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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1.  บทน ำ 

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2548 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด  
5 ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดย มีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้  (1)  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (2) คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  

ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  2) พ .ศ .2559 ข้อ 12 “ข้อ17 แผนการ
ด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิน่”   

ภายใต้กฎหมายดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น และใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงานให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มี
การประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน /โครงการ
ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้   
 
2.  วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

(1)  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 

(2)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562ของหน่วยงานให้มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

(3)  เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น 
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3.  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการจัดท าร่างแผน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน   
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการด าเนนิงาน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  
 

4. ประโยชน์ในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน   
 1. มีควำมแน่นอน เนื่องจากเป็นแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการจริงในพื้นที่ท้ังหมด ทั้งจาก                                                                
    หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  ส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจและองค์กร
    เอกชน   

 2. บรรลุจุดมุ่งหมำย เนื่องจากมีการก าหนดรายละเอียด ห้วงระยะเวลาที่ชัดเจน และมี                       
    หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 3. ประหยัด  มีการประสานแผนท าให้สามารถก าหนด กิจกรรมร่วมกันได้  ท าให้ 
                                         ประหยัดงบประมาณในการด าเนินการ    
 4. ตรวจสอบได้ มีหน่ วยงานที่ รับผิ ดชอบในแต่ละโครงการอย่ างชัด เจนท าให้ ง่าย                                                                     
    และสะดวกในการตรวจสอบ      
 5. ประเมินผลได ้ เนื่องจากมีเป้าหมายในการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม สามารถวัดได้                 
                                          ทั้งปริมาณและคุณภาพ ผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน   
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แผนผังขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 
Aคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
Aคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
Aคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
Bคณะกรรมการพัฒนา อบต 
ห้วยชมภู 
 
 
 
 
 

Cนายก อบต.ห้วยชมภู 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิ :  แสดงข้ันตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู   
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562   

*********************************** 

นายก อบต.ห้วยชมภู ให้ความเห็นชอบ 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พจิารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯต่อนายก อบต.ห้วยชมภู 

ประกาศใช้ 
- ปิดประกาศใน 15 วนั  

นบัจากวนัท่ีประกาศ 
- ปิดประกาศไวอ้ยา่งนอ้ย 30 วนั 

 

อบต.หว้ยชมภู 

หน่วยงานอ่ืน 
- อปท. 
- ราชการ

ส่วนกลาง 
- ส่วนภูมิภาค 

- รัฐวสิาหกิจ 
- และหน่วยงาน

อ่ืนๆ ท่ี
ด าเนินการใน
พ้ืนท่ีของ อปท. 

รวบรวมแผนงาน/โครงการ 
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ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม 

 
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี้ 

 2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
 แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์/แผนงานจ านวนโครงการที่ด าเนินการ คิดเป็นร้อย
ละของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 

 การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  แผนงาน ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวน
งบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละ
ยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

 การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
  แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/โครงการ/
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง. 
  
   2.3 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น  (ผด. 
02/1)  

 แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนา
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดช อบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ (แบบ ผด. 01) 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของงบประมำณ
ทัง้หมด 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายในท้องถิ่น และการเชื่อมโยง อาเซียน 

1.1  แผนงำน  เคหะและชุมชน 12 21.43 4,821,000 35.05 กองช่าง 

รวม 12 21.43 4,821,000 35.05  

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
1.1  แผนงำน  การศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ 7 12.5 746,000 5.42 กองการศึกษา 
1.2  แผนงำน  สร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 5 8.93 170,000 1.24 ส านักงานปลัด 

รวม 12 21.43 916,000 6.66  
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
1.1  แผนงำน  การศึกษา 12 21.43 6,372,530 46.33 กองการศึกษา 
1.2  แผนงำน  สร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 1 1.79 5,000 0.04 ส านักงานปลัด 

รวม 13 23.22 6,377,530 46.37  
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่ ๔ การพัฒนาคณุภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
1.1  แผนงำน  สร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 12 21.43 1,470,000 10.69 ส านักงานปลัด 

รวม 12 21.43 1,470,000 10.69  
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณ์และยั่งยืน 
1.2  แผนงำน  การเกษตร 2 3.57 20,000 0.15 ส านักงานปลัด 

รวม 2 3.57 20,000 0.15  
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การปกครอง 
1.1  แผนงำน  งานบริหารงานท่ัวไป 5 8.92 150,000 1.09 ส านักงานปลัด/กองคลัง 

รวม 5 8.92 150,000 1.09  
รวมท้ังสิ้น 56 100 13,754,530 100  
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ (แบบ ผด. 02)                         
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภ ูอ ำเภอเมือง  จังหวัดเชียงรำย 

************************** 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยง เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอำเซียน +6 และ GMS  
1.1  แผนงำน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
    กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร  (บาท)  ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ห้วยสา้น หมู่ที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ 1 เร่ิมต้นหลังบ้านนางอะหมี่มะ ตาหมี ่บ้านเลขที่ 35 ถึง หน้าบ้านนาย
วัชระ สวัสดชีัยกุล บ้านเลขที ่159 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไมน่้อยกว่า 180 ตร.ม. 
จุดที่ 2 เร่ิมต้นข้างบ้าน นางอะหมี่มะ ตาหมี ่บ้านเลขที่ 35 ถึงบ้านนายชาญ
ชัย แสนซ ีบ้านเลขที่ 135 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม. 
จุดที่ 3 เร่ิมต้นหน้าบ้าน นายทักษิน แสนสุวิโรจ บ้านเลขที ่87 ถึง น.ส. ศิริพร
รณ สียะ บ้านเลขที่ 222 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 56 เมตรหนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 168 ตร.ม. 
จุดที่ 4 เร่ิมต้นหน้าบ้านนายสมคิด วัคนาลีโกศล บ้านเลขที่ 169 ถึง บ้านนาย
อาเชอ มงคลกุลผ่องใส บ้านเลขที ่175 ขนาดกวา้ง 3 เมตร 
ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 180 ตร.ม.
ตามแบบที ่อบต.ห้วยชมภกู าหนด พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

500,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง         * * *           

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
แม่มอญ หมู่ที ่2 

จุดที่ 1 เร่ิมต้น หน้าหอประชุมหมูบ่้าน ซอย 5  สิ้นสุด บ้านนาย อากอ แบเช
กู่ บ้านเลขที ่184 กวา้ง 2.5 x ยาว 44 หนา 0.15 (110 ตร.ม.) พร้อมวาง
ขนาด 40 ซม.จ านวน 3 ท่อน 
จุดที่ 2 เร่ิมต้น ข้างหอประชุมหมู่บา้น ซอย 6  สิ้นสุด บ้านนาย วณากรณ์ 
แบเชกู่ บา้นเลขที่ 55 กว้าง 4 x ยาว 10 หนา 0.15 และกวา้ง 2.5 x ยาว 40 
หนา 0.15 (140 ตร.ม.) พร้อมวางท่อ 6 ท่อน 
จุดที่ 3 เร่ิมต้น บ้านนาย บูเบอ แบเชกู่ ซอย 7/1  สิ้นสุด บ้านนาย หมี่ตุ ๊เย
สอกู่ บา้นเลขที่ 284 กว้าง 3 x ยาว 150 หนา 0.15 (450 ตร.ม.) พร้อมวาง
ขนาด 40 ซม.จ านวน 5 ท่อน 

500,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง     * * *      

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที ่3 

จุดที่ 1 เร่ิมต้น โบสถ์เก่าบ้านใหม ่ สิ้นสดุ บ้านนาย วันชัย จี่เบี่ยกู่ บา้นเลขที่ 
524 กว้าง 3 x ยาว 40 หนา 0.15 (120 ตร.ม.) 
จุดที่ 2 เร่ิมต้น ข้างโบสถ์เก่าบ้านใหม่  สิ้นสุด บ้านนาย อาเคอะ เยเปยีะ 
บ้านเลขที่ 111 กว้าง 3 x ยาว 65 หนา 0.15 (195 ตร.ม.) 

229,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง         * * *           
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ที่ โครงการ รายละเอียดของ  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
    กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร  (บาท)  ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วยแม่
เล่ียม หมู่ที่ 3 

จุดก่อสร้าง หย่อมบา้นเยซู พกิัด 47Q 0565089,2202432 พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
315 ตร.ม. 
 

192,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง     * * *      

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ผาลั้ง หมู่ที่ 4 

เร่ิมต้น หน้าบ้าน นายสิทธิโชค วิชัยน าโชค สิ้นสุด หน้าโรงเรียนบ้านผาลั้ง 
กว้าง 5 x ยาว 127 หนา 0.15 (635 ตร.ม.)  

500,000 หมู่ที่ 4    * * *        

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
กกน้อย หมู่ที ่5 

จุดเร่ิมต้น บริเวณสามแยกสันมะกอก พกิัด 47Q 0557021 , 2208008 
จุดสิ้นสุด  พิกัด 47Q 0557021 , 2208008 (ความยาว 200 เมตร) กว้าง 3 
x ยาว 200 หนา 0.15 (600 ตร.ม.) 

500,000 หมู่ที่ 5    * * *        

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ห้วยชมภู หมู่ที ่6 

จุดเร่ิมต้น หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยชมภู พกิัด 47Q 0553568 , 
2208295 จุดสิ้นสุด สามแยกเข้าบา้นนายจีรพันธ์ เจริญพันธ์สวัสดิ์ พิกัด 
47Q 0553500 , 2208406 กว้าง 5 x ยาว 128 หนา 0.15 (640 ตร.ม.) 

500,000 หมู่ที่ 6    * * *        

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ห้วยแก้ว (หย่อมบา้นแก่ง
หลวงใน) หมู่ที่ 8 

จุดที่ 1 จุดเร่ิมต้น บ้านนายปาโบ แลปาย พกิัด 47Q 0566680 , 2209253 
จุดสิ้นสุด บ้านนางนาคา แลปาย พิกัด 47Q 0566665 , 2209282 กวา้ง 3 x 
ยาว 37 หนา 0.15 (111 ตร.ม.) 
จุดที่ 2 จุดเร่ิมต้น ที่นานายลุงแบ พิกัด 47Q 0566739 , 2209203 จุดสิ้นสุด 
สวนนายลิไข่ แอจ ูพิกัด 47Q 0566801 , 2209311 กว้าง 4 x ยาว 141 
หนา 0.15 (564 ตร.ม.)  

500,000 หมู่ที่ 8    * * *        

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
แม่สลัก หมู่ที ่9 

จุดเร่ิมต้น สวนนายปะโหล จะบอื พกิัด 47Q 0553377 , 2217271 
จุดสิ้นสุด พิกัด 47Q 0553223 , 2217286 (ระยะทาง 154 เมตร) กว้าง 4 x 
ยาว 154 หนา 0.15 (616 ตร.ม.) 

500,000 หมู่ที่ 9     * * *       

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
จะคือ หมู่ที ่10 

จุดเร่ิมต้น สามแยกบ้านนายพิทกัษ์ แสนจรรยา พกิัด 47Q 0558049 , 
2212709 จุดสิ้นสุด พิกัด 47Q 0558005 , 2212828 (ระยะทาง 166 เมตร) 
กว้าง 3 x ยาว 166 หนา 0.15 (498 ตร.ม.) 

400,000 หมู่ที่ 10     * * *       

11 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า้คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 11 

จุดเร่ิมต้น หลังบ้านนายอาเจ่อ เว้ยยือกู ่บ้านเลขที่ 534 จุดสิ้นสุด หลังบ้าน
นายวีระ มือแลอากู ่บ้านเลขที่ 21 ขนาดปางกว้าง 0.80 เมตร ก้นกว้าง 0.60 
เมตร ยาว 169 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร 

236,000 หมู่ที่ 11     * * *       

12 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ร่มเย็น หมู่ที่ 11 

จุดที่ 1 จุดก่อสร้าง หย่อมบ้านป่าลัน หน้าบ้านนายจะจ๋อ จะสึป ึบ้านเลขที่ 
122 เป็นถังเก็บน้ าเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4 
เมตร สูง 2 เมตร 
จุดที่ 2 จุดก่อสร้าง หย่อมบ้านสันติสุข ใกล้ถังเก็บน้ าเก่ากลางหมู่บ้านสันติสุข 
เป็นถังเก็บน้ ากลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เมตร สูง 2 เมตร 

264,000 หมู่ที่ 11     * * *       
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
1.1  แผนงำน การศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
    กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร  (บาท)  ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสืบสานอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม 4 ชน
เผ่า 

จัดงานประเพณีประจ าป ีเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ วัฒนธรรม อันดีของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ ในต าบลห้วยชมภ ู 

300,000 ต าบลห้วย
ชมภู 

กองการศึกษา      * * *               

2 โครงการตลาดชุมชนเพื่อ
สร้างรายได้และส่งเสริม
การท่องเท่ียวโดยชุมชน
บ้านปางขอน 

จัดตั้งตลาดชุมชน เพื่อจ าหนา่ยสินค้า OTOP ของหมู่บ้านปางขอน โดยปรับ
เกรดพื้นที่ และจัดพื้นที่ส าหรับจ าหน่าย 

100,000 บ้านปางขอน ส านักงานปลัด   *          

3 โครงการปรับภูมิทัศน์
ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวบา้น
ปางขอน หมู่ที ่7 

ปลูกดอกไม้ ปรับเกลีย่พื้นที่ ให้สวยงาม เหมาะแก่การรองรับนักท่องเที่ยว 50,000 บ้านปางขอน ส านักงานปลัด      *                   

4 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวต าบลหว้ยชมภ ู

ส่งเสริมการท่องเท่ียวในหมู่บ้านที่มีศักยภาพด้านการท่องเท่ียว สร้างหมู่บา้น
ท่องเที่ยวใหม่ เช่น การสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก และการสร้างความ
ปลอดภัยส าหรับนักทอ่งเที่ยว ตลอดจนการสร้างความเข้าใจการการ
ท่องเที่ยวให้แก่คนในชุมชน 

160,000 หมู่บ้านที่มี
ศักยภาพด้าน
การท่องเท่ียว 

ส านักงานปลัด   * * *        

5 โครงการด าเนินการและ
สนับสนุนการด าเนินงานจัด
กิจกรรมของส่วนราชการ
และองค์กร จังหวัด
เชียงราย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมของส่วนราชการในอ าเภอเมืองเชียงราย 
ประจ าป ี2562  

36,000  สนามบินเก่า 
อ.เมือง

เชียงราย 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
เมืองเชียงราย 

   * *        

6 โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนต าบลหว้ยชมภ ู

จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสร้างความสมัพันธ์ รู้รักสามัคคี ระหวา่งนักเรียน 
ครู และประชาชนทัว่ไป ในเขตต าบลหว้ยชมภู  

50,000 โรงเรียนบ้าน
จะคือ 

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านจะคือ ต าบล

ห้วยชมภ ู

  * *         

7 โครงการประชาสัมพันธ์
ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริม
ของดีอ าเภอเมืองเชียงราย 
ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” 

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมของดีอ าเภอเมือง
เชียงราย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์”  

50,000 อ.เมือง 
เชียงราย 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
เมืองเชียงราย 

 *           
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
1.1  แผนงำน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
    กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร  (บาท)  ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ 

จัดงานวันผู้สูงอาย ุในวันที่ 13 เมษายน 2562 โดยมีการอบรมให้ความรู้เพิ่ม
ศักยภาพผู้สูงอาย ุตรวจสุขภาพ รดน าด าหัว คัดเลือกผู้สูงอายุดีเด่น 

10,000 อบต.ห้วย
ชมภู 

ส านักงานปลัด              *           

2 โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ/
กลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพ 

จัดอบรมให้ความรู้ ศึกษาแลกเปลี่ยน ดงูานจากสถานที่จริง 50,000 อ.เมือง
เชียงราย 

ส านักงานปลัด     * * *      

3 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 

จัดอบรมให้ความรู้ แบ่งกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรี (Brain 
storming) 

30,000 อบต.ห้วย
ชมภู 

ส านักงานปลัด         * * *           

4 โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่ม
อาชีพ  

จัดอบรมให้ความรู้เชิงวิชาการและปฏิบตัิจริง โดยการแบ่งกลุ่ม (Brain 
storming) 

50,000 อบต.ห้วย
ชมภู 

ส านักงานปลัด     * * *      

5 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอาย ุ

จัดอบรมให้ความรู้เชิงวิชาการและปฏิบตัิจริง โดยการแบ่งกลุ่ม (Brain 
storming) 

30,000 อบต.ห้วย
ชมภู 

ส านักงานปลัด     * * *      

 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
1.1  แผนงำน การศึกษา 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
    กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร  (บาท)  ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เช่น การแสดงบนเวที ประกวดวาดภาพ
ระบายสี  

20,000 อบต.ห้วย
ชมภู 

กองการศึกษา        *                 

2 โครงการอบรมเพิ่มประ 
สิทธิภาพ ครู ผู้ดูแลเด็ก
และบุคลากรทางการศึกษา 

จัดอบรมให้ความรู้เชิงวิชาการ และฝึกปฏิบัติจริง  20,000 อบต.ห้วย
ชมภู 

กองการศึกษา    * * *       

3 โครงการส่งเสริมการผลิต
สื่อการเรียนการสอนและ
นวัตกรรมการศึกษา 

จัดอบรมให้ความรู้เชิงวิชาการ และฝึกปฏิบัติจริง ผลิตสื่อการเรียนการสอน
และนวัตกรรมการศึกษา 

20,000 อบต.ห้วย
ชมภู 

กองการศึกษา       * * *             

4 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชน 

จัดอบรมให้ความรู้ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 20,000 อบต.ห้วย
ชมภู 

กองการศึกษา     * * *      

5 โครงการสืบสานวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

จัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น อบรมให้
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

20,000 อบต.ห้วย
ชมภู 

กองการศึกษา      * * *     

6 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เช่น อบรม เข้าค่าย 20,000 อบต.ห้วย
ชมภู 

กองการศึกษา     * *       
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ที่ โครงการ รายละเอียดของ  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
    กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร  (บาท)  ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการค่ายวิชาการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาการ และทักษะด้านตา่งๆ 20,000 อบต.ห้วย
ชมภู 

กองการศึกษา     * *       

8 โครงการหนูน้อยรักษโ์ลก จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมแก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20,000 อบต.ห้วย
ชมภู 

กองการศึกษา     * * *      

9 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียน
การสอนของ ศพด.(ราย
หัว)) 

จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ทางการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.
ห้วยชมภ ู

576,300 อบต.ห้วย
ชมภู 

กองการศึกษา * * * * * * * * * * * * 

10 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา) 

จ่ายเป็นค่าใช้จา่ย ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.
ห้วยชมภ ู

227,130 อบต.ห้วย
ชมภู 

กองการศึกษา * * * * * * * * * * * * 

11 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน) 

จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.หว้ยชมภู 1,661,100 อบต.ห้วย
ชมภู 

กองการศึกษา * * * * * * * * * * * * 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
1.1  แผนงำน การศึกษา 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
    กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร  (บาท)  ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัด สพฐ.จ านวน 7 แห่ง และ
โรงเรียนสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) 

3,748,000 โรงเรียน/
กศน. 

กองการศึกษา * * * * * * * * * * * * 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
1.1  แผนงำน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
    กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร  (บาท)  ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดท า
แผนชุมชน 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการท าแผนชมุชน ของทุกหมู่บา้น 5,000 ทุกหมู่บ้านใน
ต าบลห้วย

ชมภู 

ส านักงานปลัด          *  * *            



7 
 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การสาธารณสุข และการป้องกันสาธารณภัย  
1.1  แผนงำน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
    กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร  (บาท)  ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตวแ์ละขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคฯ 

จ่ายเป็นค่าส ารวจสุนัข และแมว ในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.หว้ยชมภู 30,000 ต าบลห้วย
ชมภู 

ส านักงานปลัด          *  * *            

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าตามพระปณธิาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟา้จุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร ี

จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ ป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า เช่น อบรม เดิน
รณรงค์ แจกแผ่นพับ ใบปลวิ และอื่นๆ 

20,000 ต าบลห้วย
ชมภู 

ส านักงานปลัด      *  * *       

3 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
การด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี

จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในทุก
หมู่บ้าน 

220,000 ทุกหมู่บ้านใน
ต าบลห้วย

ชมภู 

ส านักงานปลัด      *  * *       

4 โครงการพ่นหมอกควัน
ป้องกันยุงลาย 

จัดซื้อน้ ายา และน้ ามัน เพื่อพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย ในเขตรับผิดชอบ
ต าบลห้วยชมภ ู

90,000 ต าบลห้วย
ชมภู 

ส านักงานปลัด        * *    

5 โครงการส่งเสริมการท า
ถ่ายชวีมวลจากกากกาแฟ
และขยะมูลฝอย 

จัดอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติจริง การน ากากกาแฟและขยะมูลฝอยมาท า
ถ่านชีวมวล 

200,000 บ้านปางขอน ส านักงานปลัด         *    

6 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน (3R) แบบ
บูรณาการ  

จัดอบรมการคัดแยกขยะ รณรงค์ ตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารจัดการขยะใน
ชุมชน แบบมีส่วนรว่ม 
 

 

500,000 
 
 
 

ทุกหมู่บ้านใน
ต าบลห้วย

ชมภู 
 

ส านักงานปลัด 
 
 
  

* * * * * * * * * * * 

7 
 
 
 

โครงการอบรมและศึกษาดู
งานการบริหารจัดการขยะ
ในชุมชนครบวงจรจาก
ชุมชนต้นแบบ 

จัดอบรมและดูงานการบริหารจัดการขยะครบวงจร จากหมู่บา้น/องค์กร ที่มี
การบริหารจัดการด้านการจัดการขยะทีด่ี 
 
 

300,000 
 
 
 

ต าบลห้วย
ชมภู 

 
 

ส านักงานปลัด 
 
 
     

* 
 
 
 
 

* 
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ที่ โครงการ รายละเอียดของ  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

    กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร  (บาท)  ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมฝึกซ้อม
การเคลื่อนย้ายผู้คนและ
สัตว์กรณีภัยพบิัต ิ
 

อบรมให้ความรู้การเคลื่อนย้ายผู้คนและสัตว์ กรณีเกิดภยัพิบัติ และสร้าง
เครือข่ายการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 

20,000 
 
 
 

อบต.ห้วย
ชมภู 

 
 

ส านักงานปลัด 
 
 
     

* 
 
 
 
 

* 
 
 
 
       

9 
 
 
 

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่าย
พลเรือน 
 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัประเภทต่างๆ 
ตามหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

50,000 
 
 
 

อบต.ห้วย
ชมภู 

 
 

ส านักงานปลัด 
 
 
     

* 
 
 
 
 

* 
 
 
 
       

10 
 
 
 

โครงการเฝ้าระวังและแจ้ง
เตือนภัยน้ าปา่ไหลหลาก 
ดินทรุด ดินถล่ม 
แผ่นดินไหว 

จัดซื้ออุปกรณ์ และอบรมความรู้การเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัยตา่งๆ 
 
 
 

10,000 
 
 
 

อบต.ห้วย
ชมภู 

 
 

ส านักงานปลัด 
 
 
     

* 
 
 
 
 

* 
 
 
 
       

11 
 
 
 

โครงการลดอุบัติเหตุ 
 
 
 

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และตั้งจุดบริการประชาชนเพื่ออ านวยความสะดวก
และลดอุบัติเหต ุ
 
 

20,000 
 
 
 

อบต.ห้วย
ชมภู 

 
 

ส านักงานปลัด 
 
 
     

* 
 
 
 
 

* 
 
 
 
       

12 
 
 
 

โครงการอบรมและป้องกัน
การเกิดอัคคีภัย ไฟป่า 
 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ และท าแนวกันไฟในชุมชน 
 
 
 

10,000 
 
 
 

อบต.ห้วย
ชมภู 

 
 

ส านักงานปลัด 
 
 
     

* 
 
 
 
 

* 
 
 
 
       

 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่ 5 การบริหารจดัการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหส้มบูรณ ์และยั่งยืน 
1.1  แผนงำน การเกษตร 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
    กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร  (บาท)  ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปลูกป่าต้นน้ าและ
สถานที่ส าคัญ 

อบรมให้ความรู้ และร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่มีปัญหาการขาดแคลนน้ า 
หรือ ต้นน้ าของต าบลห้วยชมภ ู

10,000 ต าบลห้วย
ชมภู 

ส านักงานปลัด                * *        

2 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 

อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ และรณรงค์การปลูกป่า รว่มกอนุรกัษ์ รักษา
สิ่งแวดล้อม 

10,000 ต าบลห้วย
ชมภู 

ส านักงานปลัด         * *   

 
 
 



9 
 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่ 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมือง การบริหาร 
1.1  แผนงำน บริหารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
    กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร  (บาท)  ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่ 

ออกบริการนอกพื้นที่ เพื่อใหบ้ริหารแกป่ระชาชนทุกหมูบ่้าน  5,000 ต าบลห้วย
ชมภู 

ส านักงานปลัด      * *  *                

2 โครงการจัดท าแผนที่ภาษ ี ส ารวจ เพือ่จัดท าแผนทีภ่าษ ีจากภาพถา่ยทางอากาศ 50,000 ต าบลห้วย
ชมภู 

ส านักงานปลัด   * * *        

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท.ระดับอ าเภอเมือง
เชียงราย 

จัดตั้งศูนย์กลางความช่วยเหลือประชาชน ระดับอ าเภอเมือง 40,000  อ าเภอเมือง
เชียงราย 

ปกครองอ าเภอ
เมืองเชียงราย 

* * * * * * * * * * * * 

4 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และลูกจา้ง 

จัดอบรมให้ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการไทย และประเมินผล
โดยการวัดความรู้ ความเข้าใจ และการน าไปใช้ได้จริง 

5,000 อบต.ห้วย
ชมภู 

ส านักงานปลัด      * *      

5 โครงการอบรมและศึกษาดู
งานเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานตามหลักธรรมาภิ
บาล ส าหรับผูบ้ริหาร 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และลูกจา้ง 

จัดอบรมให้ความรู้ และดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการท างาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

50,000 อบต.ห้วย
ชมภู 

ส านักงานปลัด      * *      

 


