
แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

2.ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมอาชีพของฝาก เพ่ือส่งเสริมอาชีพของฝาก  ม.6 บ้านแม่อูคอ 30,000      - - - ประชาชนมี ประชาชนมีรายได้เสริม  ส านักงานปลัด

ของท่ีระลึก ม.6 บ้านแม่อูคอ ของท่ีระลึก อบต.แม่อูคอ รายได้เพ่ิมข้ึน  ในชุมชนมากข้ืน  อบต.แม่อูคอ

ร้อยละ 10

2 โครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชน  เพ่ือก่อสร้างร้านค้าชุมชน ม. 1 บ้านค าสุข 300,000    - - - ประชาชนมี ประชาชนมีรายได้เสริม  ส านักงานปลัด

ม.1 บ้านค าสุข ในหมู่บ้าน อบต.แม่อูคอ รายได้เพ่ิมข้ึน  ในชุมชนมากข้ืน  อบต.แม่อูคอ

ร้อยละ 10

3 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสีข้าวกล้อง เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองสี จ านวน 1  เคร่ือง - 40,000     40,000      40,000        ประชาชนมี ประชาชนมีความรู้  ส านักงานปลัด

ประจ าหมู่บ้าน ม.3 บ้านปางตอง ข้าวกล้องประจ าหมู่บ้าน อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ รายได้เพ่ิมข้ึน และน าไปใช้ประโชนย์ได้  อบต.แม่อูคอ

ร้อยละ 10

4 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        เพ่ือส่งเสริมอาชีพ หมู่ 1-6 50,000      - - - ประชาชนมี ประชาชนมีรายได้เสริม  ส านักงานปลัด

ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ รายได้เพ่ิมข้ึน  ในชุมชนมากข้ืน  อบต.แม่อูคอ

ร้อยละ 10

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาด้านเศรษกิจการค้าการลงทุนย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

                                        แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)



 2.2 แผนงานเกษตร แบบ ผ.01

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการควบคุมการแพร่ระบาด เพ่ือควบคุมการแพร่ เขต.ต าบลแม่อูคอ 50,000      50,000     50,000      50,000        การระบาด ส่งเสริมให้ประชาชน ล านักปลัด

ของโรคพืช ระบาดของโรคพืช อบต. แม่อูคอ อบต. แม่อูคอ อบต. แม่อูคอ อบต. แม่อูคอ ของโรคพืช มีความรู้เร่ืองการแพร่ อบต.แม่อูคอ

ร้อยละ50 ระบาดของโรคพืช

ลดลง

2 โครงการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ เพ่ือพัฒนาศัยกภาพในการ ม.1-6 50,000      50,000     50,000      50,000        ประชาชนมี ประชาชนมีรายได้เสริม ล านักปลัด

ปรพะกอบอาชีพของ ต าบลแม่อูคอ อบต. แม่อูคอ อบต. แม่อูคอ อบต. แม่อูคอ อบต. แม่อูคอ รายได้เพ่ิมข้ึน  ในชุมชนมากข้ืน อบต.แม่อูคอ

ประชาชน ร้อยละ 50

3 โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือด าเนินการตาม ม.1-6 50,000      50,000     50,000      50,000        รายได้เพ่ิมข้ึน ประชาชนสามารถ ล านักปลัด

การเกษตร ต าบลแม่อูคอ โครงการศูนย์ถ่ายทอด ต าบลแม่อูคอ อบต. แม่อูคอ อบต. แม่อูคอ อบต. แม่อูคอ อบต. แม่อูคอ ร้อยละ 50 พ่ึงพาตนเองได้ อบต.แม่อูคอ

เทคโนโลยีเกษตร และใช้ชีวิตตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง

4 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ ม.1-6 30,000      30,000     30,000      30,000        ประชาชนมี ประชาชนสามารถ ล านักปลัด

พอเพียงตามแนวทาง ต าบลแม่อูคอ อบต. แม่อูคอ อบต. แม่อูคอ อบต. แม่อูคอ อบต. แม่อูคอ รายได้เพ่ิมข้ึน พ่ึงพาตนเองได้ อบต.แม่อูคอ

พระราขด าริ ร้อยละ 50 และใช้ชีวิตตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง

5 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผล เพ่ือสาธิตและเป็นทาง ม.1-6 - 37,600 - - ประชาชนมี ประชาชนมีรายได้เสริม อบต.แม่อูคอ

(เงาะ,ลองกอง) เลือกในการประกอบ จ านวน 30 ราย อบต.แม่อูคอ รายได้เพ่ิมข้ึน  ในชุมชนมากข้ืน สนง.เกษตร 

อาชีพเกษตร ร้อยละ 10 อ าเภอขุนยวม

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย



2.2 แผนงานเกษตร   (ต่อ) แบบ ผ.01
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
6 โครงการส่งเสริมการผลิต เพ่ือส่งเสริมการผลิต ม.1-6 - - 32,500 - ประชาชนมี ประชาชนมีรายได้เสริม อบต.แม่อูคอ

ข้าวพันดี (กข.39) พันธืดี (กข.39) จ านวน 30 ราย อบต.แม่อูคอ รายได้เพ่ิมข้ึน  ในชุมชนมากข้ืน ศบกต.แม่อูคอ

ร้อยละ 10 สนง.เกษตร

อ าเภอขุนยวม

7 โครงการส่งเสริมการ เพ่ือส่งเสริมการใช้เช้ือรา ม.1-6 - 10,100 10,100 10,100 ประชาชนมี ประชาชนมีรายได้เสริม อบต.แม่อูคอ

ใช้เช้ือราไตรโคเดอร์ม่า ไตรโคเดอร์ม่า (ราเขียว) จ านวน 30 ราย อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ รายได้เพ่ิมข้ึน  ในชุมชนมากข้ืน สนง.เกษตร

(ราเขียว)แช่เมล็ดพันธ์ุข้าว  แซ่เมล็ดพันธ์ุข้าว ร้อยละ 10 อ าเภอขุนยวม

ก่อนปลูก ก่อนปลูก

8 โครงการสร้างโรงตลาดชุมชน เพ่ือก่อสร้างโรงตลาดชุมชน กว้าง 5.00 ม. - 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี ประชาชนมีรายได้เสริม ส านักปลัด

เพ่ือจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือจ าหน่ายผลผลิต ยาว 40.00 ม. อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ รายได้เพ่ิมข้ึน  ในชุมชนมากข้ืน  แม่ฮ่องสอน

ม. 2 บ้านหัวแม่สุริน ทางการเกษตร สูง 3.00 ม ร้อยละ 10

9 โครงการจัดตลาดชุมชน เพ่ือการจัดตลาดชุมชน กว้าง 5.00 ม. - 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี ประชาชนมีรายได้เสริม ส านักปลัด

เพ่ือจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือจ าหน่าย ยาว 40.00 ม. อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ รายได้เพ่ิมข้ึน  ในชุมชนมากข้ืน  แม่ฮ่องสอน

ม.3 บ้านปางตอง ทางการเกษตร สูง 3.00 ม ร้อยละ 10

10 โครงการพืชสมุนไพรต าบลแม่อูคอ  เพ่ือส่งเสริมพืช  หมู่ 1-6 20,000      20,000     20,000      20,000        ประชาชนมี ประชาชนมีรายได้เสริม  ส านักงานปลัด

 สมุนไพรและอนุรักษ์  ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ รายได้เพ่ิมข้ึน  ในชุมชนมากข้ืน  อบต.แม่อูคอ

 พืชสมุนไพร ร้อยละ 10

11 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือด าเนินการส่งเสริม  หมู่ 1-6 30,000      - - - ประชาชนมี  ประชาชนและ  ส านักงานปลัด

การใช้ชีวิตเพอเพียง  ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ รายได้เพ่ิมข้ึน  นักเรียนได้เรียนรู้  อบต.แม่อูคอ

ตามแนวพระราชด าริ ร้อยละ 10 เกษตรทฤษฎีใหม่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา



2.2 แผนงานเกษตร   (ต่อ) แบบ ผ.01
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
12 โครงการเกษตรแบบผสมผสาน  เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ  หมู่ 1-6 25,000      - - - ประชาชนมี  ประชาชนและ  ส านักงานปลัด

 พอเพียงตามแนวทาง  ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ รายได้เพ่ิมข้ึน  นักเรียนได้เรียนรู้  อบต.แม่อูคอ

 พระราชด าริ ร้อยละ 10 เศรษฐกิจผสมผสาน

13 โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิต เพ่ือส่งเสริมการด าเนินชีวิต ม. 4 บ้านใหม่พัฒนา - 100,000   100,000    100,000      ประชาชนมี เพ่ือให้ประชาชน  ส านักงานปลัด

โดยยืดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลักปรัชญเศรษฐกิจ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ รายได้เพ่ิมข้ึน ด าเนินชีวิดยึดหลัก  อบต.แม่อูคอ

ม. 4 บ้านใหม่พัฒนา พอเพียง ร้อยละ 10 ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา


