
แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี ท่ี3 การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ       องค์การบริหารส่วนต าแม่อูคอ ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.1 แผนงาน รักษาความสงบภายใน

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 โครงการบริการประชาชน ด าเนินการบริการประชาชน 50,000 เขตต าบล ส านักงานปลัด

ในช่วงเทศกาลส าคัญ ในช่วงเทศกาลส าคัญ ข้อบัญญัติ หน้า 73 แม่อูคอ

แผน 4 ปี โครงการ

ท่ี 4  หน้าท่ี 80

2 โครงการป้องกันและแก้ไข ป้องกันและ แก้ไขปัญหาภันหนาว ต าบลแม่อูคอ 150,000 เขตต าบล ส านักงานปลัด

ปัญหาภัยหนาว ต าบลแม่อูคอ ข้อบัญญัติ หน้า 74 แม่อูคอ

แผน 4 ปี โครงการ

ท่ี 2  หน้าท่ี 80

3 โครงการศูนย์ป้องกันและบรรเทา ด าเนินการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 50,000 เขตต าบล ส านักงานปลัด

สาธารณภัย ต าบลแม่อูคอ ให้ประชาชน ต าบลแม่อูคอ ข้อบัญญัติ หน้า 75 แม่อูคอ

แผน 4 ปี โครงการ

ท่ี 1  หน้าท่ี 80

จ านวนโครงการ    3    รวมจ านวนงบประมาณ 250,000

รวมจ านวนโครงการ   3    รวมจ านวนงบประมาณ 250,000

                     แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2562

2561 2562



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี ท่ี3 การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ       องค์การบริหารส่วนต าแม่อูคอ ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.2 แผนงานการศึกษา

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 โครงการรจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ด าเนินการสนับสนุนให้ความส าคัญกับเด็กและ 40,000 ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

และวันวิชาการต าบลแม่อูคอ  ส่งเสริมการจัดงานวันวิชาการ ข้อบัญญัติ หน้า 78 ท้ัง 7 ศูนย์

แผน 4 ปี โครงการ

ท่ี  5 หน้าท่ี 82

2 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ด าเนินการพัฒนาศักยภาพ 10,000 ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ครูผู้ดูแลเด็กด้านการจัดท าแผน ข้อบัญญัติ หน้า 78 ท้ัง 7 ศูนย์

แผน 4 ปี โครงการ

ท่ี  13 หน้าท่ี 81

3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ ด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 50,000 โรงเรียนพ้ืนท่ี กองการศึกษา

ทางการเรียน โรงเรียนเขตพ้ืนท่ีต าบลแม่อูคอ ข้อบัญญัติ หน้า 78 ต าบลแม่อูคอ

แผน 4 ปี เพ่ิมเติม

โครงการท่ี3 หน้าท่ี5

จ านวนโครงการ    3    รวมจ านวนงบประมาณ 100,000

                     แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2562

2561 2562



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี ท่ี3 การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ       องค์การบริหารส่วนต าแม่อูคอ ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.2 แผนงานการศึกษา  (ต่อ)

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.

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 1.ด าเนินการสนับสนุนอาหาร 826,800 ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้อบัญญัติ หน้า 81 ท้ัง 7 ศูนย์

(อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร 2.ด าเนินการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศพด. แผน 4 ปี โครงการ

กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 3.ด าเนืนการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ท่ี 2 หน้าท่ี 81

ศึกษาส าหรับ ศพด.

5 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ด าเนินการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 1,142,882 ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

โรงเรียนในต าบลแม่อูคอ  โรงรียนใน ต าบลแม่อูคอ ข้อบัญญัติ หน้า 82 ท้ัง 7 ศูนย์

แผน 4 ปี โครงการ

ท่ี 3 หน้าท่ี 81

6 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ด าเนินการส่งเสริมโภชนาการเด็กนักเรียน 1,820,000 โรงเรียนในต าบล กองการศึกษา

โรงเรียนในต าบลแม่อูคอ โรงเรียนในต าบล จ านวน 7 โรงเรียน ข้อบัญญัติ หน้า 86 จ านวน 7 โรงเรียน

แผน 4 ปี โครงการ

ท่ี 1 หน้าท่ี 107

จ านวนโครงการ    3    รวมจ านวนงบประมาณ 3,789,682

                     แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2562

2561 2562



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี ท่ี3 การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ       องค์การบริหารส่วนต าแม่อูคอ ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.2 แผนงานการศึกษา  (ต่อ)

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.

7 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ ด าเนินการจัดกิจกรรมวันส าคัญ 20,000 ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ต าบลแม่อูคอ ข้อบัญญัติ หน้า 80 ท้ัง 7 ศูนย์

แผน 4 ปี เพ่ิมเติม

โครงการท่ี1 หน้าท่ี5

8 โครงการเด็กปฐมวัยเรียนรู้สู่ ด าเนินการเด็กปฐมวัยเรียนรู้สู่ 20,000 ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ประชาคมอาเชียน ประชาคมอาเชียน ข้อบัญญัติ หน้า 80 ท้ัง 7 ศูนย์

แผน 4 ปี เพ่ิมเติม

โครงการท่ี6 หน้าท่ี5

จ านวนโครงการ    2    รวมจ านวนงบประมาณ 40,000

2561 2562

                     แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2562



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี ท่ี3 การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ       องค์การบริหารส่วนต าแม่อูคอ ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.2 แผนงานการศึกษา   (ต่อ)

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม 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.

9 อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง ด าเนินการปลูกผักสวนครัว 10,000 รร.บ.แม่อูคอหลวง กองการศึกษา

โครงการปลูกผักสวนครัว ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ข้อบัญญัติ หน้า 84 หมู่ท่ี 5

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง แผน 4 ปี เพ่ิมเติม

โครงการท่ี8 หน้าท่ี12

10 อุดหนุนโรงเรียนบ้านค าสุข ด าเนินการส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ 10,000 รร.บ้านค าสุข กองการศึกษา

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ในการเรียน ข้อบัญญัติ หน้า 85 หมู่ท่ี1

ในโรงเรียน แผน 4 ปี เพ่ิมเติม

โครงการท่ี2 หน้าท่ี11

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้อบัญญัติ หน้า 83 ต าบลแม่อูคอ

แผน 4 ปี เพ่ิมเติม

โครงการท่ี5 หน้าท่ี5

จ านวนโครงการ    3    รวมจ านวนงบประมาณ 40,000

2561 2562

                     แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2562



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี ท่ี3 การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ       องค์การบริหารส่วนต าแม่อูคอ ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.2 แผนงานการศึกษา   (ต่อ)

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม 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.

12 โครงการก่อสร้างห้องน้ า ด าเนินการก่อสร้างห้องน้ า 50,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางตอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางตอง ข้อบัญญัติ หน้า 84 บ้านปางตอง

แผน 4 ปี เพ่ิมเติม

โครงการท่ี4 หน้าท่ี5

13 อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาง้ิว จัดกิจกรรมการเศรษฐกิจ 10,000 รร.บ้านนาง้ิว กองการศึกษา

โครงการการเศรษฐกิจในโรงเรียน พอเพียงในโรงเรียนโดยการ ข้อบัญญัติ หน้า 85 หมู่ท่ี1

มีส่วนร่วมของชุมชน แผน 4 ปี เพ่ิมเติม

การจัดการศึกษาพ้ืนฐาน โครงการท่ี1 หน้าท่ี11

14 อุดหนุนโรงเรียนบ้านพัฒนา น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 10,000 รร.บ้านพัฒนา กองการศึกษา

โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา สู่การปฎิบัติในโรงเรียน ข้อบัญญัติ หน้า 85 หมู่ท่ี4

เศรษฐกิจพอเพียง แผน 4 ปี เพ่ิมเติม

โครงการท่ี7 หน้าท่ี12

จ านวนโครงการ    3   รวมจ านวนงบประมาณ 70,000

2561 2562

                     แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2562



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี ท่ี3 การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ       องค์การบริหารส่วนต าแม่อูคอ ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.2 แผนงานการศึกษา   (ต่อ)

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม 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.

15 อุดหนุนโรงเรียนแม่อูคอ ด าเนินการน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 10,000 รร.บ้านแม่คอ กองการศึกษา

โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา สู่การปฎิบัติในโรงเรียน ข้อบัญญัติ หน้า 85 หมู่ท่ี6

เศรษฐกิจพอเพียง แผน 4 ปี เพ่ิมเติม

โครงการท่ี9 หน้าท่ี12

16 อุดหนุนห้องเรียนแม่อูคอน้อย ด าเนินการสริมสร้างทักษะอาชีพผ้าทอ 5,000 ห้องเรียนแม่อูคอน้อย กองการศึกษา

(รร.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ าเภอขุนยวม) กระเหร่ียงและแปรรูปผ้าทอ เพ่ือให้นักเรียนมี ข้อบัญญัติ หน้า 86

โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพผ้าทอ รายได้ระหว่างเรียน แผน 4 ปี เพ่ิมเติม

กระเหร่ียงและแปรรูปผ้าทอ โครงการท่ี5 หน้าท่ี12

17 อุดหนุนห้องเรียนแม่สุรินน้อย ด าเนินการสริมสร้างอาชีพการเล้ียงสุกรพ้ืนเมือง 5,000 ห้องเรียนแม่สุรินน้อย กองการศึกษา

(รร.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ าเภอขุนยวม)  เพ่ือให้นักเรียนมี รายได้ระหว่างเรียน ข้อบัญญัติ หน้า 86

โครงการเสริมสร้างอาชีพการเส้ียงสุกร แผน 4 ปี เพ่ิมเติม

พ้ืนเมือง โครงการท่ี6 หน้าท่ี12

จ านวนโครงการ    3    รวมจ านวนงบประมาณ 20,000

2561 2562

                     แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2562



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี ท่ี3 การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ       องค์การบริหารส่วนต าแม่อูคอ ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม 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.

18 โครงการธนาคารขยะ ด าเนินการให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ 10,000 รร.บ้านปางตอง กองการศึกษา

โรงเรียนบ้านปางตอง และแยกประเภทของขยะรีไซเคิลได้อย่างถูกต้อง ข้อบัญญัติ หน้า 84 หมู่ท่ี3

(อุดหนุนร.ร.บ้านปางตอง) แผน 4 ปี เพ่ิมเติม

โครงการท่ี4 หน้าท่ี11

จ านวนโครงการ   2     รวมจ านวนงบประมาณ 10,000

รวมจ านวนโครงการ   18    รวมจ านวนงบประมาณ 4,069,682

                     แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2562

2561 2562



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี ท่ี3 การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ       องค์การบริหารส่วนต าแม่อูคอ ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.3 แผนงานสาธารณสุข

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 โครงการแก้ไขป้องกันเอดส์ ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา 10,000 พ้ืนท่ีต าบลแม่อูคอ ส านักงานปลัด

โรคเอดส์ ต าบลแม่อูคอ ข้อบัญญัติ หน้า 87

แผน 4 ปี เพ่ิมเติม

โครงการท่ี1 หน้าท่ี6

2 โครงการตรวจคุณภาพน้ าเพ่ือการ ด าเนินการส ารวจคุณภาพน้ าท่ีอุปโภคบริโภค 15,000 พ้ืนท่ีต าบลแม่อูคอ ส านักงานปลัด

อุปโภคบริโภคในพ้ืนท่ีต าบลแม่อูคอ ในพ้ืนท่ีต าบลแม่อูคอ ข้อบัญญัติ หน้า 87

3 โครงการป้องกันและก าจัด  ด าเนินการป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าใน 30,000 พ้ืนท่ีต าบลแม่อูคอ ส านักงานปลัด

โรคพิษสุนัขบ้า พ้ืนท่ีต าบลแม่อูคอ ข้อบัญญัติ หน้า 87

แผน 4 ปี 

โครงการท่ี4 หน้าท่ี84

4 โครงการพ่นหมอกควัน ด าเนินการพ่นหมอกควันควบคุมลูกน้ ายุงลาย 50,000 พ้ืนท่ีต าบลแม่อูคอ ส านักงานปลัด

ควบคุมลูกน้ ายุงลาย ต าบลแม่อูคอ ข้อบัญญัติ หน้า87

แผน 4 ปี 

โครงการท่ี1 หน้าท่ี84

จ านวนโครงการ   4     รวมจ านวนงบประมาณ 105,000

                     แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2562

2561 2562



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี ท่ี3 การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ       องค์การบริหารส่วนต าแม่อูคอ ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.3 แผนงานสาธารณสุข  (ต่อ)

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.

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและ ด าเนินการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ 20,000 พ้ืนท่ีต าบลแม่อูคอ ส านักงานปลัด

ผู้พิการ ต าบลแม่อูคอ ข้อบัญญัติ หน้า 87

แผน 4 ปี  เพ่ิมเติม

โครงการท่ี1 หน้าท่ี6

6 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน ด าเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ 5,000 หมู่ท่ี1บ้านค าสุข ส านักงานปลัด

สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม เก่ียวกับมะเร็งเต้านม ข้อบัญญัติ หน้า 90

แผน 4 ปี  เพ่ิมเติม

โครงการท่ี1 หน้าท่ี14

7 โครงการพัฒนาระบบสุขภิบาล ด าเนินการพัฒนาระบบสุขภิบาล 10,000 หมู่ท่ี1บ้านค าสุข ส านักงานปลัด

ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ ข้อบัญญัติ หน้า 89

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม แผน 4 ปี  เพ่ิมเติม

บรมราชกุมารี บรมราชกุมารี โครงการท่ี2 หน้าท่ี14

จ านวนโครงการ    3    รวมจ านวนงบประมาณ 35,000

                     แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2562

2561 2562



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี ท่ี3 การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ       องค์การบริหารส่วนต าแม่อูคอ ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.3 แผนงานสาธารณสุข  (ต่อ)

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.

8 โครงการเต้นเอโรบิคเพ่ือสุขภาพ ด าเนินการส่งเสริมออกก าลังกายเพ่ือ 5,000 หมู่ท่ี1บ้านค าสุข ส านักงานปลัด

สุขภาพท่ีแข็งแรง ข้อบัญญัติ หน้า 89

แผน 4 ปี  เพ่ิมเติม

โครงการท่ี3 หน้าท่ี14

9 โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ด าเนินการส่งเสริมให้มีการควบคุม 10,000 หมู่ท่ี2บ้านหัวแม่สุริน ส านักงานปลัด

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรคมาลาเรียในหมู่บ้าน ข้อบัญญัติ หน้า 88

สยามบรมราชกุมารี แผน 4 ปี  เพ่ิมเติม

โครงการท่ี4 หน้าท่ี14

10 โครงการส่งเสริมโภคชนาการและ ด าเนินการส่งเสริมโภคชนาการและ 5,000 หมู่ท่ี2บ้านหัวแม่สุริน ส านักงานปลัด

สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ข้อบัญญัติ หน้า 90

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แผน 4 ปี  เพ่ิมเติม

โครงการท่ี6 หน้าท่ี14

จ านวนโครงการ    3    รวมจ านวนงบประมาณ 20,000

                     แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2562

2561 2562



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี ท่ี3 การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ       องค์การบริหารส่วนต าแม่อูคอ ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.3 แผนงานสาธารณสุข  (ต่อ)

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.

11 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ด าเนินการจัดอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช 5,000 หมู่ท่ี2 ส านักงานปลัด

ในพระราชประสงค์ ประสงค์ ข้อบัญญัติ หน้า 91 บ้านหัวแม่สุริน

แผน 4 ปี  เพ่ิมเติม

โครงการท่ี5 หน้าท่ี15

12 โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ด าเนินการส่งเสริมให้มีการควบคุม 5,000 หมู่ท่ี3 ส านักงานปลัด

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรคมาลาเรียในหมู่บ้าน ข้อบัญญัติ หน้า 88 บ้านปางตอง

สยามบรมราชกุมารี แผน 4 ปี  เพ่ิมเติม

โครงการท่ี7 หน้าท่ี15

13 โครงการพัฒนาระบบสุขภิบาล ด าเนินการพัฒนาระบบสุขภิบาล 10,000 หมู่ท่ี3 ส านักงานปลัด

ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ ข้อบัญญัติ หน้า 89 บ้านปางตอง

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม แผน 4 ปี  เพ่ิมเติม

บรมราชกุมารี บรมราชกุมารี โครงการท่ี8 หน้าท่ี15

จ านวนโครงการ    3    รวมจ านวนงบประมาณ 20,000

2562

                     แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2562

2561



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี ท่ี3 การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ       องค์การบริหารส่วนต าแม่อูคอ ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.3 แผนงานสาธารณสุข  (ต่อ)

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.

14 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน ด าเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ 5,000 หมู่ท่ี3 ส านักงานปลัด

สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม เก่ียวกับมะเร็งเต้านม ข้อบัญญัติ หน้า 90 บ้านปางตอง

แผน 4 ปี  เพ่ิมเติม

โครงการท่ี9 หน้าท่ี15

15 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน ด าเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ 5,000 หมู่ท่ี4 ส านักงานปลัด

สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม เก่ียวกับมะเร็งเต้านม ข้อบัญญัติ หน้า 90 บ้านใหม่พัฒนา

แผน 4 ปี  เพ่ิมเติม

โครงการท่ี10 หน้าท่ี15

16 โครงการพัฒนาระบบสุขภิบาล ด าเนินการพัฒนาระบบสุขภิบาล 10,000 หมู่ท่ี4 ส านักงานปลัด

ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ ข้อบัญญัติ หน้า 89 บ้านใหม่พัฒนา

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม แผน 4 ปี  เพ่ิมเติม

บรมราชกุมารี บรมราชกุมารี โครงการท่ี11 หน้าท่ี15

จ านวนโครงการ    3    รวมจ านวนงบประมาณ 20,000

2562

                     แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2562

2561



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี ท่ี3 การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ       องค์การบริหารส่วนต าแม่อูคอ ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.3 แผนงานสาธารณสุข  (ต่อ)

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.

17 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ ด าเนินการปรับปรุงโภคชนาการและสุขภาพเด็ก 5,000 หมู่ท่ี4 ส านักงานปลัด

และสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ ข้อบัญญัติ หน้า 89 บ้านใหม่พัฒนา

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แผน 4 ปี  เพ่ิมเติม

โครงการท่ี12 หน้าท่ี16

18 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน ด าเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ 5,000 หมู่ท่ี5 ส านักงานปลัด

สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม เก่ียวกับมะเร็งเต้านม ข้อบัญญัติ หน้า 90 บ้านแม่อูคอหลวง

แผน 4 ปี  เพ่ิมเติม

โครงการท่ี13 หน้าท่ี16

19 โครงการพัฒนาระบบสุขภิบาล ด าเนินการพัฒนาระบบสุขภิบาล 10,000 หมู่ท่ี5 ส านักงานปลัด

ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ ข้อบัญญัติ หน้า 89 บ้านแม่อูคอหลวง

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม แผน 4 ปี  เพ่ิมเติม

บรมราชกุมารี บรมราชกุมารี โครงการท่ี14 หน้าท่ี16

จ านวนโครงการ    3    รวมจ านวนงบประมาณ 20,000

2561

                     แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2562

2562



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี ท่ี3 การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ       องค์การบริหารส่วนต าแม่อูคอ ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.3 แผนงานสาธารณสุข  (ต่อ)

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.

20 โครงการการควบคุมโรคหนอน ด าเนินการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 5,000 หมู่ท่ี5 ส านักงานปลัด

พยาธิของสมเด็จพระเทพรัตน ข้อบัญญัติ หน้า 89 บ้านแม่อูคอหลวง

ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี แผน 4 ปี  เพ่ิมเติม

โครงการท่ี15 หน้าท่ี16

21 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน ด าเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ 5,000 หมู่ท่ี6 ส านักงานปลัด

สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม เก่ียวกับมะเร็งเต้านม ข้อบัญญัติ หน้า 91 บ้านแม่อูคอ

แผน 4 ปี  เพ่ิมเติม

โครงการท่ี16 หน้าท่ี16

22 โครงการพัฒนาระบบสุขภิบาล ด าเนินการพัฒนาระบบสุขภิบาล 10,000 หมู่ท่ี6 ส านักงานปลัด

ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ ข้อบัญญัติ หน้า 90 บ้านแม่อูคอ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม แผน 4 ปี  เพ่ิมเติม

บรมราชกุมารี บรมราชกุมารี โครงการท่ี17 หน้าท่ี16

23 โครงการการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ด าเนินการให้ความรู้เร่ือง 5,000 หมู่ท่ี6 ส านักงานปลัด

ยาเสพติด TO be number one ยาเสพติดให้กับเยาวชน ข้อบัญญัติ หน้า 90 บ้านแม่อูคอ

ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน แผน 4 ปี  เพ่ิมเติม

ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี โครงการท่ี18 หน้าท่ี16

จ านวนโครงการ    4   รวมจ านวนงบประมาณ 25,000

รวมจ านวนโครงการ    23    รวมจ านวนงบประมาณ 245,000

                     แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2562

2561 2562



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี ท่ี3 การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ       องค์การบริหารส่วนต าแม่อูคอ ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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 โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหา  ด าเนินการสงเคราะห์ผู้ประสบ 40,000 พ้ืนท่ีต าบลแม่อูคอ ส านักงานปลัด

สังคมและความยากจน  ปัญหาสังคมและยากจนในต าบลแม่อูคอ ข้อบัญญัติ หน้า 92

แผน 4 ปี  

โครงการท่ี2 หน้าท่ี85

2 โครงการสงเคราะห์เด็กยากจน ด าเนินการช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาส 20,000 พ้ืนท่ีต าบลแม่อูคอ ส านักงานปลัด

และผู้ด้อยโอกาส  ทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษา ข้อบัญญัติ หน้า 92

แผน 4 ปี  

โครงการท่ี1 หน้าท่ี85

3 โครงการบริหารจัดการสภาเด็กและ ด าเนินการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 5,000 พ้ืนท่ีต าบลแม่อูคอ ส านักงานปลัด

เยาวชนต าบลแม่อูคอ และขับเคล่ือนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน ข้อบัญญัติ หน้า 91

ต าบลแม่อูคอเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ แผน 4 ปี  เพ่ิมเติม

กฎหมาย โครงการท่ี1 หน้าท่ี7

จ านวนโครงการ    3   รวมจ านวนงบประมาณ 65,000

2561 2562

                     แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2562



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี ท่ี3 การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ       องค์การบริหารส่วนต าแม่อูคอ ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ต่อ)

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.

4 โครงการรถ รับ-ส่ง นักเรียน  ด าเนินการส่งเสริมการเรียน 40,000 ร.รบ้านหัวแม่สุริน ส านักงานปลัด

(อุดหนุน ร.ร.บ้านหัวแม่สุริน) ข้อบัญญัติ หน้า 92

แผน 4 ปี  เพ่ิมเติม

โครงการท่ี3 หน้าท่ี 11

5 โครงการซ่อมแซม สร้างบ้านผู้สูงอายุ ด าเนินการช่วยเหลือซ่อมแซม 20,000 พ้ืนท่ีต าบลแม่อูคอ ส านักงานปลัด

ผู้พิการและผู้ยากไร้ สร้างบ้านให้กับผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ยากไร้ ข้อบัญญัติ หน้า 91

แผน 4 ปี  

โครงการท่ี4 หน้าท่ี85

จ านวนโครงการ    2    รวมจ านวนงบประมาณ 60,000

รวมจ านวนโครงการ   5   รวมจ านวนงบประมาณ 125,000

2561 2562

                     แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2562



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี ท่ี3 การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ       องค์การบริหารส่วนต าแม่อูคอ ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา  ด าเนินการเข้าร่วมการแข่งขัน 50,000 เขตพ้ืนท่ีจังหวัด กองการศึกษา

ในระดับต่างๆ กีฬาในระดับต่างๆ ข้อบัญญัติ หน้า 94 แม่ฮ่องสอน

แผน 4 ปี  

โครงการท่ี4 หน้าท่ี85

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา  ด าเนินการส่งเสริมการเล่นกีฬา 130,000 อบต.แม่อูคอ กองการศึกษา

 ประชาชน อบต.แม่อูคอคัพ  เสริมสร้างความแข็งแรง ต่อต้านยาเสพติด ข้อบัญญัติ หน้า 94

ต้านยาเสพติด แผน 4 ปี  

โครงการท่ี1 หน้าท่ี88

3 โครงการฝึกทักษะด้านกีฬาให้  ด าเนินการฝึกทักษะด้านกีฬาให้กับเยาวชน 50,000 อบต.แม่อูคอ กองการศึกษา

กับเยาวชน ข้อบัญญัติ หน้า 95

แผน 4 ปี  

โครงการท่ี4หน้าท่ี88

4 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด าเนินการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 40,000 อบต.แม่อูคอ กองการศึกษา

ต าบลแม่อูคอ ต าบลแม่อูคอ ข้อบัญญัติ หน้า 94

แผน 4 ปี  เพ่ิมเติม

โครงการท่ี1 หน้าท่ี8

จ านวนโครงการ    4    รวมจ านวนงบประมาณ 270,000

รวมจ านวนโครงการ  4   รวมจ านวนงบประมาณ 270,000

                     แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2562

2561 2562



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี ท่ี3 การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ       องค์การบริหารส่วนต าแม่อูคอ ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.6 แผนงานงบกลาง

ล าดับ โครงกา 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 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ  ด าเนินการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ 2,500,000 อบต.แม่อูคอ ส านักงานปลัด

ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ท่ีดี ข้อบัญญัติ หน้า 106

แผน 4 ปี  เพ่ิมเติม

โครงการท่ี1หน้าท่ี89

2 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยัง  ด าเนินการสงเคราะห์ผู้พิการท่ีไม่สามารถ 1,800,000 อบต.แม่อูคอ ส านักงานปลัด

ผู้พิการ  ช่วยเหลือตนเองได้ ข้อบัญญัติ หน้า 106

แผน 4 ปี  เพ่ิมเติม

โครงการท่ี2หน้าท่ี89

จ านวนโครงการ    2   รวมจ านวนงบประมาณ 4,300,000

รวมจ านวนโครงการ   2    รวมจ านวนงบประมาณ 4,300,000

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 รวมจ านวนโครงการ   56   รวมจ านวนงบประมาณ 9,259,682

2561

                     แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2562

2562
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