
แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

1.ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ารูปตัวยู  เพ่ือก่อสร้างรางระบาย กว้าง0.60 เมตร 300,000.00  - - - สามารถระบายน ้า สามารถระบายน ้าได้ กองช่าง

หย่อมบ้านนางิ ว จ้านวน 2 จุด น ้ารูปตัวยู ยาว 200 เมตร อบต.แม่อูคอ ได้กว่าร้อยละ 80 สะดวกไม่อุดตัน  อบต.แม่อูคอ

ม.1 บ้านค้าสุข (หย่อมบ้านนางิ ว) หนา 0.10 เมตร ไม่ส่งกล่ินเหม็นก่อความ

ร้าคาญ

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หย่อมบ้าน  เพ่ือให้ประชาชนมี กว้าง 3.00 เมตร 360,000.00  - - - ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับการ กองช่าง

(หย่อมบ้านนางิ ว)  200 เมตร  เส้นทางคมนาคม ยาว 200 เมตร อบต.แม่อูคอ 30ของหมู่บ้านได้ บริการสาธารณะท่ี  อบต.แม่อูคอ

จ้านวน 2 จุด ม. 1 บ้านค้าสุข ท่ีสะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 เมตร ใช้ประโยชน์จาก มีคุณภาพ

โครงการนี 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  เพ่ือให้ประชาชนมี กว้างข้างละ 0.60 ม. - 150,000 150,000 150,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

2 ร่องล้อ (หย่อมบ้านแม่ยวมน้อย)  เส้นทางคมนาคม ยาว 200 เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 30ของหมู่บ้านได้ สะดวกในการสัญจรไปมา  อบต.แม่อูคอ

หมู่ 1 บ้านค้าสุข  ท่ีสะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 เมตร ใช้ประโยชน์จาก

โครงการนี 

4 โครงการขุดบ่อเพ่ือการเกษตร เพ่ือการขุดบ่อเพ่ือการ กว้าง 15 ม. - 100,000     100,000    100,000     เกษตรกร ร้อยละ ประชาชนได้รับการ กองช่าง

 ( หย่อมบ้านนางิ ว)  ม. 1 บ้านค้าสุข เกษตร(หย่อมบ้านนางิ ว) ยาว 15 เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 50 ของหมู่บ้าน บริการสาธารณะท่ี  อบต.แม่อูคอ

ลึก 3.00 เมตร ได้ใช้ประโยชน์ มีคุณภาพ

โครงการนี 

                                        แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)
        รายละเอียดโครงการพัฒนา

          องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

งบประมาณและท่ีผ่านมา



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  (ต่อ) แบบ ผ.01
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

5 โครงการจัดท้าป้ายประจ้าหมูบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมี จัดท้าป้ายประจ้าหมู่บ้าน - 5,000         5,000        5,000          ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(หย่อมบ้านแม่ยวมน้อย) ป้ายประจ้าหมู่บ้าน อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 ได้รับความ สะดวกและภูมิใจ  อบต.แม่อูคอ

ม.1 บ้านค้าสุข สะดวกในการ ในชุมชนของตนเอง

สัญจรไปมา

6 โครงการซ่อมแซมผิวถนน คสล.  เพ่ือซ่อมแซมผิวถนน กว้าง 4.00 ม. - 250,000 250,000 250,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ม.1 บ้านนางิ ว ค.ส.ล. ม.1 ยาว100 ม. อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 ได้รับความ สะดวกในการสัญจรไปมา  อบต.แม่อูคอ

หนา 0.10 ม. สะดวกในการ

สัญจรไปมา

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า รูปตัว วี  เพ่ือก่อสร้างรางระบาย ยาว 400 ม. - 400,000     400,000    400,000     สามารถระบายน ้า สามารถระบายน ้าได้ กองช่าง

ทุกหย่อมบ้าน   ม.1 บ้านค้าสุข น ้า รูปตัว วี ทุกหย่อม อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ได้กว่าร้อยละ 80 สะดวกไม่อุดตัน  อบต.แม่อูคอ

บ้าน  ม. 1 ไม่ส่งกล่ินเหม็นก่อความ

ร้าคาญ

8 โครงการจัดซื อวัสดุท่อประปา  เพ่ือจัดซื อวัสดุท่อ จัดซื อท่อประปา - 50,000 50,000 50,000 ระบบประปา ประชาชนมีท่อประปา กองช่าง

( ทุกหย่อมบ้าน ) ประปาในการเกษตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ มีประสิทธิภาพ ในการเกษตร ท่ัวถึงและ  อบต.แม่อูคอ

ม.1 บ้านค้าสุข ร้อย 80 สะดวกรวดเร็ว

9 โครงการจัดซื อกล่องเกเบี ยน  เพ่ือจัดซื อกล่องเกเบี ยน  จัดซื อกล่องเกเบี ยน - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

ทุกหย่อมบ้าน ม.1 บ้านค้าสุข ทุกหย่อมบ้าน อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 ได้รับความ  คมนาคมขนส่งท่ี  อบต.แม่อูคอ

ม. 1 บ้านค้าสุข สะดวกในการ สะดวกรวดเร็ว

สัญจรไปมา

10 โคงการก่อสร้างล้าเหมือง รูปตัวยู  เพ่ือก่อสร้างล้าเหมือง กว้าง 0.60 ม. - 150,000 150,000 150,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีน ้าใช้อุปโภค กองช่าง

(หย่อมบ้านแม่ยวมหลวง) รูปตัวยู  ยาว 100ม. อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100  มีน ้าไว้ บริโภคอย่างเพียงพอ  อบต.แม่อูคอ

ม.1 บ้านค้าสุข ลึก 0.60 ม. อุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ

งบประมาณและท่ีผ่านมา
เป้าหมายท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  (ต่อ) แบบ ผ.01
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

11 โครงการก่อสร้างสะพานไม้  เพ่ือก่อสร้างสะพานไม้ กว้าง 1.50 เมตร - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

(หย่อมบ้านแม่ยวมน้อย) (หย่อมบ้านแม่ยวมน้อย) ยาว 10.00 เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 ได้รับความ  คมนาคมขนส่งท่ี  อบต.แม่อูคอ

ม.1 บ้านค้าสุข สูง1.00 เมตร สะดวกในการ สะดวกรวดเร็ว

สัญจรไปมา

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร - 30,000 30,000 30,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ม.1 บ้านค้าสุข ม. 1 ยาว 100 เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 ได้รับความ สะดวกในการสัญจรไปมา  อบต.แม่อูคอ

หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ

สัญจรไปมา

13 โครงการขยายเขตระบบประปา  เพ่ือขยายเขตระบบ จ้านวน 1 ชุด - 300,000 300,000 300,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมี กองช่าง

(หย่อมบ้านนางิ ว) ก่อสร้างถังเก็บน ้า ประปา(หย่อมบ้านนางิ ว) ยาว  2 กิโลเมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 มีน ้าประปา น ้าไว้อุปโภคบริโภค  อบต.แม่อูคอ

แบบ ฝ.33 พร้อมว่างท่อประปา พีวีซี ใช้ อย่างพอเพียง

ม.1 บ้านค้าสุข

14 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์  เพ่ือก่อสร้าง กว้าง 5.00 เมตร - 250,000     250,000    250,000     ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีศาลา กองช่าง

(หย่อมบ้านนางิ ว) ม.1 บ้านค้าสุข ศาลาเอนกประสงค์  ยาว 12 เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 90 ได้รับความ เอนกประสงค์  อบต.แม่อูคอ

สูง 3.00 เมตร ความสะดวกใน ประจ้าหมู่บ้าน

การมาใช้บริการ

15 โครงการติดตั งสัญญาณจราจร  เพ่ือติดตั งสัญญาณ   หมู่ท่ี 1 บ้านค้าสุข - 100,000     100,000    100,000     ประชาชนร้อยละ  ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ม.1 บ้านค้าสุข จราจร ม.1 บ้านค้าสุข อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 ได้รับความ ปลอดภัยในการสัญจร อบต.แม่อูคอ

ปลอดภัย ไปมา

16 โครการก่อสร้างสนามฟุตบอล  เพ่ือก่อสร้างสนาม กว้าง 40.00 เมตร - 300,000     300,000    300,000     มีสนามฟุตบอล ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง

ม.1 บ้านค้าสุข ฟุตบอล ม.1 บ้านค้าสุข ยาว 60.00 เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ได้มาตรฐาน ออกก้าลังกายเล่นฟุตบอล อบต.แม่อูคอ

ร้อยละ 80

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  (ต่อ) แบบ ผ.01
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

17 โครงการขยายไฟก่ิง  เพ่ือขยายไฟก่ิง  หมู่ท่ี 1 บ้านค้าสุข - 120,000     120,000    120,000     ประชาชนมี  ประชาชนไดรับบริการ กองช่าง

ม. 1 บ้านค้าสุข ม.1 บ้านค้าสุข อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ไฟฟ้าใช้ร้อย100  ด้านไฟฟ้าอย่างท่ัวถึง  อบต.แม่อูคอ

ทุกครัวเรือน

18 โครงการตัดโค้ง ทางเข้า  เพ่ือการตัดโค้ง กว้าง 1.50 เมตร - 100,000     100,000    100,000     ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หย่อมบ้านแม่ยวมน้อย จ้านวน 10 โค้ง หย่อมบ้านแม่ยวมน้อย ยาว 10.00 เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 ได้รับความ สะดวกในการสัญจรไปมา  อบต.แม่อูคอ

ม.1 บ้านค้าสุข สะดวกในการ

สูง1.00 เมตร สัญจรไปมา

19 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์  เพ่ือก่อสร้าง กว้าง 5.00 เมตร - 250,000     250,000    250,000     ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีศาลา กองช่าง

หย่อมบ้านแม่ยวมน้อย ศาลาเอนกประสงค์  ยาว 10 เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 90 ได้รับความ เอนกประสงค์  อบต.แม่อูคอ

ม.1 บ้านค้าสุข หย่อมบ้านแม่ยวมน้อย สูง 3.00 เมตร ความสะดวกใน ประจ้าหมู่บ้าน

การมาใช้บริการ

20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเน่ืองจาก  เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม หมู่ท่ี1 บ้านค้าสุข - 100,000     100,000    100,000     ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีถนนเพ่ือการ กองช่าง

ดินสไลด์ถมทับเส้นทางคมนาคม  เน่ืองจากเส้นทาง อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 ได้รับความ  สัญจรไปมาได้สะดวก  อบต.แม่อูคอ

(ทุกหย่อมบ้าน)   ม.1 บ้านค้าสุข ดินสไลด์ถมทับเส้นทาง สะดวกในการ และลดอุบัติเหตุ

คมนาคม สัญจรไปมา

21 โครงการก่อสร้างศาลาฌาปนกิจศพ  เพ่ือก่อสร้าง กว้าง 5.00 เมตร - 250,000 250,000 250,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมี กองช่าง

หย่อมบ้านแม่ยวมน้อย ศาลาฌาปนกิจศพ ยาว 12.50 เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 90 ได้รับความ ศาลาฌาปนกิจศพ  อบต.แม่อูคอ

ม.1 บ้านค้าสุข หย่อมบ้านแม่ยวมน้อย สูง 3.00 เมตร ความสะดวกใน  ประจ้าหมู่บ้าน

การมาใช้บริการ

22 โครงการก่อสร้างศาลาฌาปนกิจศพ  เพ่ือก่อสร้าง กว้าง 5.00 เมตร - 250,000 250,000 250,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมี กองช่าง

ม.1 บ้านค้าสุข ศาลาฌาปนกิจศพ ยาว 12.50 เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 90 ได้รับความ ศาลาฌาปนกิจศพ  อบต.แม่อูคอ

ม.1 บ้านค้าสุข สูง 3.00 เมตร ความสะดวกใน ประจ้าหมู่บ้าน
การมาใช้บริการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  (ต่อ) แบบ ผ.01
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

23 โครงการขุดสระกักเก็บน ้า  เพ่ือขุดสระกักเก็บน ้า กว้าง  10 เมตร - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีน ้าไว้เพ่ือ กองช่าง

พื นท่ีท้าการเกษตรเพ่ือป้องกัน พื นท่ีการเกษตรเพ่ือ ยาว   10 เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 มีน ้าใช้ การเกษตร อย่างพอเพียง อบต.แม่อูคอ

ปัญหาภัยแล้ง   ม. 1 บ้านค้าสุข ป้องกันปัญหาภัยแล้ง ลึก 3.00 เมตร

24 โครงการก่อสร้างถังเก็บน ้าแบบ ฝ.33  เพ่ือก่อสร้างถังเก็บน ้า  หมู่ท่ี 1 200,000 - - - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีน ้าเพียงพอ กองช่าง

บ้านค้าสุข ม. 1  ( ด้านการเกษตรและ แบบ ฝ.33  จ้านวน 1 จุด บ้านค้าสุข อบต.แม่อูคอ 80 มีน ้าใช้ ในการอุปโภค - บริโภค  อบต.แม่อูคอ

แหล่งน ้า )

25 โครงการขุดลอกหน้าฝายพะยอย เพ่ือขุดลอกหน้าฝายพะยอย กว้าง 35 เมตร 400,000 - - - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีน ้าเพียงพอ กองช่าง

(หย่อมบ้านพะยอย ) (หย่อมบ้านพะยอย) ยาว 150 เมตร อบต.แม่อูคอ 80 มีน ้าใช้ ในการอุปโภค - บริโภค  อบต.แม่อูคอ

ม. 2 บ้านหัวแม่สุริน จ้านวน 1 จุด สูง 5 เมตร

 ( ด้านการเกษตรและแหลงน ้า)

26 โครงการซ่อมแซมฝายส้าหรับน ้า  เพ่ือซ่อมแซมฝาย (หย่อมบ้านหัวฮะ) 100,000       - - - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมี กองช่าง

ประปาภูเขา (หย่อมบ้านหัวฮะ) ส้าหรับน ้า ประปาภูเขา หมู่ท่ี 2 บ้านหัวแม่สุริน อบต.แม่อูคอ 100 มีน ้า น ้าอุปโภคบริโภคอย่าง  อบต.แม่อูคอ

ม. 2 บ้านหัวแม่สุริน หย่อมบ้านหัวฮะ ประปาใช้ พอเพียง

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร 250,000       - - - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

บ้านหัวแม่สุริน บ้านหัวแม่สุริน  ยาว 100 เมตร อบต.แม่อูคอ 100 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อูคอ

ม.2 บ้านหัวแม่สุริน หนา 0.15 เมตร  สะดวกในการ ลดอุบัติเหตุ

สัญจรไปมา

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง4.00 เมตร 250,000 - - - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

หย่อมบ้านกะโน  (หย่อมบ้านกะโน) ยาว 100 เมตร อบต.แม่อูคอ 100 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อูคอ

ม.2 บ้านหัวแม่สุริน หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ลดอุบัติเหตุ

สัญจรไปมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา
วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายท่ี



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  (ต่อ) แบบ ผ.01
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

29 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก  เพ่ือก่อสร้างอ่างเก็บน ้า กว้าง 40.00 เมตร - 500,000 500,000 500,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีน ้าเพียงพอ กองช่าง

เพ่ือใช้ในการเกษตรบ้านหัวแม่สุริน ขนาดเล็กเพ่ือใช้ในการ ยาว 40.00 เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 50 มีน ้าใช้ ในการอุปโภค - บริโภค  อบต.แม่อูคอ

ม.2 บ้านหัวแม่สุริน เกษตรบ้านหัวแม่สุริน ลึก 5.00 เมตร

30 โครงการก่อสร้างถังเก็บน ้าแบบ ฝ.33  เพ่ือก่อสร้างถังเก็บน ้า  หมู่ท่ี 2 บ้านหัวแม่สุริน - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีน ้าเพียงพอ กองช่าง

พร้อมถังกรองน ้า คสล. 1 ชุด แบบ ฝ.33 พร้อมถัง อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 50 มีน ้าใช้ ในการอุปโภค - บริโภค  อบต.แม่อูคอ

ม.2 บ้านหัวแม่สุริน กรองน ้า คสล. 1 ชุด

31 โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้า คสล.  เพ่ือก่อสร้างคลองส่งน ้า ระยะทาง 1 กิโลเมตร - 300,000 300,000 300,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีน ้าอุปโภค กองช่าง

รูปตัว วี  ม. 2 บ้านหัวแม่สุริน คสล. รูปตัว วี อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 50 มีน ้าใช้ บริโภคอย่างเพียงพอ  อบต.แม่อูคอ

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00  เมตร - 250,000 250,000 250,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

(หย่อมบ้านแม่สุรินน้อย) (หย่อมบ้านแม่สุริน้อย) ยาว 100 เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อูคอ

ม.2 บ้านหัวแม่สุริน หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ลดอุบัติเหตุ

สัญจรไปมา

33 โครงการวางท่อกลม คสล. เพ่ือวางท่อกลม คสล. ขนาด 0.80 เมตร - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีน ้าอุปโภค กองช่าง

(หย่อมบ้านแม่อูคอน้อย) จ้านวน 2 จุด (หย่อมบ้านแม่อูคอน้อย) จ้านวน 2 จุด อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 50 มีน ้าใช้ บริโภคอย่างเพียงพอ  อบต.แม่อูคอ

ม.2 บ้านหัวแม่สุริน

34 โครงการจัดซื อท่อซีเมนต์  เพ่ือการจัดซื อท่อ หมู่ท่ี 2 บ้านหัวแม่สุริน - 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีน ้าอุปโภค กองช่าง

หย่อมบ้านพะยอย วีเมนต์ หย่อมบ้านพยอย อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 50 มีน ้าใช้ บริโภคอย่างเพียงพอ  อบต.แม่อูคอ
ม.2 บ้านหัวแม่สุริน

35 โครงการขุดขยายถนนดิน  เพ่ือขุดขยายถนนดิน กว้าง 4.00  เมตร - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง
(หย่อมบ้านพะยอย) (หย่อมบ้านพะยอย) ระยะทาง 2  กิโลเมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 50  ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อูคอ
ม.2 บ้านหัวแม่สุริน สะดวกในการ ลดอุบัติเหตุ

สัญจรไปมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  (ต่อ) แบบ ผ.01
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
36 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์  เพ่ือก่อสร้าง กว้าง 5.00 เมตร - 250,000 250,000 250,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีศาลา กองช่าง

หมู่.2 บ้านหัวแม่สุริน ศาลาเอนกประสงค์  ยาว 12 เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 90 ได้รับความ เอนกประสงค์  อบต.แม่อูคอ
ประจ้าหมู่บ้าน สูง 3.00 เมตร ความสะดวกใน ประจ้าหมู่บ้าน

การมาใช้บริการ
37 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00  เมตร 250,000 - - - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

บ้านปางตอง ม.3 บ้านปางตอง บ้านปางตอง ยาว 100  เมตร อบต.แม่อูคอ 100 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อูคอ
หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ลดอุบัติเหตุ

สัญจรไปมา

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  เพ่ือก่อสร้างถนน กว้าง 4.00  เมตร 120,000 - - - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

(หย่อมบ้านอนามัย) (หย่อมบ้านอนามัย) ยาว 50  เมตร อบต.แม่อูคอ 100 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ อบต.แม่อูคอ

ม.3 บ้านปางตอง หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ลดอุบัติเหตุ

สัญจรไปมา

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร 240,000 - - - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

หย่อมบ้านปางตองใต้ หย่อมบ้านปางตองใต้ ยาว 100 เมตร อบต.แม่อูคอ 100 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อูคอ

ม.3 บ้านปางตอง หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ลดอุบัติเหตุ

สัญจรไปมา

40 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์  เพ่ือก่อสร้างศาลา กว้าง 5.00 เมตร - 240,000 240,000 240,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนรับความสะดวก กองช่าง

พร้อมห้องน ้า 1 หลัง และปรับปรุง เอนกประสงค์พร้อม ยาว 10.00 เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 80พึงพอใจใน ในการท้ากิจกรรมท่ีห้อง  อบต.แม่อูคอ

ภูมิทัศน์รอบอาคาร ม.3 บ้านปางตอง ห้องน ้า 1 หลัง และ สูง 3.00 เมตร การมาใช้บริการ ประชุมและห้องน ้า

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ ศาลาเอนกประสงค์ ห้องส้วมสะอาดส้าหรับ

อาคาร และมีห้องน ้า บริการประชาชน

สะอาดร้อยละ70

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  (ต่อ) แบบ ผ.01
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00  เมตร - 250,000 250,000 250,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

หย่อมบ้านปางตองเหนือ หย่อมบ้านปางตองเหนือ ยาว 100 เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อูคอ

ม.3 บ้านปางตอง หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ลดอุบัติเหตุ

สัญจรไปมา

42 โครงการจัดซื อถังเก็บน ้าไฟเบอร์กล๊าส เพ่ือจัดซื อถังเก็บน ้าไฟ ขนาด 2,000 ลิตร - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีน ้าไว้อุปโภค กองช่าง

พร้อมฐานเหล็ก ม.3 บ้านปางตอง เบอร์กล๊าสพร้อมฐาน จ้านวน 4 ใบ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 30 มีน ้าใช้ บริโภคอย่างเพียงพอ อบต.แม่อูคอ

เหล็ก

43 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.  เพ่ือก่อสร้างรางระบาย กว้าง 0.40 เมตร - 300,000 300,000 300,000 สามารถระบาย สามารถระบายน ้าได้ กองช่าง

รูปตัว ยู น ้า คสล. รูปตัว ยู ลึก  0.40 เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ น ้าได้ร้อยละ 80 สะดวกไม่อุดตันไม่ส่งกล่ิน  อบต.แม่อูคอ

ม.3 บ้านปางตอง หนา 0.15 เมตร เหม็นก่อความร้าคาญ

44 โครงการวางท่อระบายน ้า พีวีซี. เพ่ือวางท่อระบายน ้า จ้านวน 2 จุด - 250,000 250,000 250,000 สามารถระบาย สามารถระบายน ้าได้ กองช่าง

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ ว พร้อมบ่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์ จุดละ 50 เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ น ้าได้ร้อยละ 80 สะดวกไม่อุดตันไม่ส่งกล่ิน  อบต.แม่อูคอ

ดักตะกอน ม.3 บ้านปางตอง กลาง 8 นิ ว พร้อมบ่อ เหม็นก่อความร้าคาญ

ดักตะกอน

45 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.  เพ่ือก่อสร้างรางระบาย กว้าง 1.00  เมตร - 120,000 120,000 120,000 สามารถระบาย สามารถระบายน ้าได้ กองช่าง

รูปตัว วี    ม.3 บ้านปางตอง  น ้า คสล. รูปตัว วี ยาว 300  เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ น ้าได้ร้อยละ 80 สะดวกไม่อุดตันไม่ส่งกล่ิน  อบต.แม่อูคอ

หนา 0.10 เมตร เหม็นก่อความร้าคาญ

46 โครงการติดตั งไฟก่ิงในชุมชน  เพ่ือติดตั งไฟก่ิงในชุมชน หมู่ท่ี 3 บ้านปางตอง - 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี  ประชาชนมีไฟฟ้าและ กองช่าง

บ้านปางตอง ม.3 บ้านปางตอง บ้านปางตอง อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ไฟฟ้า 100%  แสงสว่างในหมู่บ้าน อบต.แม่อูคอ

อย่างเพียงพอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  (ต่อ) แบบ ผ.01
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

47 โครงการขุดขยายถนนเข้าพื นท่ี  เพ่ือขุนขยายถนนเข้าท่ี ระยะทาง 5  กิโลเมตร - 500,000 500,000 500,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

การเกษตร ม.3 บ้านปางตอง การเกษตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 80 ได้รับความ  คมนาคมท่ีกว้างขึ น อบต.แม่อูคอ

สะดวกในการ และสะดวกในการสัญจร

สัญจรไปมา ไปมา

48 โครงการก่อสร้างถังเก็บน ้าแบบ ฝ.33 เพ่ือก่อสร้างถังเก็บน ้า จ้านวน 2 จุด 200,000       - - - ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีน ้าไว้อุปโภค กองช่าง

จ้านวน 2 จุด ม.3 บ้านปางตอง แบบ ฝ.33 อบต.แม่อูคอ 30 มีน ้าใช้ บริโภคอย่างพอเพียง อบต.แม่อูคอ

 ( ด้านการเกษตรและแหลงน ้า)

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. - 250,000     250,000    250,000     ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

ม. 3 บ้านปางตอง บ้านปางตอง ยาว 100 ม. อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อูคอ

หนา 0.15 ม. สะดวกในการ ลดอุบัติเหตุ

สัญจรไปมา

50 โครงการซ่อมแซมผิวถนน ค.ส.ล.  เพ่ือซ่อมแซมผิวถนน กว้าง 4.00 ม. - 200,000     200,000    200,000     ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

ม.3 บ้านปางตอง คสล. บ้านปางตอง ยาว 200 ม. อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อูคอ

หนา 0.10 ม. สะดวกในการ ลดอุบัติเหตุ

สัญจรไปมา

51 โครงการก่อสร้างศาลาท่ีพักริมทาง  เพ่ือก่อสร้างศาลา กว้าง 4.00 เมตร 70,000 - - - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีศาลา กองช่าง

หย่อมบ้านศาลเจ้า ท่ีพักริมทาง ยาว 4.00 เมตร อบต.แม่อูคอ 90 ได้รับความ ท่ีพักริมทาง  อบต.แม่อูคอ

ม.4 บ้านใหม่พัฒนา (หย่อมบ้านศาลเจ้า) สูง 2.50 เมตร ความสะดวกใน ประจ้าหมู่บ้าน

การมาใช้บริการ

52 โครงการขุดสระกักเก็บน ้าใน ไร่-นา  เพ่ือขุดสระกักเก็บน ้าใน กว้าง 15.00  เมตร 500,000       - - - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีน ้าไว้ กองช่าง

เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งหย่อมบ้านปู่กู ไร่-นา เพ่ือแก้ไขปัญหา ยาว 30.00 เมตร อบต.แม่อูคอ 90 มีน ้าใช้ อุปโภคบริโภค ในการ  อบต.แม่อูคอ

จ้านวน 20 บ่อ ม.4 บ้านใหม่พัฒนา ภัยแล้งหย่อมบ้านปู่กู ลึก 3.00 เมตร เกษตรอย่างเพียงพอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  (ต่อ) แบบ ผ.01
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

53 โครงการขุดหลุมขยะหมู่บ้าน  เพ่ือขุดหลุมขยะหมู่บ้าน กว้าง 10  เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีหลุมขยะ กองช่าง

จ้านวน 2 จุด ม.4 บ้านใหม่พัฒนา จ้านวน 2 จุด ยาว 10 เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 ได้รับ ท่ีมาตรฐานประจ้าหมู่บ้าน  อบต.แม่อูคอ

ลึก 3.00 เมตร ประโยชน์จาก

โครงการนี 

54 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร - 480,000     480,000    480,000     ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

เข้าพื นท่ีการเกษตร หย่อมบ้านปู่กู เข้าพื นท่ีการเกษตร ยาว 200 เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อูคอ

ม.4 บ้านใหม่พัฒนา หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ลดอุบัติเหตุ

สัญจรไปมา

55 โครงการขุดขยายถนนดิน จ้านวน 2 จุด  เพ่ือขุดขยายถนนดิน จ้านวน 2 จุด - 250,000 250,000 250,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมี กองช่าง

(ห้วยส้มขอน 1 จุด ห้วยไข่หลง 1 จุด) ห้วยส้มขอนและ ห้วยส้มขอน 1 จุด อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 ได้รับความ ถนนสัญจรไปมาได้  อบต.แม่อูคอ

ม.4 บ้านใหม่พัฒนา ห้วยไข่หลง ห้วยไข่หลง 1 จุด สะดวกในการ สะดวกรวดเร็ว

สัญจรไปมา

56 โครงการวางท่อกลม คสล.  เพ่ือวางท่อกลม คสล. จ้านวน 4 จุด - 200,000 200,000 200,000 สามารถระบาย มีรางระบายน ้าสามารถ กองช่าง

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ห้วยไข่หลง 1 จุด อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ น ้าได้ร้อยละ 80 ระบายน ้าได้สะดวก  อบต.แม่อูคอ

จ้านวน 4 จุด ห้วยไข่หลง 1 จุด 1.00ม. จ้านวน 4 จุด ห้วยส้มขอน 1 จุด ไม่อุดตันไม่ส่งกล่ินเหม็น

ห้วยส้มขอน 1 จุด ห้วยนามน 1 จุด ห้วยนามน 1 จุด ก่อความร้าคาญ

ห้วยสมควร 1 จุด ม.4 บ้านใหม่พัฒนา ห้วยสมควร 1 จุด

57 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร - 300,000 300,000 300,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

หย่อมบ้านศาลเจ้า หย่อมบ้านศาลเจ้า ยาว 150 เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อูคอ

ม.4 บ้านใหม่พัฒนา หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ลดอุบัติเหตุ

สัญจรไปมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  (ต่อ) แบบ ผ.01
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

58 โครงการขุดลอกหน้าฝายเพ่ือ  เพ่ือขุดลอกหน้าฝาย จ้านวน 4 จุด - 400,000 400,000 400,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีน ้าไว้ กองช่าง

แก้ไขปัญหาภัยแล้ง จ้านวน 4 จุด  เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 90 มีน ้าใช้ อุปโภคบริโภค ในการ  อบต.แม่อูคอ

ม.4 บ้านใหม่พัฒนา เกษตรอย่างเพียงพอ

59 โครงการก่อสร้างถังเก็บน ้าแบบ ฝ.33  เพ่ือก่อสร้างถังเก็บน ้า หมู่ท่ี 4 บ้านใหม่พัฒนา - 250,000 250,000 250,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีน ้าไว้อุปโภค กองช่าง

จ้านวน 2 จุด พร้อมวางท่อประปา แบบ ฝ.33 พร้อมวาง จ้านวน   2 จุด อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 30 มีน ้าใช้ บริโภคอย่างพอเพียง  อบต.แม่อูคอ

หย่อมบ้านปู่กู ม.4 บ้านใหม่พัฒนา ท่อประปาหย่อมบ้านปู่กู

60 โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้า คสล.  เพ่ือก่อสร้างคลองส่งน ้า กว้าง 1.00 เมตร - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีน ้าไว้อุปโภค กองช่าง

รูปตัว วี บ้านใหม่พัฒนา (นาสมว่ิง) คสล.รูปตัว วี ยาว 100 เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 30 มีน ้าใช้ บริโภคอย่างพอเพียง  อบต.แม่อูคอ

ม.4 บ้านใหม่พัฒนา หนา 0.10 เมตร

61 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร - 250,000 250,000 250,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

บ้านใหม่พัฒนา ห้วยดินเหนียว บ้านใหม่พัฒนา ห้วยดิน ยาว 100 เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 50 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อูคอ

(บ้านกะละอุ) ม.4 บ้านใหม่พัฒนา เหนียว หนา 0.15 เมตร พร้อม สะดวกในการ ลดอุบัติเหตุ

วางท่อ คสล. 0.60 ม. สัญจรไปมา

62 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพ่ือก่อสร้างถนนค.ส.ล. กว้าง 2.00  เมตร - 180,000 180,000 180,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

บ้านใหม่พัฒนา (ข้างบ้านศิริพร) บ้านใหม่พัฒนา ยาว 150  เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 50 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อูคอ

ม.4 บ้านใหม่พัฒนา (ข้างบ้านศิริพร) สะดวกในการ ลดอุบัติเหตุ

สัญจรไปมา

63 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00  เมตร - 250,000 250,000 250,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

บ้านใหม่พัฒนา (ห้วยทรายขาว) บ้านใหม่พัฒนา ยาว 100 เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 50 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อูคอ

ม.4 บ้านใหม่พัฒนา (ห้วยทรายขาว) หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ลดอุบัติเหตุ

สัญจรไปมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  (ต่อ) แบบ ผ.01
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

64 โครงการซ่อมแซมล้าเหมือง  เพ่ือซ่อมแซมล้าเหมือง ยาว 1 กิโลเมตร - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีน ้าใช้อุปโภค กองช่าง

ห้วยส้มขอน ม.4 บ้านใหม่พัฒนา ห้วยส้มขอน อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100  มีน ้าไว้ บริโภคอย่างเพียงพอ  อบต.แม่อูคอ

อุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ

65 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน ้า  เพ่ือก่อสร้างฝายฃะลอ หมู่ท่ี 4 บ้านใหม่พัฒนา - 250,000 250,000 250,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีน ้าใช้อุปโภค กองช่าง

ห้วยทรายขาว น ้าห้วยทรายขาว ก่อสร้างฝายชะลอน ้า อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100  มีน ้าไว้ บริโภคอย่างเพียงพอ  อบต.แม่อูคอ

ม.4 บ้านใหม่พัฒนา อุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ

66 โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้า คสล.  เพ่ือก่อสร้างคลองส่งน ้า กว้าง 1.00 เมตร - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีน ้าไว้อุปโภค กองช่าง

รูปตัว วี  (นาบุญย่ิง) คสล. รูปตัว วี ยาว 100 เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 30 มีน ้าใช้ บริโภคอย่างพอเพียง  อบต.แม่อูคอ

ม.4 บ้านใหม่พัฒนา

67 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร - 270,000 270,000 270,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

บ้านห้วยดินเหนียว บ้านห้วยดินเหนียว ยาว 150 เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 50 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อูคอ

ม.4 บ้านใหม่พัฒนา ม.4 บ้านใหม่พัฒนา หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ลดอุบัติเหตุ

สัญจรไปมา

68 โครงการขยายระบบประปาภูเขา  เพ่ือขยายระบบ ระยะทาง 9 กิโลเมตร - 400,000 400,000 400,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านใหม่พัฒนา  ประปาภูเขา อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 มีน ้าประปา สะดวกในการใช้น ้าประปา  อบต.แม่อูคอ

ม.4 บ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา ใช้

69 โครงการขยายประปาเพ่ือการเกษตร  เพ่ือขยายประปาเพ่ือ หมู่ท่ี 4 บ้านใหม่พัฒนา - 400,000 400,000 400,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 จ้านวน 2 จุด หย่อมบ้านปู่กู การเกษตร หย่อมบ้าน จุดละ 4 กิโลเมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 มีน ้าประปา สะดวกในการใช้น ้าประปา  อบต.แม่อูคอ

 หย่อมบ้านศาลเจ้า ปู่กูและหย่อมบ้านศาลเจ้า ใช้

ม.4 บ้านใหม่พัฒนา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  (ต่อ) แบบ ผ.01
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

70 โครงการติดตั งไฟก่ิงในหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า หมู่ท่ี 4 บ้านใหม่พัฒนา - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี  ประชาชนมีไฟฟ้าและ กองช่าง

จ้านวน  20 จุด และแสงสว่างในหมู่บ้าน จ้านวน 20จุด อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ไฟฟ้า 100%  แสงสว่างในหมู่บ้าน  อบต.แม่อูคอ

หมู่ท่ี 4 บ้านใหม่พัฒนา  อย่างเพียงพอ  อย่างเพียงพอ

71 โครงการก่อสร้างล้าเหมือง คสล.  เพ่ือก่อสร้างล้าเหมือง กว้าง 1.00 เมตร - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีน ้าใช้อุปโภค กองช่าง

รูปตัว วี (นาสมบัติ) คสล.รูปตัววี (นาสมบัติ) ยาว 200 เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100  มีน ้าไว้ บริโภคอย่างเพียงพอ  อบต.แม่อูคอ

ม.4 บ้านใหม่พัฒนา อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

72 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.  เพ่ือก่อสร้างรางระบาย กว้าง 0.40  เมตร - 200,000 200,000 200,000 สามารถระบาย สามารถระบายน ้าได้ กองช่าง

รูปตัว ยู  หย่อมบ้านปู่กู น ้า คสล. รูปตัว วี ลึก0.40 ม. ยาว 100 ม. อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ น ้าได้ร้อยละ 80 สะดวกไม่อุดตันไม่ส่งกล่ิน  อบต.แม่อูคอ

ม.4 บ้านใหม่พัฒนา หย่อมบ้านปู่กู หนา 0.10 เมตร เหม็นก่อความร้าคาญ

73 โครงการก่อสร้างถังเก็บน ้า  ฝ.33  เพ่ือก่อสร้างถังเก็บน ้า หมู่ท่ี 4 บ้านใหม่พัฒนา - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีน ้าไว้อุปโภค กองช่าง

 ป่าช้า หย่อมบ้านปู่กู  จ้านวน 2 จุด ฝ.33 ป่าช้า ก่อสร้างถังเก็บน ้า ฝ.33 อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 30 มีน ้าใช้ บริโภคอย่างพอเพียง  อบต.แม่อูคอ

ม.4 บ้านใหม่พัฒนา หย่อมบ้านปู่กู

74 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม  เพ่ือให้ประชาชนมี กว้าง  2  เมตร - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีน ้าไว้อุปโภค กองช่าง

(ห้วยดินดินเหนียว) จ้านวน 2 จุด  เส้นทางคมนาคม ยาว  4  เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 30 มีน ้าใช้ บริโภคอย่างพอเพียง  อบต.แม่อูคอ

ม.4 บ้านใหม่พัฒนา  ท่ีสะดวกรวดเร็ว สูง 2  เมตร

75 โครงการก่อสร้างสะพานไม้  เพ่ือก่อสร้างสะพานไม้ กว้าง  2  เมตร - 150,000 150,000 150,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

(หย่อมบ้านศาลเจ้า)  จ้านวน 1 แห่ง (หย่อมบ้านศาลเจ้า) ยาว  15  เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 50 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อูคอ

ม.4 บ้านใหม่พัฒนา สะดวกในการ ลดอุบัติเหตุ

สัญจรไปมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  (ต่อ) แบบ ผ.01
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

76 โครงการขุดขยายถนนดิน  เพ่ือขุดขยายถนนดิน กว้าง  4  เมตร - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

(หย่อมบ้านศาลเจ้า)  จ้านวน 1 แห่ง (หย่อมบ้านศาลเจ้า) ยาว  1.5  กม. อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 50 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อูคอ

ม.4 บ้านใหม่พัฒนา สะดวกในการ ลดอุบัติเหตุ

สัญจรไปมา

77 โครงการก่อสร้างล้าเหมือง คสล.  เพ่ือก่อสร้างล้าเหมือง ปากกว้าง 0.30 ม. - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีน ้าใช้อุปโภค กองช่าง

สาธารณะหย่อมบ้านปู่กู คสล. สาธารณะ ยาว 1  กม. อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100  มีน ้าไว้ บริโภคอย่างเพียงพอ  อบต.แม่อูคอ

นาแสงจันทร์ แก้วธิวัง) ม.4 หย่อมบ้านปู่กู หนา 0.10 ม. อุปโภคบริโภค

นาแสงจันทร์  แก้วธิวัง อย่างเพียงพอ

78 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. - 900,000 900,000 900,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

สุสานบ้านปู่กู จ้านวน  1 เส้น สุสานบ้านปู่กู ยาว 500  กม. อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 50 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อูคอ

ม.4 บ้านใหม่พัฒนา สะดวกในการ ลดอุบัติเหตุ

สัญจรไปมา

79 โครงการก่อสร้างศาลาฌาปนกิจศพ  เพ่ือก่อสร้าง กว้าง 5.00 ม. - 250,000 250,000 250,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมี กองช่าง

ม.4 บ้านใหม่พัฒนา ศาลาฌาปนกิจศพ ยาว 15  ม. อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 90 ได้รับความ ศาลาฌาปนกิจศพ  อบต.แม่อูคอ

ประจ้าหมู่บ้าน สูง 3 ม. ความสะดวกใน  ประจ้าหมู่บ้าน

การมาใช้บริการ

80 โครงการซ่อมแซมฝายน ้าล้น   เพ่ือซ่อมแซมฝายน ้าล้น กว้าง 17 ม. - 900,000 900,000 900,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีน ้าใช้อุปโภค กองช่าง

จ้านวน 3 จุด ม. 4 บ้านใหม่พัฒนา จ้านวน 3 จุด สูง 1.5 ม. อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100  มีน ้าไว้ บริโภคอย่างเพียงพอ  อบต.แม่อูคอ

อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

81 โครงการซ่อมแซมท่อลอดถนน  เพ่ือซ่อมแซมท่อลอด หมู่ท่ี4 บ้านใหม่พัฒนา - 150,000 150,000 150,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีน ้าไว้อุปโภค กองช่าง

(หย่อมบ้านปู่กู) จ้านวน 1 จุด ถนน (หย่อมบ้านปู่กู) กว้าง  5 เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 30 มีน ้าใช้ บริโภคอย่างพอเพียง  อบต.แม่อูคอ

พร้อมขยายทางโค้ง ม.4บ้านใหม่พัฒนา พร้อมขยายทางโค้ง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  (ต่อ) แบบ ผ.01
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

82 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. เพ่ือก่อสร้างฝายน ้าล้น กว้าง 1  เมตร 450,000 - - - ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีน ้าไว้อุปโภค กองช่าง

ม.4 บ้านใหม่พัฒนา คสล. จ้านวน 1 จุด ยาว 15  เมตร อบต.แม่อูคอ 30 มีน ้าใช้ บริโภคอย่างพอเพียง  อบต.แม่อูคอ

 ( ด้านการเกษตรและแหลงน ้า) คสล. ม. 4 บ้านใหม่พัฒนา สูง 1.5  เมตร

83 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. เพ่ือก่อสร้างฝายน ้าล้น กว้าง 1  เมตร 450,000 - - - ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีน ้าไว้อุปโภค กองช่าง

ม.5 บ้านแม่อูคอหลวง คสล. จ้านวน 1 จุด ยาว 15  เมตร อบต.แม่อูคอ 30 มีน ้าใช้ บริโภคอย่างพอเพียง  อบต.แม่อูคอ

 ( ด้านการเกษตรและแหลงน ้า) คสล.ม.5 บ้านแม่อูคอหลวง สูง 1.5  เมตร

84 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00  เมตร 240,000 - - - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

ภายในหมู่บ้านแม่อูคอหลวง ภายในหมู่บ้านแม่อูคอ ยาว 100  เมตร อบต.แม่อูคอ 50 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อูคอ

ม.5 บ้านแม่อูคอหลวง หลวง หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ลดอุบัติเหตุ

สัญจรไปมา

85 โครงการขุดขยายถนนดิน  เพ่ือขุดขยายถนนดิน กว้าง 3.00  เมตร 100,000 - - - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

(หย่อมบ้านแม่อูคอหนือ) หย่อมบ้านแม่อูคอเหนือ ระยะทาง 2 กิโลเมตร อบต.แม่อูคอ 50 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อูคอ

ม.5 บ้านแม่อูคอหลวง หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ลดอุบัติเหตุ
สัญจรไปมา

86 โครงการก่อสร้างถังเก็บน ้า คสล.   เพ่ือก่อสร้างถังเก็บน ้า ขนาด 2.00 X 2.00 เมตร - 400,000 400,000 400,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีน ้าไว้อุปโภค กองช่าง

แบบ ฝ.33 พร้อมถังถรองน ้า คสล. คสล.แบบ ฝ.33 พร้อม สูง 1.50 เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 30 มีน ้าใช้ บริโภคอย่างพอเพียง  อบต.แม่อูคอ

พร้อมวางท่อระบบประปา ถังกรองน้่า คสล. พร้อม จ้านวน 4 จุด 

ทุกหย่อมบ้าน ม.5 บ้านแม่อูคอหลวง วางท่อระบบประปา

87 โครงการติดตั งไฟก่ิงภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้ ติดตั งไฟก่ิง - 15,000 15,000 15,000 ประชาชนมี  ประชาชนไดรับบริการ กองช่าง

จ้านวน  3 จุด  และแสงสว่างในหมู่บ้าน จ้านวน  3 จุด อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ไฟฟ้าใช้  ด้านไฟฟ้าอย่างท่ัวถึง  อบต.แม่อูคอ

ม.5 บ้านแม่อูคอหลวง อย่างเพียงพอ ร้อยละ 100 ทุกครัวเรือน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  (ต่อ) แบบ ผ.01
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

88 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.  เพ่ือก่อสร้างสะพาน กว้าง 0.40 เมตร - 400,000 400,000 400,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

ห้วยแม่ลามา คสล.ห้วยแม่ลามา ยาว 10 เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 50 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อูคอ

ม.5 บ้านแม่อูคอหลวง สะดวกในการ ลดอุบัติเหตุ

สัญจรไปมา

89 โครงการก่อสร้างผนังกั นน ้า คสล.  เพ่ือก่อสร้างผนังกั นน ้า ยาว 100  เมตร 300,000 - - - ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีน ้าไว้อุปโภค กองช่าง

ท้านบดิน คสล. ท้านบดิน สูง 2.00 เมตร อบต.แม่อูคอ 30 มีน ้าใช้ บริโภคอย่างพอเพียง  อบต.แม่อูคอ

ม.6 บ้านแม่อูคอ

90 โครงการซ่อมแซมถนนคสล.ในหมู่บ้าน  เพ่ือซ่อมแซมถนน กว้าง 4.00  เมตร 240,000 - - - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

ม. 6 บ้านแม่อูคอ คสล. ในหมู่บ้าน ยาว 100  เมตร อบต.แม่อูคอ 50 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อูคอ

หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ลดอุบัติเหตุ

สัญจรไปมา

91 โครงการปรับปรุงบ่อทิ งขยะ เพ่ือปรับปรุงบ่อทิ งขยะ กว้าง 10.00 ม. - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีหลุมขยะ กองช่าง

และบริเวณทางเข้าให้กว้างกว่าเดิม และบริเวณทางเข้าให้ ยาว 10.00 ม. อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 ได้รับ ท่ีมาตรฐานประจ้าหมู่บ้าน  อบต.แม่อูคอ

หมู่ท่ี 6  บ้านแม่อูคอ กว้างกว่าเดิม ลึก 3.00 ม. ประโยชน์จาก

โครงการนี 

92 โครงการก่อสร้างท้านบดินคันดิน เพ่ือก่อสร้างท้านบดิน ยาว 20 เมตร - 400,000 400,000 400,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีน ้าไว้อุปโภค กองช่าง

กั นน ้ายาว คันดินกั นน ้ายาว สูง 4.00 เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 30 มีน ้าใช้ บริโภคอย่างพอเพียง  อบต.แม่อูคอ

ม. 6 บ้านแม่อูคอ

93 โครงการจัดท้าป้ายหมู่บ้าน  เพ่ือจัดท้าป้ายหมู่บ้าน  หมู่ 1-6 - 30,000       30,000      30,000        ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ม.1 - 6 ต้าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 ได้รับความ สะดวกและภูมิใจ อบต.แม่อูคอ

สะดวกในการ ในชุมชนของตนเอง

สัญจรไปมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  (ต่อ) แบบ ผ.01
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

94 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล เพ่ือก่อสร้าง คสล. กว้าง 4.00  เมตร 250,000     250,000    250,000     ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  ม.6 บ้านแม่อูคอ ภายในหมู่บ้าน ยาว 100  เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 80 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อูคอ

หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ลดอุบัติเหตุ

สัญจรไปมา

95 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00  เมตร 250,000 250,000     250,000    250,000     ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

เช่ือมระหว่าง ม.6 - ม.5 เช่ือมระหว่าง ม.6-ม.5 ยาว 100  เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อูคอ

หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ลดอุบัติเหตุ

สัญจรไปมา

96 โครงการก่อสร้างผนังกั นถนน คสล. เพ่ือก่อสร้างผนังกั น กว้าง 4.00  เมตร 250,000 250,000     250,000    250,000     ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

จ้านวน 3 จุด ม.6 บ้านแม่อูคอ ถนน คสล. จ้านว 3 จุด ยาว 100  เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อูคอ

หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ลดอุบัติเหตุ

สัญจรไปมา

97 โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก เพ่ือซ่อมแซมอ่างเก็บน ้า กว้าง 40 เมตร 300,000 300,000     300,000    300,000     ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีน ้าไว้อุปโภค กองช่าง

จ้านวน 1  จุด ม.6 บ้านแม่อูคอ ขนาดเล็ก ยาว 40 เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 30 มีน ้าใช้ บริโภคอย่างพอเพียง  อบต.แม่อูคอ

 ( ด้านการเกษตรและแหลงน ้า)

98 โครงการจัดซื อถังขยะภายในหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชนใน ม. 6 50,000         50,000       50,000      50,000        ร้อยละ 90 ใน ประชาชนใน ส้านักปลัด

ม.6 บ้านแม่อูคอ หมู่บ้านมีถังขยะไว้ใช้ บ้านแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ หมู่บ้านมีขยะลดลง หมู่บ้านมีถังขยะไว้ใช้  อบต.แม่อูคอ

99 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย  เพ่ือส่งเสริมการรับรู้  หมู่ 1 - 6 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 ได้รับ  ส่งเสริมการรับรู้ กองช่าง

และหอกระจายข่าว ประจ้าหมู่บ้าน  ข้อมูลข่าวสารของ  ต้าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ข้อมูลข่าวสาร  ข้อมูลข่าวสารของ  อบต.แม่อูคอ

 ประชาชน  ประชาชน

100 โครงการติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือติดตั งป้ายประชา  หมู่ 1 - 6 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 ได้รับ ประชาชน กองช่าง

ข้อมูลข่าวสารประจ้าหมู่บ้าน สัมพันธืข้อมูลข่าวสาร  ต้าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ข้อมูลข่าวสาร มีป้ายช่ือประจ้าหมู่บ้าน  อบต.แม่อูคอ

ประจ้าหมู่บ้าน  ประชาชนในหมู่บ้าน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา



1.2 แผนงานการศึกษา แบบ ผ.01
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างห้องน ้า เพ่ือก่อสร้างห้องน ้า จ้านวน 1 หลัง 30,000.00    30,000.00  30,000.00 30,000.00   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีห้องน ้าห้องส้วม กองช่าง

ครู ศพด. ปางตอง ครู ศพด.ปางตอง อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ มีห้องน ้าท่ีสะอาด สะอาดไว้ใช้และบริการ อบต.แม่อูคอ

ใช้ร้อยละ 70 ประชาชน

1.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป แบบ ผ.01
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงขยายห้องคลัง เพ่ือความปลอดภัย สะดวก จ้านวน 1 ห้อง 50,000.00    50,000.00  50,000.00 50,000.00   กองคลังร้อยละ ห้องคลัง ได้จัดเก็บเอก กองช่าง

ในการจัดเก็บเอกสาร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 มีห้องท่ี สารได้สะดวกรวดเร็ว อบต.แม่อูคอ

เป็นสัดส่วน ปลอดภัย มากขึ น

2 โครงการจัดซื อรถบรรทุกน ้าเอนก เพ่ือจัดซื อรถบรรทุกน ้า จ้านวน 1 คัน 219,000       219,000     219,000    219,000     ประชาชนร้อยละ มีรถบรรทุกน ้าไว้ใช้ใน ส้านักปลัด

ประสงค์ เอนกประสงค์ช่วยเหลือ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 80ได้รับประโยชน์ การช่วยเหลือประชาชน อบต.แม่อูคอ

ราษฎรในฤดูแล้ง และใช้ จากรถบรรทุกน ้า ในฤดูแล้งและใช้การใน

ในการดับเพลิง การดับเพลิงยามท่ีเพลิง

ไหม้

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา


