
แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต       องค์การบริหารส่วนต าแม่อูคอ ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

1.ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชนแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว ด าเนินการ การซ่อมแซมหอกระจายข่าว 153,000              บ้านค าสุข กองช่าง

จ านวน 3 จุด หมู่ท่ี1 บ้านค าสุข จ าฃนวน 3 จุดท่ี  1.บ้านค าสุข    ข้อบัญญัติ หน้า101  หย่อมบ้านแม่ยวมหลวง

จุดท่ี 2. หย่อมบ้านแม่ยวมหลวง แผน 4 ปี เพ่ิมเติม หย่อมบ้านนาง้ิว

จุดท่ี 3. หย่อมบ้านนาง้ิว โครงการท่ี1 หน้าท่ี2 หมู่ท่ี 1

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า (ปักเสา - ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้า (ปักเสา - พาดสาย) 100,000 บ้านค าสุข กองช่าง

พาดสาย) ม.1 บ้านค าสุข หมู่ท่ี1 บ้านค าสุข    ข้อบัญญัติ หน้า 103  หมู่ท่ี 1

แผน 4 ปี โครงการท่ี1

หน้าท่ี 104

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า (ปักเสา - ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้า (ปักเสา-พาดสาย) 400,000 บ้านหัวแม่สุริน กองช่าง

พาดสาย) ม.2 บ้านหัวแม่สุริน หมู่ท่ี 2 บ้านหัวแม่สุริน    ข้อบัญญัติ หน้า 103  หมู่ท่ี 2

แผน 4 ปี โครงการท่ี4

หน้าท่ี 104

จ านวนโครงการ    3    รวมจ านวนงบประมาณ 653,000            

                          แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2562

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

2561 2562



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค       องค์การบริหารส่วนต าแม่อูคอ ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

1.ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (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 โครงการซ่อมแซมผิวถนน คสล. ด าเนินการเพ่ือด าเนินการซ่อมแซมผิวถนน คสล. 132,000 บ้านหัวแม่สุริน กองช่าง

 หมู่ท่ี 2 บ้านหัวแม่สุริน หมูท่ี2 บ้านหัวแม่สุริน ขนาดกว้าง 4.00 ม.    ข้อบัญญัติ หน้า 102 หมู่ท่ี 2

ยาว 75.00 เมตร  หนา 0.10 ม. แผน 4 ปี เพ่ิมเติม

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย โครงการท่ี 1 หน้าท่ี 3

5 โครงการซ่อมแซมถนน 2 ร่องล้อ ด าเนินการซ่อมแซมถนน 2 ร่องล้อ ขนาดกว้าง 152,000 บ้านปางตอง    กองช่าง

หมู่ท่ี 3 บ้านปางตอง   ข้างละ 0.80 ม. ยาว 150 เมตร  หนา0.15 ม. ข้อบัญญัติ หน้า 102 (ข้ึนดอยก่อวีจ้ือ)

(ข้ึนดอยก่อวีจ้ือ) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย แผน 4 ปี เพ่ิมเติม หมู่ท่ี 3

โครงการท่ี 6 หน้าท่ี 2

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้า (ปักเสา - ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้า (ปักเสา-พาดสาย) 500,000 บ้านปางตอง    

พาดสาย) ม.3 บ้านปางตอง หมู่ท่ี 3 บ้านปางตอง  หย่อมบ้านปางตองใต้    ข้อบัญญัติ หน้า 102  หย่อมบ้านปางตองใต้

หย่อมบ้านปางตองใต้ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย แผน 4 ปี เพ่ิมเติม หมู่ท่ี 3

โครงการท่ี2 หน้าท่ี104

จ านวนโครงการ    3    รวมจ านวนงบประมาณ 784,000            

                     แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2562

2561 2562



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค       องค์การบริหารส่วนต าแม่อูคอ ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

1.ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชนแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (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 โครงการซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน ด าเนินการซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน จ านวน 2 จุด 92,000 บ้านใหม่พัฒนา กองช่าง

หมู่ท่ี 4 บ้านใหม่พัฒนา จุดท่ี 1 บ้านใหม่พัฒนา กว้าง 4.00 ม. ข้อบัญญัติ หน้า102 หย่อมบ้านปู่กู

 ยาว 30.00 เมตร หนา 0.10 ม. แผน 4 ปี เพ่ิมเติม หมู่ท่ี 4

จุดท่ี2 หย่อมบ้านปู่กู กว้าง 4.00 ม. โครงการท่ี 8 หน้าท่ี 2

 ยาว 30.00 เมตร หนา 0.10 ม.

8 โครงการซ่อมแซมแทงค์น้ า ด าเนินการซ่อมแซมแทงค์น้ า 130,000 บ้านใหม่พัฒนา 3 จุด

จ านวน 10 จุด  จ านวน 10 จุด  ข้อบัญญัติ หน้า102 หย่อมบ้านปู่กู 4 จุด 

บ้านใหม่พัฒนา จ านวน 3 จุด บ้านใหม่พัฒนา จ านวน 3 จุด แผน 4 ปี เพ่ิมเติม หย่อมศาลเจ้า 4 จุด

หย่อมบ้านปู่กู 4 จุด หย่อมบ้านปู่กู 4 จุด โครงการท่ี 7 หน้าท่ี 2 หมู่ท่ี 4  

หย่อมบ้านศาลเจ้า 4 จุด หย่อมบ้านศาลเจ้า 4 จุด

9 โครงการขยายไฟก่ิง จ านวน 6 จุด ด าเนินการขยายไฟก่ิง จ านวน 6 จุด 60,000 บ้านใหม่พัฒนา

หมู่ท่ี 4 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ท่ี4 บ้านใหม่พัฒนา ข้อบัญญัติ หน้า101 หมู่ท่ี 4

แผน 4 ปี เพ่ิมเติม

โครงการท่ี 9 หน้าท่ี 2

จ านวนโครงการ    3    รวมจ านวนงบประมาณ 282,000

                     แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2562

2561 2562



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค       องค์การบริหารส่วนต าแม่อูคอ ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

1.ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชนแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (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.

10 โครงการซ่อมแซม ถนน คสล. ด าเนินการซ่อมแซม ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 213,000 บ้านแม่อูคอหลวง กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 5    จุดท่ี1 ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 49.00ม. ข้อบัญญัติ หน้า 102 หมู่ท่ี 5

บ้านแม่อูคอหลวง หนา  0.15 ม. จุดท่ี2 ขนาดกว้าง 3.00 ม. แผน 4 ปี เพ่ิมเติม

ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. โครงการท่ี10 หน้าท่ี 3

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย 

11 โครงการซ่อมแซม อ่างเก็บน้ า ด าเนินการซ่อมแซม อ่างเก็บน้ า 150,000 บ้านแม่อูคอหลวง กองช่าง

 หมู่ท่ี 5   บ้านม่อูคอหลวง  หมู่ท่ี 5   บ้านม่อูคอหลวง ข้อบัญญัติ หน้า 102 หมู่ท่ี 5

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 5.00 ม. แผน 4 ปี เพ่ิมเติม

สูง 2.00 ม. หนา 0.20 ม. โครงการท่ี11 หน้าท่ี 3

จ านวนโครงการ    2   รวมจ านวนงบประมาณ 363,000

2561 2562

                     แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2562



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค       องค์การบริหารส่วนต าแม่อูคอ ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

1.ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชนแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (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.

12 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ ด าเนินการก่อสร้าง ขนาดกว้าง 7.00 ม. 400,000              บ้านแม่อูคอ กองช่าง

พัฒนาเด็กเล็ก (หลังใหม่) ม.6 ยาว 10.50 เมตร สูง 3.00 เมตร    ข้อบัญญัติ หน้า101  หมู่ท่ี 6

บ้านแม่อูคอ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 ป้าย แผน 4 ปี เพ่ิมเติม

โครงการท่ี13 หน้าท่ี3

จ านวนโครงการ    1    รวมจ านวนงบประมาณ 400,000

รวมจ านวนโครงการ   12   รวมจ านวนงบประมาณ 2,482,000          

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 รวมจ านวนโครงการ   12    รวมจ านวนงบประมาณ 2,482,000          

2561 2562

                     แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2562
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