แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

สานักปลัด อบต.โป่งงาม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร 0 – 5370 – 9582
โทรสาร 0 – 5370 – 9582

คานา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 และระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดาเนินการจัดทาแผนพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนยุ ทธศาสตร์การพัฒ นาอัน มีลั ก ษณะเป็ นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้น
สาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุม อีกทั้งยังเป็นกรอบในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม ที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และเมื่อได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ไปแล้ ว หากองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ต้อ งแก้ ไข เพิ่ มเติมหรือ เปลี่ ยนแปลงแผนพั ฒ นาท้อ งถิ่ น
ก็สามารถทาได้ โดยอาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 9
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม มีภารกิจสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และได้มีการจัดทาแผนพัฒนา เสร็จเรียบร้อยแล้ว
แต่ เ นื่ อ งจากส่ ว นราชการภายในองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโป่ ง งาม ประชาคมหมู่ บ้ า น ได้ ป ระสานแจ้ ง
ขอเพิ่มเติมโครงการพัฒ นา และผู้ บ ริ หารท้องถิ่น มีความประสงค์เพิ่มเติมโครงการพัฒ นาเพื่อบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น งานวิเคราะห์นโยบายและแผนจึงมีความจาเป็นต้องเพิ่มโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่๑) เพื่อจะให้สามารถดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อให้การบริการประชาชนตามระเบียบกฎหมายต่อไป
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม
๕ สิงหาคม 256๒

บันทึกหลักการและเหตุผล


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 และระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2561 โครงการพัฒ นาที่จัดทาขึ้น สาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความ
ต่อเนื่องและเป็ นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาห้า ปี โดยมีการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ขึ้น เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 256๕
ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของพื้นที่ตาบลโป่งงาม ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป ทาให้เกิด
ปัญหาและความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ่งปัญหาและความต้องการดังกล่าวนั้น มีความเร่งด่วนจึงต้อง
ได้รับการเพิ่มเติมและพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภ าพ จึงได้ดาเนินการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ขึ้น ด้วยเหตุผลและความจาเป็น จึงจาเป็นต้อง
มีการก่อสร้างสาธารณูปโภค - สาธารณู ปการ เพื่อให้การบริการประชาชน ส่ง เสริมการสร้างอาชีพให้กับ
ประชาชน การดาเนินการตามภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล การให้การสนับสนุนงบประมาณ
อุดหนุนหน่วยงานต่าง ๆ ตามนโยบายแห่งรัฐ และจัดซื้อครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับ
การปฏิบัติงานของประชาชนในพื้นที่ตาบลโป่งงาม

หลักการและเหตุผล
ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยการจัด ท าแผนพัฒ นาขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 กาหนดให้ท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทาง
การพัฒนาของท้องถิ่น โดยสามารถเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความจาเป็นและความ
เหมาะสม ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๙ “ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒ นาท้องถิ่น ให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
“ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒ นาท้องถิ่ นที่เกี่ยวกับโครงการ
พระราชดาริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอานาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว
ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว”

สารบัญ
หน้า
คานา
บันทึกหลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)
สารบัญ
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.๐๑)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1 เคหะและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านคุณภาพชีวิต
แผนงาน ๑ แผนงานสาธารณสุข
แผนงาน ๔ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
แผนงาน 5 การรักษาความสงบภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงาน 1 บริหารงานทั่วไป
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.๐๓)
บัญชีครุภัณฑ์

ก
ข
ค
ง
1
2
๖
๗
๑๒
1๓
1๖
1๗

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

ปี 2562

งบประมาณ
(บาท)

1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
2).ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
รวม
๔) ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวติ
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข
๔.๔ แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
๔.๕ แผนงาน การรักษา
ความสงบภายใน
รวม
๕) ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ แผนงานการเกษตร
รวม
๖) ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารบ้านเมืองทีด่ ี
๖.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป
รวม
รวมทั้งสิ้น
-

ปี 2563

แบบ ผ.01

ปี 2564

ปี 256๕

รวม ๕ ปี

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

-

๔
๔

๑,๒๐๐,๐๐๐
๑,๒๐๐,๐๐๐

10
10

๒,973,6๐๐
๒,973,6๐๐

10
10

๒,973,6๐๐
๒,973,6๐๐

10
10

๒,973,6๐๐
๒,973,6๐๐

34
34

10,120,8๐๐
10,120,8๐๐

-

2

100,000

2

100,000

2

100,000

2

100,000

8

400,000

2

100,000

2

100,000

2

100,000

2

100,000

8

400,000

-

2
๑3

48๐,๐๐๐
๖,๑๓๖,๐๐๐

2
๑4

48๐,๐๐๐
11,49๖,๐๐๐

2
๑4

48๐,๐๐๐
11,49๖,๐๐๐

2
๑4

48๐,๐๐๐
11,49๖,๐๐๐

8
๕5

1,๙2๐,๐๐๐
40,624,๐๐๐

-

4

133,5๐๐

4

133,5๐๐

4

133,5๐๐

4

133,5๐๐

16

534,๐๐๐

๑9

๖,749,5๐๐

20

12,109,5๐๐

20

12,109,5๐๐

20

12,109,5๐๐

79

43,078,๐๐๐

-

2
2

1,000,000
1,000,000

2
2

1,000,000
1,000,000

2
2

1,000,000
1,000,000

-

-

6
6

3,000,000
3,000,000

-

๑3
๑3
40

3,1๖๔,๐๐๐
3,1๖๔,๐๐๐
๑2,213,5๐๐

๑3
๑3
47

3,1๖๔,๐๐๐
3,1๖๔,๐๐๐
๑9,347,1๐๐

๑3
๑3
47

3,1๖๔,๐๐๐
3,1๖๔,๐๐๐
๑9,347,1๐๐

๑2
๑2
44

๒,๖๖๔,๐๐๐
๒,๖6๔,๐๐๐
๑7,847,1๐๐

51
51
๑78

๑2,1๕๖,๐๐๐
๑2,1๕๖,๐๐๐
68,754,8๐๐

๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS
๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1. โครงการจัดทาแผนที่
แม่บท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

เพื่อจัดทาแผนที่แนวเขต

พื้นที่รับผิดชอบ
อบต.โป่งงาม

-

100,000

100,000

100,000

100,000 มีการจัดทาแผนที่

๒. โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สัญจรไปมาสะดวก
ซอยสวนนายสุวิทย์ ม. ๑๐

ดาเนินการ
ก่อสร้างถนน
คสล. กว้าง ๓
เมตรระยะทาง
๑ กิโลเมตร

-

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐ ถนน ค.ศ.ล. ที่
ดาเนินการ
ก่อสร้างเสร็จ
จานวน ๑ สาย

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

มีแผนที่แม่บทที่
ถูกต้อง และ
ชัดเจนและเพื่อใช้
ในการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง
ประชาชนในพื้นที่
มีถนนในการ
สัญจรอย่าง
สะดวก

กองช่าง/
กองคลัง

กองช่าง

๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS
๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

๓. โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้าภายใน ขยายเขตไฟฟ้า
บ้านผาฮี้ หมู่ที่ ๑๐
หมูบ่ ้าน
ระยะทาง ๑
กิโลเมตร
(ซอยสวนนาย
สวิทย์)
๔. โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้าภายใน ขยายเขตไฟฟ้า
บ้านโป่งเหนือ หมู่ที่ ๘ หมู่บ้าน (บริเวณประปา
หม้อแปลง
ม. ๘)
ขนาด ๑๕ แอมป์
และเพิ่มเสา
ไฟฟ้า จานวน
๑ ต้น

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐ การก่อสร้างทีไ่ ด้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

-

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐ การก่อสร้างทีไ่ ด้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS
๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๕.

หมู่ ๗
โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอย ๔
บ้านนายคาตั๋น ใจสูง

การสัญจรไปมาสะดวก

๖.

หมู่ ๗
โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอย ๗

การสัญจรไปมาสะดวก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ถนน คสล.
กว้าง ๔ เมตร
ยาว ๒๕๐ เมตร
หนา ๐.๑๕
เมตร
ถนน คสล.
กว้าง ๔ เมตร
ยาว ๔๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕
เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

-

๓๓๓,๐๐๐

๓๓๓,๐๐๐

๓๓๓,๐๐๐ การก่อสร้างทีไ่ ด้
มาตรฐาน

การสัญจร
คมนาคม มีความ
สะดวกขึ้น

กองช่าง

-

-

๕๒๐,๐๐๐

๕๒๐,๐๐๐

๕๒๐,๐๐๐ การก่อสร้างทีไ่ ด้
มาตรฐาน

การสัญจร
คมนาคม มีความ
สะดวกขึ้น

กองช่าง

๔

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS
๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๗.

หมู่ ๗
โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอย ๘ เชื่อม
ซอย ๑๒

การสัญจรไปมาสะดวก

8

หมู่ที่ 11
โครงการก่อสร้างถนน
คสล. (ทางไปสุสาน)

การสัญจรไปมาสะดวก

9

หมู่ที่ 11
โครงการปรับปรุงขยาย
ไหล่ทาง ถนน คสล.
(ทางเข้าหมู่บ้าน)

การสัญจรไปมาสะดวก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ถนน คสล.
กว้าง ๔ เมตร
ยาว ๔๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕
เมตร
ถนน คสล.
กว้าง 2 เมตร
ยาว 200 เมตร

-

-

๕๒๐,๐๐๐

๕๒๐,๐๐๐

๕๒๐,๐๐๐ การก่อสร้างทีไ่ ด้
มาตรฐาน

การสัญจร
คมนาคม มีความ
สะดวกขึ้น

กองช่าง

-

-

176,800

176,800

176,800 การก่อสร้างทีไ่ ด้
มาตรฐาน

กองช่าง

ปรับปรุงขยาย
ไหล่ทาง ถนน
คสล. กว้าง 1
เมตร ยาว 50
เมตร หนา ๐.๑
0เมตร

-

-

23,800

23,800

23,800

ประชาชนในพื้นที่
มีถนนในการ
สัญจรอย่าง
สะดวก
ประชาชนในพื้นที่
มีถนนในการ
สัญจรอย่าง
สะดวก

การก่อสร้างทีไ่ ด้
มาตรฐาน

กองช่าง

๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS
๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

10.

หมูท่ ี่ 11
โครงการซ่อมแซมไหล่
ทาง (เนื่องจากหน้าดิน
พังทลาย 1 จุด)

วัตถุประสงค์
การสัญจรไปมาสะดวก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ซ่อมแซมไหล่
ทาง (เนื่องจาก
หน้าดิน
พังทลาย 1 จุด)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

20๐,๐๐๐

20๐,๐๐๐

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

20๐,๐๐๐ การก่อสร้างทีไ่ ด้
มาตรฐาน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนในพื้นที่
มีถนนในการ
สัญจรอย่าง
สะดวก

กองช่าง

๖

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ
2.๑ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1.

หมูท่ ี่ 2
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 2
(อุดหนุน)

เพื่อสนับสนุน
คณะกรรมการหมู่บา้ นให้
ดาเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย

2

หมูท่ ี่ 9
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 9
(อุดหนุน)

เพื่อสนับสนุน
คณะกรรมการหมู่บา้ นให้
ดาเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
คณะกรรมการ
หมู่บ้านให้
ดาเนินการ
เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
(อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน)
คณะกรรมการ
หมู่บ้านให้
ดาเนินการ
เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
(อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

-

5๐,๐๐๐

5๐,๐๐๐

5๐,๐๐๐

5๐,๐๐๐

-

5๐,๐๐๐

5๐,๐๐๐

5๐,๐๐๐

5๐,๐๐๐

2561
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ดาเนินการเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย

คณะกรรมการ
หมู่บ้านให้
ดาเนินการเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย

สานักปลัด

การดาเนินการ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

คณะกรรมการ
หมู่บ้านให้
ดาเนินการเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย

สานักปลัด

๗

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต
4.1 แผนงาน สาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1. โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
(อุดหนุน)

เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย ประชาชนใน
ในการดาเนินกิจกรรมตาม พื้นที่ตาบลโป่ง
โครงการพระราชดาริด้าน งาม
สาธารณสุข

-

240,000 240,000

240,000

2. โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ประชาชนใน
ดาเนินกิจกรรมตาม
พื้นที่ตาบลโป่ง
โครงการพระราชดาริด้าน งาม
สาธารณสุข

-

240,000 240,000

240,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

240,000 ดาเนินกิจกรรม
ตามโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุขการ
ดาเนินงานมี
ประสิทธิภาพ
240,000 ดาเนินกิจกรรม
ตามโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุขการ
ดาเนินงานมี
ประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนในพื้นที่ สานักปลัด
ตาบลโป่งงามมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ประชาชนในพื้นที่ สานักปลัด
ตาบลโป่งงามมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น

๘

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต
4.4 แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑. โครงการบารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

เพื่อบารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างของ อบต.

๒. โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการกอง
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
๓. โครงการเปิดบ้าน
วิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ตาบลโป่งงาม

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการกอง
การศึกษาฯ
เพื่อดาเนินการจัด
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างของ
อบต. พื้นที่
รับผิดชอบของ
อบต.
เพื่อดาเนินการ
จ้างเหมา
ผู้ปฏิบัติงาน
กองการศึกษาฯ

-

500,000

500,000

500,000

500,000 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ได้รับการบารุงรักษา
และปรับปรุง

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างอยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้
งาน

กองการศึกษา

-

432,000

432,000

432,000

432,000 มีการปฏิบตั ิงานตาม
แผน

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
รวดเร็ว สร้าง
ความประทับใจ

กองการศึกษา

จัดกิจกรรม ปี
ละ 1 ครั้ง

-

432,000

500,00๐

500,00๐

500,00๐ มีการจัดกิจกรรมเปิด เด็กได้มีการ
กองการศึกษา
บ้านวิชาการศูนย์
พัฒนาการเรียนรู้
พัฒนาเด็กเล็ก
และผูป้ กครองได้รู้
พัฒนาการของเด็ก

๙

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต
4.4 แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

โครงการ

๔. โครงการเงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุน
ค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(รายหัว)
๕. โครงการเงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็เล็ก
(ศพด.)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน ศพด. จานวน
การ
6 แห่ง
บริหารจัดการสถานศึกษา
ศพด.

-

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน เพื่อดาเนินการ
การบริหารจัดการ
ดังนี้
สถานศึกษา ศพด.
1.ค่าหนังสือ
เรียน
2.ค่าอุปกรณ์
การเรียน
3. ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน
4.ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
680,000

680,000

680,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ

680,000 ศพด. 6 แห่ง ได้รับ
จัดสรร
งบประมาณเพื่อ
บริหาร

ศพด. 6 แห่ง มีการ กองการศึกษา
บริหารจัดการ
การเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย

2565
(บาท)

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

120,000

120,000

120,000

120,000

180,000 180,000

180,000

180,000

ศพด. 6 แห่ง ได้รับ
จัดสรร
งบประมาณเพื่อ
บริหาร

ศพด. 6 แห่ง มี
การบริหารจัดการ
สถานศึกษา
ส่งเสริมพัฒนา
การเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัย

กองการศึกษา

๑๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต
4.4 แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

โครงการ

๖. โครงการเงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม)

๗. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
น้าประปา โรงเรียน
บ้านถ้า ตชด.

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) ให้แก่เด็ก
นักเรียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

1.โรงเรียนสังกัด
สานักงานคณะ
กรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
(สพฐ.) จานวน 5
แห่ง
2. ศพด. จานวน
6 แห่ง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน เพื่อดาเนินการ
การอุดหนุนโรงเรียน อุดหนุน
บ้านถ้า ตชด.
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม
ระบบน้าประปา

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

1,572,000

1,572,000

1,572,000

680,000

680,000

680,000

680,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด (KPI)

1,572,000 สถานศึกษาได้รับ
การอาหารเสริม
(นม) สาหรับ
นักเรียน

สถานศึกษาได้รับ
การอุดหนุน
งบประมาณในการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบน้าประปา

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สถานศึกษา มี
กองการศึกษา
อาหารเสริม (นม)
ที่มีคุณภาพ
เพียงพอ
ต่อความต้องการ
อย่างทั่วถึง

ระบบน้าประปา
ของสถานศึกษา
ได้รับการ
ปรับปรุง

กองการศึกษา

๑๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต
4.4 แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๘. โครงการโรงเรียนปลอด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ขยะ
อุดหนุน
Zero Waste School โรงเรียนบ้านผาฮี้
โรงเรียนบ้านผาฮี้
๙. โครงการส่งเสริม
เพื่อดาเนินการจัด
กิจกรรมโรงเรียนเตรียม กิจกรรมของโรงเรียน
ผู้สูงอายุ อบต. โป่งงาม เตรียมผูส้ ูงอายุ อบต.โป่ง
งาม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อุดหนุน
โครงการ
โรงเรียนปลอด
ขยะ
Zero Waste
School
จัดให้มีกิจกรรม
ของโรงเรียน
เตรียมผูส้ ูงอายุ
อบต.โป่งงาม

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ

-

200,000

200,000

200,000

200,000 สถานศึกษาได้รับการ สถานศึกษาเป็น
อุดหนุน
สถานศึกษา
งบประมาณในการ ที่ปลอดขยะ
ดาเนินการ
โรงเรียนปลอดขยะ

กองการศึกษา

-

500,000

500,000

500,000

500,000 โรงเรียนเตรียม
ผู้สูงอายุ อบต.โป่ง
งาม ได้รับการ
สนับสนุนในการจัด
กิจกรรม

กองการศึกษา

ผู้สูงอายุได้มีการ
พัฒนาทางด้าน
สังคม การเข้า
กลุ่ม การทา
กิจกรรมร่วมกัน

๑๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต
4.4 แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

-

50,000

50,000

50,000

50,000

500,000 มีการสนับสนุนการ
ทากิจกรรม
ทางศาสนาของ
ประชาชน
50,000 อุดหนุนงบประมาณ
โครงการ
ให้อาเภอแม่สาย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

บ้านถ้าสันติสุข ม.4

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑๐. โครงการส่งเสริม
ประเพณีตรุษจีน

เพื่อจัดกิจกรรม
ประเพณีตรุษจีน

๑๑. โครงการสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา

เพื่อสนับสนุน
ประชาชนตาบล
กิจกรรมทางศาสนา โป่งงาม จานวน
12 หมู่บ้าน

-

500,000

500,000

500,000

๑๒. โครงการขอรับเงิน
อุดหนุน อปท.
ประจาปี
เพื่อดาเนินงานรัฐพิธี
อาเภอแม่สาย

เพื่อส่งเสริมงานรัฐ
พิธีและ
ประเพณีวัฒนธรรม
ของล้านนา

-

50,000

50,000

50,000

เพื่อดาเนิน
โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของอาเภอ
แม่สาย เพื่อ
สนับสนุนโครงการ
เชียงรายเมือง
ศิลปะ

ตัวชี้วัด (KPI)
จัดกิจกรรมปีละ
1 ครั้ง

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนในพื้นที่มี กองการศึกษา
ส่วนร่วมในการทา
กิจกรรม
ประชาชนในพื้นที่ กองการศึกษา
มีส่วนร่วมในการ
ทากิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ได้รับ
การสืบทอด

กองการศึกษา

๑๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต
4.4 แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑๓. โครงการกิจกรรมวัน
แม่แห่งชาติ ๑๒
สิงหาคม

เพื่อจัดกิจกรรมวัน
แม่แห่งชาติ

14 โครงการเงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดสรร
อาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ครู/เด็กนักเรียน/
ผู้ปกครอง ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน ๖ ศูนย์ เข้า
ร่วมกิจกรรม
1. อุดหนุนโรงเรียน
สังกัด สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ)
จานวน 5 แห่ง
2. ศพด. จานวน 6
แห่ง

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

-

50,000

50,000

-

-

-

-

2561
(บาท)

50,000

50,000

ตัวชี้วัด (KPI)
จัดกิจกรรมปีละ
1 ครั้ง

3,400,000 3,400,000 3,400,000 สถานศึกษา ได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณอุดหนุน
ในการจัดการอาหาร
กลางวันสาหรับ
นักเรียน
1,960,000 1,960,000 1,960,000

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เด็กนักเรียน/
กองการศึกษา
ผู้ปกครอง มีเข้าร่วม
กิจกรรม
สถานศึกษา มีอาหาร กองการศึกษา
กลางวันที่มีคณ
ุ ภาพ
เพียงพอต่อความ
ต้องการอย่างทั่วถึง

๑๔

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต
4.๕ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1. โครงการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันยา
เสพติด(ศป.ปส.อ.แม่
สาย) (อุดหนุน)

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
(เงินอุดหนุนโครงการ
บริหารจัดการแบบบูรณา
การศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันยาเสพติด
ศป.ปส.อ.แม่สาย)

2. โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการตามบันทึก
ข้อตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือในการป้องกัน
และรักษาความสงบ
เรียบร้อยระหว่าง

1.เพื่อเสริมสร้างทักษะ
และประสบการณ์ให้กับ
ผู้เข้าร่วมปฏิบัติงาน
2.เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร และรับทราบ
ปัญหา/อุปสรรคต่างๆ ที่

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันยาเสพ
ติด (ศป.ปส.อ.
แม่สาย) มี
แผนปฏิบัติการ
ปองกันและ
แกไขปญหา
ยาเสพติด
โดย บูรณาการ
1.สมาชิก
ตารวจบ้าน
(สตบ.)ในพื้นที่
รับผิดชอบของ
ตาบลโป่งงาม
12 หมู่บ้าน ที่

-

30,000

30,000

30,000

30,000

มีการอุดหนุนการ
ดาเนินงานมี
ประสิทธิภาพ

การดาเนินงาน
สานักปลัด
จัดการแบบบูรณา
การศูนย์ปฏิบตั ิการ
ป้องกันยาเสพติด
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

-

11,900

11,900

11,900

11,900

มีการอุดหนุนการ
ดาเนินงานมี
ประสิทธิภาพ

1.เพิ่มประสิทธิภาพ สานักปลัด
ด้านการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในเขต
พื้นที่ 2.
ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้ และเกิด

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑๕

กระทรวงมหาดไทยและ
สานักงานตารวจ
แห่งชาติ (ของสถานี
ตารวจภูธรแม่สาย
จังหวัดเชียงราย)
(อุดหนุน)

เกิดจากการปฏิบัตหิ น้าที่ที่
ผ่านมาและนามาวิเคราะห์
ร่วมกันแก้ไขปรับปรุงการ
ปฏิบัติให้ดียิ่งๆขึ้นไป
3.เพื่อแสวงหาข้อมูล
ข่าวสารในการป้องกันและ
สืบสวนปราบปราม
อาชญากรรม
4.เพื่อเป็นการบูรณาการ
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบเรียบร้อยใน
ชุมชน และความเข้าใจ
เพื่อความร่วมมือที่ดีต่อกัน
(เงินอุดหนุน โครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ตามบันทึกข้อตกลงว่า
ด้วยความร่วมมือในการ
ป้องกันและรักษาความ
สงบเรียบร้อยระหว่าง
กระทรวงมหาดไทยและ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
ของ สถานีตารวจภูธรแม่
สาย จังหวัดเชียงราย)

ปฏิบัติหน้าที่ใน
หมู่บ้านต่างๆใน
พื้นที่รับผิดชอบ
ของ สถานี
ตารวจภูธรแม่
สาย หมู่บ้านละ
2 นาย 2.
ประชาชนทั่วไป
ซึ่งผู้นาชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน
กานัน นายก
อบต. แล้วแต่
กรณี หมู่บา้ น
ละ1คน 3.
นายก อบต.
หรือผูไ้ ด้รับ
มอบหมาย 4.
ผู้นาชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน
กานัน ในต.โป่ง
งาม 5.
ข้าราชการ
ตารวจสถานี
ตารวจภูธรแม่
สาย ซึ่ง
รับผิดชอบแต่
ละหมู่บา้ นตาบล

ทักษะในยุทธวิธี
ต่างๆและเกิดความ
เชื่อมั่นใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่มาก
ยิ่งขึ้น 3.
ผู้ปฏิบัติงานมี
โอกาสได้พบปะ
แลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อกัน
และกัน 4.
ประชาชนในเขต
พื้นที่อาเภอแม่สาย
เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มมาก
ขึ้น 5.ประชาชนใน
เขตพื้นที่อาเภอแม่
สาย มีส่วนร่วมใน
การป้องกัน สืบสวน
หาข่าว ในการ
ป้องกัน 6.สามารถ
ควบคุม
อาชญากรรมในเขต
พื้นที่อาเภอแม่สาย
ให้อยู่ในระดับที่ไม่
กระทบการดาเนิน
ชีวิตอย่างปกติสุข
๑๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต
4.๕ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่

โครงการ

3. โครงการอบรมผู้
ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
จราจรประจาโรงเรียน
ชุมชน (ของสถานี
ตารวจภูธรแม่สาย)
(อุดหนุน)

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างความปลอดภัย
หน้าสถานศึกษา และ
สถานที่ทางาน 2.เพื่อ
สร้างความปลอดภัย และ
จัดระเบียบการจอดรถใน
สถานที่ประกอบธุรกิจใน
ชุมชน 3.เพื่อเสริมสร้าง
ความปลอดภัย และวินัย
จราจรในถนนสายที่
กาหนด
(เงินอุดหนุนโครงการ
อบรมผู้ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานจราจรประจา
โรงเรียนชุมชน ของ
สถานีตารวจภูธรแม่สาย)

ป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

ให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่
ผู้ใช้รถใช้ถนน
ได้อย่างแท้จริง
ในชุมชน
ท้องถิ่น

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
35,700

35,700

35,700

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

35,700 มีการ
อุดหนุนการ
ดาเนินงานมี
ประสิทธิภา
พ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1.ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู้ สานักปลัด
กฏหมายจราจรและระเบียบที่
เกี่ยวข้องสามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันช่วยเหลือผู้อื่น
และมีจติ อาสาในการ
ช่วยเหลือสังคม ท้องถิ่นของ
ตนเอง 2.ผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน มากยิ่งขึ้น 3.เป็นการ
สร้างวินัยจราจร ให้กับ
ประชาชน ชุมชนในพื้นที่ 4.
ประชาชนในชุมชน นักเรียน
นักศึกษา มีความปลอดภัย
จากผู้ใช้ถนนอย่างแท้จริง
๑๗

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต
4.๕ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่

โครงการ

4. โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนอาสาสมัคร
ตารวจบ้าน(อส.ตร.)
เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้า
พนักงาน (ของสถานี
ตารวจภูธรแม่สาย
จังหวัดเชียงราย)
(อุดหนุน)

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ประชาชนและ
องค์กรในท้องถิ่นสามมารถ
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
รักษาความปลอดภัยและ
ร่วมเป็นแหล่งข่าวต่างๆกับ
ทางราชการ 2.เพื่อสร้าง
เสริมความเข้มแข็ง สด
ปัญหาอาชญากรรม และยา
เสพติดให้โทษสร้างความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยสงบ
สุข 3.เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การให้บริการประชาชน
อย่างทั่วถึง 4.ประชาชนเกิด
ความเชื่อมั่นศรัทธาในตัว
ตารวจ 5.เพื่อเป็นตัวอย่างที่

ป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

สมาชิกตารวจ
บ้านในพื้นที่
รับผิดชอบ
ตาบลโป่งงาม ที่
ปฏิบัติหน้าที่ใน
หมู่บ้านต่างๆ ใน
พื้นที่รับผิดชอบ
ของ สถานี
ตารวจภูธรแม่
สาย

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

55,900

55,900

มีการอุดหนุน
การ
ดาเนินงานมี
ประสิทธิภาพ

55,900

55,900

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1.ประชาชนและองค์กร สานักปลัด
ในท้องถิ่นสามารถเข้ามามี
ส่วนร่วมในการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของตนเอง
และส่วนรวม 2.
เสริมสร้างความเข็มแข็ง
ลดปัญหาอาชญากรรม
และยาเสพติดให้โทษ 3.
สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 4.
ประชาชนในพื้นที่เขตแม่
สายมีความเชื่อมั่น เชื่อถือ
ศรัทธาในตัวเจ้าหน้าที่
๑๘

ดีในการปฏิบตั ิงานช่วยเหลือ
สังคม
(เงินอุดหนุนโครงการ
ฝึกอบรมและทบทวน
อาสาสมัครตารวจบ้าน
(อส.ตร.) เป็นผู้ช่วยเหลือ
เจ้าพนักงาน (ของสถานี
ตารวจภูธรแม่สาย จังหวัด
เชียงราย)

ตารวจและเจ้าหน้าที่
ตารวจประจาชุมชน

๑๙

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ ๕ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
๕) ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ แผนงานการเกษตร
งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

๑. หมู่ที่ ๘
โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงฝายขุ่นน้าโป่ง

เพื่อสามารถนาน้าตาม
ธรรมชาติมาใช้ในการ
อุปโภคและการเกษตร
และใช้สาหรับกักเก็บ
น้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง

๑. ก่อสร้าง stop
lock จานวน ๑ จุด
๒. วางกล่อง
เกเบี้ยน บริเวณหลัง
ฝาย จานวน ๑ จุด

-

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๒. หมู่ที่ ๑๑
โครงการพัฒนาระบบ
น้าประปาภูเขาเพื่อการ
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
แล้ง เนื่องจากความ
ต้องการการใช้น้าที่มี
ปริมาณเพิ่มสูงขึ้นทุกปี
เพราะการยายตัวทาง
ภาคเกษตร

๑. วางระบบท่อส่ง
น้า ระยะทาง
๑,๘๐๐ เมตร
จานวน ๑ จุด
๒. ซ่อมแซมบ่อกัก
เก็บน้าธรรมชาติ
และเสริมระบบฝา
ปิด จานวน ๑ จุด

-

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

ที่

โครงการ

2561
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

๕๐๐,๐๐๐

-

มีการดาเนินการ
ก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน

๕๐๐,๐๐๐

-

มีการดาเนินการ
ก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สามารถนาน้าตาม
ธรรมชาติมาใช้ใน
การอุปโภคและ
การเกษตรและใช้
สาหรับกักเก็บน้า
ไว้ใช้ในฤดูแล้ง
แก้ไขปัญหาน้า
แล้ง เนื่องจาก
ความต้องการการ
ใช้น้าที่มีปริมาณ
เพิ่มสูงขึ้นทุกปี
เพราะการยายตัว
ทางภาคเกษตร

สานักปลัด

สานักปลัด

๒๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1. โครงการเพิม่
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ประสิทธิภาพการบริหาร บริหารจัดการสานักงาน
จัดการสานักปลัด
ปลัด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อดาเนินการ
จ่ายค่าจ้างเหมา
แรงงาน
สานักงานปลัด
ป้ายไวนิล
จานวน 10
ป้าย
งานกองคลังมี
ประสิทธิภาพ

๒. โครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
การจัดเก็บรายได้
ประชาชนและผู้มีหน้าที่
เสียภาษีได้รับทราบ
๓. โครงการเพิม่
เพื่อเป็นค่าจ้างเหมา
ประสิทธิภาพบริหาร
บริการรายเดือน
จัดการกองคลัง
๔.. โครงการบริหารการเบิก เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไป มีการเบิกจ่ายที่
จ่ายเงินงบประมาณ
ตามเป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง ตาม
ถูกต้อง ตามระเบียบฯและ ระเบียบฯ
สนองตอบนโยบายของ
รัฐบาล

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
รวดเร็วสร้างความ
ประทับใจ
ประชาชนและผู้มี
หน้าที่เสียภาษี มา
ชาระภาษี
งานกองคลังมี
ประสิทธิภาพ

สานักปลัด

-

876,000

876,000

876,000

876,000 มีการปฏิบตั ิงาน
ตามแผน

-

15,000

15,000

15,000

15,000

-

500,000

500,000

500,000

-

10,000

10,000

10,000

500,000 เพื่อให้การทางาน
ในกองคลังมี
ประสิทธิภาพ
10,000 มีการเบิกจ่ายที่
มีการใช้เงิน
ถูกต้องและเป็นไป งบประมาณอย่าง
ตามระเบียบ
ถูกต้องตามระเบียบ
และตอบนโยบาย
ของรัฐบาล

มีการจัดทาป้าย
จานวน 10 ป้าย

กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง

๒๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

๕. โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อลดระยะเวลาในการ เพื่อลด
ทางาน
ระยะเวลาและ
ขั้นตอนในการ
มาติดต่อ
ราชการของ
ประชาชน
๖.. โครงการบริการ
เพื่อบริการประชาชน
การเพิ่มความ
จัดเก็บภาษีนอก
สะดวกและลด
สถานที่
ภาระในการ
เดินทางมายัง
สถานที่ราชการ
๗. โครงการพัฒนา
เพื่อให้ห้องทางานกอง ห้องทางาน
กิจกรรมปรับปรุงห้อง คลังมีความเป็นระเบียบ กองคลัง
ทางานน่าอยู่
และสะอาดน่าอยู่และ
น่าทางาน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

1,000

1,000

1,000

1,000

การลดขั้นตอน
ในการบริการ
เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน

สามารถลด
ระยะเวลาและ
ขั้นตอนในการมา
ติดต่อราชการ
ของประชาชน

กองคลัง

-

1,000

1,000

1,000

1,000

การบริการ
จัดเก็บภาษีนอก
สถานที่

-

1,000

1,000

1,000

1,000

มีครุภณ
ั ฑ์ใช้ใน
การทางาน

การเพิ่มความ
กองคลัง
สะดวกและลด
ภาระในการ
เดินทางมายัง
สถานที่ราชการ
กองคลังมีความ กองคลัง
เป็นระเบียบและ
สะอาดน่าอยู่
และน่าทางาน

2561
(บาท)

๒๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๘.

โครงการจัดทาแผนที่
ภาษีทะเบียนทรัพย์สิน
ของ อบต.โป่งงาม
โครงการจัดหาวัสดุ
สานักงาน

เพื่อจัดทาแผนที่ภาษี
ทะเบียนทรัพย์สินของ
อบต.
เพื่อจัดหาวัสดุสานักงาน

๙.

๑๐. โครงการจัดหาวัสดุ
คอมพิวเตอร์
๑๑. โครงการบารุงรักษา
และปรับปรุงซ่อมแซม
ครุภณ
ั ฑ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เขตพื้นที่ ตาบล
โป่งงาม

-

มีวัสดุสานักงาน
ไว้ใช้ในการ
ทางาน

-

มีวัสดุ
คอมพิวเตอร์ไว้
ใช้ในการ
ทางาน
เพื่อบารุงรักษา ปรับปรุง ครุภณ
ั ฑ์ของ
ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ให้ใช้ กองคลัง
งานได้ตามปกติ

-

8๐,000

8๐,000

8๐,000

8๐,000

มีวัสดุ
มีวัสดุ
กองคลัง
คอมพิวเตอร์ไว้ใช้ คอมพิวเตอร์ไว้ใช้
ในการทางาน
ในการทางาน

-

50,000

50,000

50,000

50,000

ครุภณ
ั ฑ์ได้รับการ ครุภัณฑ์อยู่ในสภาพ กองคลัง
พร้อมใช้งานและมี
บารุงรักษา

เพื่อจัดหาวัสดุ
คอมพิวเตอร์

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีแผนที่ และใช้
เป็นเครื่องมือใน
การจัดเก็บภาษี
80,000
80,000
80,000
80,000 มีวัสดุสานักงานไว้
ใช้ในการทางาน

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

มีแผนที่ และใช้ กองคลัง
เป็นเครื่องมือใน
การจัดเก็บภาษี
มีวัสดุสานักงานไว้ กองคลัง
ใช้ในการทางาน

ความปลอดภัย

๒๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

๑๒. โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ระดับอาเภอ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเป็นสถานที่กลาง
ทาหน้าที่ในการรวบรวม
ข้อมูลปัญหาความต้องการ
ของประชาชน ตลอดจน
ให้คาปรึกษา แนะนา
หลักเกณฑ์และวิธีการใน
การขอรับการช่วยเหลือ
ในด้านต่าง ๆ ให้แก่
ประชาชน
(อุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มี
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

อปท. มีศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(ระดับอาเภอ) ที่มี
กฎหมาย
ระเบียบ หนังสือ
สั่งการและข้อมูล
อื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การช่วยเหลือ
ประชาชน

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

การดาเนินงานมี
ประสิทธิภาพ
สามารถ
ตอบสนองภารกิจ
ได้ดยี ิ่งขึ้น

สานักปลัด

๒๔

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

13. โครงการจัดซื้อหญ้า
เทียมพร้อมอุปกรณ์
ติดตั้งบริเวณที่ทาการ
อบต. โป่งงาม

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
แหล่งท่องเที่ยวบริเวณ
พื้นทีท่ าการ อบต. โป่ง
งาม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
บริเวณพื้นที่
ทาการ อบต.
โป่งงามได้รับ
การปรับปรุงภูมิ
ทัศน์

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)
มีการปฏิบตั ิงาน
ตามแผน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

บริเวณพื้นทีท่ าการ
อบต.
โป่งงามได้รับการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์

สานักปลัด

๒๕

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (บัญชีครุภัณฑ์)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2551 – 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

ปี 2562

จานวน งบประมาณ จานวน
โครงการ
(บาท)
โครงการ

ปี 2564

ปี 2565

รวม ๕ ปี

จานวน
โครงการ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1

500,000

1

500,000

1

500,000

1

500,000

4

2,000,000

2

135,000

2

135,000

2

135,000

-

-

6

405,000

-

-

-

10
2
3

2,570,000
93,000
39,000

10
2
3

2,570,000
93,000
39000

1
-

๒๐๐,๐๐๐
-

21
4
6

5,340,๐๐๐
186,000
78,000

-

3

635,000

18

3,337,๐๐๐

18

3,337,๐๐๐

2

7๐๐,๐๐๐

37

8,009,๐๐๐

1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
๕) ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ แผนงานการเกษตร
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงานการบริหารทั่วไป
6.2 แผนงานการศึกษา
6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา
รวมทั้งสิ้น
-

ปี 2563

แบบ ผ. 07/03

จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน
โครงกา
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
ร

งบประมาณ
(บาท)

๒๖

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม

แบบ ผ. 0๓

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS
๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
แผนงาน
หมวด
ประเภท
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔ 2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
๑. เคหะและ
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อดาเนินการจัดซื้อ
มีการจัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
๕00,๐๐๐ ๕00,๐๐๐ ๕00,๐๐๐ ๕00,๐๐๐
ชุมชน
การไฟฟ้า - ครุภัณฑ์การไฟฟ้าและ สาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่า
และวิทยุ
วิทยุ
เซลล์ จานวน ๑5 ชุด
(โคมไฟฟ้าส่องสว่าง
(เพื่อติดตั้งภายในพืน้ ที่ตาบลโป่งงาม)
สาธารณะพลังงาน
* (นอกบัญชีราคามาตรฐาน
แสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์) ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

๒๗

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
๕) ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ แผนงานการเกษตร
ที่
แผนงาน
หมวด
ประเภท
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)
๑. อุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อดาเนินการจัดซื้อ
และโยธา
การเกษตร - ครุภัณฑ์การเกษตร
(เครื่องสูบน้า)

มีการจัดซื้อเครื่องสูบน้า ใช้มอเตอร์
ไฟฟ้า สูบน้าได้ ๑,๕๐๐ ลิตรต่อนาที
ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว ส่งน้า
ได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ เมตร พร้อม
อุปกรณ์ของเครื่องสูบน้า
จานวน ๑ เครื่อง
* (นอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ)
๒. อุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อดาเนินการจัดซื้อ
มีการจัดซื้อปั๊มน้าหอยโข่งโซล่าเซลล์
และโยธา
การเกษตร - ครุภัณฑ์การเกษตร
๑๑๐ V ๑๕๐๐ W) พลังงาน จานวน
(ปั๊มน้าหอยโข่งโซล่าเซลล์ 1 ชุด
๑๑๐ V ๑๕๐๐ W)
* (นอกบัญชีราคามาตรฐาน
พลังงานแสงอาทิตย์
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ)
พลังงาน จานวน 1 ชุด แสงอาทิตย์

แบบ ผ. 0๓

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
๓๕,๐๐๐

๒๕๖๓
(บาท)
๓๕,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)
๓๕,๐๐๐

2565
(บาท)
-

-

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

๒๘

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 ) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม

แบบ ผ. 0๓

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
6.1. แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

1. บริหารงาน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
งานบ้าน
งานครัว

- เพื่อดาเนินการจัดซื้อ
ตู้น้าดื่ม

2. บริหารงาน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

- เพื่อดาเนินการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน (เก้าอี้
พนักงาน จานวน ๖ ตัว

3. บริหารงาน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อดาเนินการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค

ทั่วไป

ทั่วไป

ทั่วไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)
- มี ก ารจั ด ซื้ อ ตู้ น้ าดื่ ม ๑2 เครื่ อ ง เพื่ อ น าไป
ให้บริการประชาชนในตาบลโป่งงาม
* (นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ)
- เพื่อดาเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สานักงาน (เก้าอี้พนักงาน เบาะบุด้วย
ฟองน้าหุ้มด้วยหนังเทียม ปรับขึ้นลงได้ และมี
ล้อเลื่อน) จานวน ๖ ตัว
- มีการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จานวน 2
เครื่อง เพื่อใช้ในสานักงานและในราชการ
* (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม ๒๕๖๒)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

-

-

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

สานักงานปลัด

-

-

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

-

สานักงานปลัด

-

-

42,000

-

สานักงานปลัด

42,000

2565
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๙

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 ) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม

แบบ ผ. 0๓

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
6.1. แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ที่

แผนงาน

หมวด

4. บริหารงาน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

5. บริหารงาน

6. บริหารงาน

วัตถุประสงค์

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

- เพื่อดาเนินการจัดซื้อ

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

- เพื่อดาเนินการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เก้าอี้
พลาสติก จานวน 300 ตัว

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

- เพื่อดาเนินการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์โต๊ะพับหน้าเหล็ก
จานวน 30 ตัว

ทั่วไป

ทั่วไป

ทั่วไป

ประเภท

เต็นท์ขนาดใหญ่ 3 ห้อง
6 ขา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)
- มีการจัดซื้อเต็นท์ขนาดใหญ่ 3 ห้อง 6 ขา
จานวน 5 หลัง เพื่อนาไปให้บริการประชาชน
ในตาบลโป่งงาม
* (นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของ
สานักงบประมาณ)
- เพื่อดาเนินการจัดซื้อ (เก้าอีพ้ ลาสติก จานวน
500 ตัว) เพื่อนาไปให้บริการประชาชนใน
ตาบลโป่งงามและใช้ในสานักงาน
* (นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของ
สานักงบประมาณ)
- มีการจัดซื้อโต๊ะพับหน้าเหล็ก ขาสวิง จานวน
30 ตัว เพื่อใช้ในสานักงานและในราชการ
* (นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของ
สานักงบประมาณ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

-

-

2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐

-

สานักงานปลัด

-

-

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

-

สานักงานปลัด

-

-

40,000

-

สานักงานปลัด

40,000

2565
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๓๐

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 ) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม

แบบ ผ. 0๓

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
6.1. แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ที่

แผนงาน

7. บริหารงาน
ทั่วไป

หมวด

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อดาเนินการจัดซื้อ
ยานพาหนะ ยานพาหนะและขนส่ง
และขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)
- มี ก ารจั ด ซื้ อ รถยนต์ ส่ ว นกลาง 4 ประตู
ขับเคลื่ อน 4 ล้อ จานวน 1 คั น เพื่ อใช้ใ น
งานราชการ
* (นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของ
สานักงบประมาณ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

-

-

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

1,๕๐๐,๐๐๐ 1,๕๐๐,๐๐๐

2565
(บาท)
-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานปลัด

๓๑

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 ) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม

แบบ ผ. 0๓

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ที่

8

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อดาเนินการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

9. บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อดาเนินการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)
- มีการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จานวน ๒ ชุด เพื่อใช้ในสานักงานและในราชการ
* (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม ๒๕๖๒)
- มีการจัดซื้อเครื่องพิมพ์จานวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้
ในสานักงานและในราชการ
* (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม ๒๕๖๒)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
(บาท)

-

2565
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

-

66,๐๐๐

66,๐๐๐

-

กองคลัง

-

๗,๐๐๐

๗,๐๐๐

-

กองคลัง

๓๒

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 ) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม

แบบ ผ. 0๓

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ที่

แผนงาน

10 บริหารงาน
ทั่วไป

หมวด

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภณ
ั ฑ์ - เพื่อดาเนินการจัดซื้อ
สานักงาน ตูเ้ ก็บเอกสาร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)
- มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการเก็บเอกสาร

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

-

-

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565
(บาท)
(บาท) (บาท)
๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐
-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง

ให้เป็นระเบียบ

* (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สานักงบประมาณ)

๓๓

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 ) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม

แบบ ผ. 0๓

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
6.2. แผนงาน การศึกษา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

1. การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อดาเนินการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

2 การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อดาเนินการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ ระบบ
สี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)
- มีการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จานวน ๒ ชุด
เพื่อใช้ในสานักงานและในราชการ
* (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม ๒๕๖๒)
- มีการจัดซื้อเครื่องพิมพ์จานวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้
ในสานักงานและในราชการ
* (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม ๒๕๖๒)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2565
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

-

-

66,๐๐๐

66,๐๐๐

-

กองการศึกษา

-

-

27,000

27,000

-

กองการศึกษา

๓๔

แบบ ผ. 0๓

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 ) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
6.3. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ั ฑ์
1. อุตสาหกรรม ค่าครุภณ

ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อดาเนินการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค

ั ฑ์
2. อุตสาหกรรม ค่าครุภณ

ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อดาเนินการจัดซื้อ
คอมพิวเตอ ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์
ร์

และการโยธา

และการโยธา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)
- มีการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จานวน 1
เครื่อง เพื่อใช้ในสานักงานและในราชการ
* (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม ๒๕๖๒)
- มีการจัดซื้อเครื่องพิมพ์จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้
ในสานักงานและในราชการ
* (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม ๒๕๖๒)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2565
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

-

-

16,000

16,000

-

กองช่าง

-

-

3,๐๐๐

3,๐๐๐

-

กองช่าง

๓๕

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 ) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม

แบบ ผ. 0๓

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
6.3. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

แผนงาน

หมวด

ั ฑ์
3. อุตสาหกรรม ค่าครุภณ
และการโยธา

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อดาเนินการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ ระบบ
สี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)
- มีการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบสี A3 Inkjet
จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในสานักงานและใน
ราชการ
* (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม ๒๕๖๒)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

-

-

20,000

20,000

2565
(บาท)
-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

๓๖

