
แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การจัดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมย่ังยืน            องค์การบริหารส่วนต าแม่อูคอ ต .แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการศูนย์ป้องกันและแก้ไข ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา 50,000 ต าบลแม่อูคอ ส านักงานปลัด

ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ไฟป่าและหมอกควัน ข้อบัญญัติ หน้า 74

แผน 4ปี 

โครงการท่ี5หน้าท่ี94

2 โครงการจัดท าแนวกันไฟ  ด าเนินการจัดท าแนวกันไฟ 90,000 ต าบลแม่อูคอ ส านักงานปลัด

 อุดหนุนหมู่ท่ี 1-6 ตามโครงการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ข้อบัญญัติ หน้า 76

จัดท าแนวกันไฟ แผน 4ปี 

โครงการท่ี2หน้าท่ี111

จ านวนโครงการ    2    รวมจ านวนงบประมาณ 140,000

รวมจ านวนโครงการ   2    รวมจ านวนงบประมาณ 140,000

2561 2562

                     แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2562



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การจัดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมย่ังยืน            องค์การบริหารส่วนต าแม่อูคอ ต .แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการธนาคารขยะ ด าเนินการจัดท าธนาคารขยะ 15,000 ต าบลแม่อูคอ ส านักงานปลัด

อบต.แม่อูคอ ข้อบัญญัติ หน้า 93

แผน 4ปี เพ่ิมเติม

โครงการท่ี1หน้าท่ี9

2 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ  ด าเนินการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน 90,000 ต าบลแม่อูคอ ส านักงานปลัด

ในชุมชน ข้อบัญญัติ หน้า 93

แผน 4ปี 

โครงการท่ี2หน้าท่ี92

จ านวนโครงการ    2    รวมจ านวนงบประมาณ 105,000

รวมจ านวนโครงการ   2    รวมจ านวนงบประมาณ 105,000

                     แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2562

2561 2562



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การจัดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมย่ังยืน            องค์การบริหารส่วนต าแม่อูคอ ต .แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ด าเนินการประชาชนและผู้ประกอบการมีจิต 10,000 ต าบลแม่อูคอ ส านักงานปลัด

สร้างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากร ส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ข้อบัญญัติ หน้า 105

น  าและส่ิงแวดล้อม แผน 4ปี 

โครงการท่ี7 หน้าท่ี94

2 โครงการรักน  า รักป่า รักษาแผนดิน ด าเนินการรักน  า รักป่า รักษาแผนดิน 40,000 ต าบลแม่อูคอ ส านักงานปลัด

ข้อบัญญัติ หน้า 105

แผน 4ปี 

โครงการท่ี2 หน้าท่ี93

3 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ด าเนินการส่งเสริมการอนุรักษ์ 15,000 ต าบลแม่อูคอ ส านักงานปลัด

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ข้อบัญญัติ หน้า 105

แผน 4ปี 

โครงการท่ี1 หน้าท่ี9

4 โครงการปลูกป่า และบวชป่าชุมชน ด าเนินการปลูกป่า และบวชป่าชุมชน 20,000 ต าบลแม่อูคอ ส านักงานปลัด

ข้อบัญญัติ หน้า 104

แผน 4ปี 

โครงการท่ี1 หน้าท่ี93

จ านวนโครงการ    4   รวมจ านวนงบประมาณ 85,000

รวมจ านวนโครงการ   8    รวมจ านวนงบประมาณ 330,000

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 รวมจ านวนโครงการ   8    รวมจ านวนงบประมาณ 330,000

                     แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2562

2561 2562








