
แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

 3.ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม
3.1 แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
1 โครงการป้องกันและบรรเทา เพ่ือป้องกันและบรรเทา   พ้ืนท่ีต าบลแม่อูคอ 500,000      500,000      500,000       500,000       ประชาชน  ร้อยละ  ประชาชนมีความ  ส านักปลัด

สาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ สาธารณภัยและช่วยเหลือ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ  50 ได้รับความ  เป็นอยู่ท่ีดี  อบต.แม่อูคอ

ประสบภัย ผู้ประสบภัย ช่วยเหลือ
2 โครงการบริหารจัดการศูนย์ อปพร.  เพ่ือบริหารจัดการ  บริหารจัดการ 80,000        80,000        80,000         80,000          ประชาชน  ร้อยละ  อปพร.ในพ้ืนท่ี  ส านักปลัด

ต าบลแม่อูคอ อปพร.ในพ้ืนท่ี อปพร.ในพ้ืนท่ี อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 50 ได้รับความ ได้มีการบริหารจัดการ  อบต.แม่อูคอ
ต าบลแม่อูคอ ต าบลแม่อูคอ ช่วเหลือ  สามารถช่วยเหลือ  ศูนย์ อปพร.

ประชาชนได้

3 โครงการป้องกันและแก้ไขบรรเทา  เพ่ือด าเนินการป้องกัน  ด าเนินการป้องกัน 200,000      200,000      200,000       200,000       ประชาชน  ร้อยละ  ประชาชนมีความ  ส านักปลัด
ภัยหนาว  และแก้ไขปัญหา  และแก้ไขปัญหา อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 50 ได้รับความ  เป็นอยู่ท่ีดี  อบต.แม่อูคอ

 ภัยหนาว  ภัยหนาว ช่วเหลือ
4 โครงการบริการประชาชน เพ่ือให้บริการประชาชน บริการประชาชน 50,000        50,000        50,000         50,000          ประชาชน  ร้อยละ  ประชาชนมีความ  ส านักปลัด

ในช่วงเทศกาลส าคัญ ในช่วงเทศกาลส าคัญ ในช่วงเทศกาลส าคัญ 50 ได้รับความ เป็นอยู่ท่ีดี อบต.แม่อูคอ
อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ช่วเหลือ

5 โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวน เพ่ือฝึกอบรม อปพร.ในพ้ืนท่ี 100,000      100,000      100,000       100,000       ประชาชนร้อย  อปพร.ในพ้ืนท่ี  ส านักปลัด
อปพร. ต าบลแม่อูคอ อปพร.ในพ้ืนท่ี ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ละ 30 ได้รับ ได้มีการบริหารจัดการ  อบต.แม่อูคอ

ต าบลแม่อูคอ ความรู้จาก  สามารถช่วยเหลือ  ศูนย์ อปพร.

โครงการน้ี ประชาชนได้

         องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

                              รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี ท่ี3 การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ

ท่ี โครงการ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา

                                        แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)

วัตถุประสงค์



3.2 แผนงานการศึกษา แบบ ผ.01
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
1 โครงการอาหารเสริม(นม)  เพ่ืออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 400,000      400,000      400,000       400,000       เด็กนักเรียน  เด็กนักเรียนท่ีศูนย์  กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแม่อูคอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ   ร้อยละ100 พัฒนาเด็กเล็กมี  อบต.แม่อูคอ
ได้รับอาหาร สุขภาพแข็งแรง

เสริมนมครบ

2 โครงการอาหารกลางวัน เพ่ือสนับสนุนอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 490,000      490,000      490,000       490,000       เด็กนักเรียน  เด็กนักเรียนท่ีศูนย์  กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลแม่อูคอ กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ   ร้อยละ100 พัฒนาเด็กเล็กมี  อบต.แม่อูคอ

ได้รับอาหาร สุขภาพแข็งแรง

กลางวัน ครบ

3 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เพ่ือสนับสนุนอาหารเสริม สนับสนุนอาหาร 1,100,000   1,100,000   1,100,000    1,100,000     เด็กนักเรียน  เด็กนักเรียนใน  กองการศึกษา
โรงเรียนในต าบลแม่อูคอ (นม) โรงรียนใน เสริม(นม) โรงรียนใน อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ   ร้อยละ100 โรงเรียนต าบลแม่อูคอ  อบต.แม่อูคอ

ต าบลแม่อูคอ ต าบลแม่อูคอ ได้รับอาหาร มีสุขภาพแข็งแรง

เสริมนมครบ

4 โครงการจัดหาเคร่ืองเล่นสนาม  เพ่ือจัดหาเคร่ืองเล่น เคร่ืองเล่น 300,000      300,000      300,000       300,000       ร้อยละ 80  ส่งเสริมการศึกษา  กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้เด็ก สนามศูนย์พัฒนา อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ เด็กก่อนวัยเรียน เด็กเล็กก่อนวัยเรียน  อบต.แม่อูคอ

เด็กเล็กก่อนวัยเรียน  มีพัฒนาการท่ีดี  มีพัฒนาการท่ีดี

ให้เด็ก
5 โครงการรจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เพ่ือสนับสนุนให้ความ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000        50,000        50,000         50,000          เด็กร้อยละ 90 เด็กมีการพัฒนาด้าน  กองการศึกษา

และวันวิชาการต าบลแม่อูคอ  ส าคัญกับเด็ก และ ท้ัง 7 ศูนย์ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ มีอารมณ์ และ ร่างกาย อารมณ์   อบต.แม่อูคอ
 ส่งเสริมการจัดงาน สติปัญญาดี สังคม สติปัญญา

 วันวิชาการ
6 โครงการจ้างพ่ีเล้ียงเด็กเล็กช่วย  เพ่ือจ้างพ่ีเล้ียงเด็กเล็ก ครูพ่ีเล้ียงศูนย์พัฒนา 300,000      300,000      300,000       300,000       เด็กเล็กร้อยละ80  เด็กเล็กมีพัฒนาการ  กองการศึกษา

สอนให้เพียงพอกับจ านวน  ช่วยสอนอย่างเพียงพอ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ได้รับความรู้จาก  ก่อนวัยเรียนท่ีดี  อบต.แม่อูคอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เด็กมีพัฒนาการ โครงการน้ี  

 ก่อนวัยเรียนท่ีดี
7 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง  เพ่ือซ่อมแซมและปรับ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 200,000      200,000      200,000       200,000       เด็กร้อยละ 100 อาคารศูนย์พัฒนา  กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ มีความปลอดภัย เด็กเล็กมีความปลอด  อบต.แม่อูคอ
 ให้น่าอยู่เหมาะสมกับ ภัยและน่าเรียนน่าอยู่

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ท่ี โครงการ เป้าหมายวัตถุประสงค์



3.2 แผนงานการศึกษา  (ต่อ) แบบ ผ.01

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
8 โครงการสวัสดีปีใหม่ สุขสันต์วันเด็ก เพ่ือให้เด็ก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000        30,000        30,000         30,000          เด็กร้อยละ 90 เด็กมีการพัฒนาด้าน กองการศึกษา

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง เจ็ดศูนย์ ) สนุกสนานในวัน ท้ัง เจ็ด ศูนย์ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ มีอารมณ์ และ ร่างกาย อารมณ์   อบต.แม่อูคอ
ข้ึนปีใหม่ สติปัญญาดี สังคม สติปัญญา

9 โครงการศึกษานอกสถานท่ี เพ่ือศึกษานอกสถานท่ี (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 30,000        30,000        30,000         30,000          เด็กร้อยละ 80 เด็กก่อนวัยเรียน กองการศึกษา
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง เจ็ดศูนย์ ) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ได้ศึกษาค้นคว้า ได้ศึกษานอกสถานท่ี  อบต.แม่อูคอ

นอกสถานท่ี
10  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม     เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000        50,000        50,000         50,000          เด็กนักเรีย ปลูกฝังคุณธรรม กองการศึกษา

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง เจ็ดศูนย์ ) จริยธรรม ศูนย์พัฒนา อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ร้อยละ 100 จริยธรรม ท่ีดีงามและ  อบต.แม่อูคอ
เด็กเล็ก มีคุณธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์

จริยธรรมท่ีดี ให้กับเด็กดี
11 โครงการสวนผักหนูน้อย เพ่ือให้ผู้ปกครองและ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 5,000          5,000          5,000           5,000            เด็กนักเรียนครู ผู้ปกครองและลูก กองการศึกษา

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง เจ็ดศูนย์ ) ลูกได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วม อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ร้อยละ 100 ได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วม  อบต.แม่อูคอ

กันในการท ากิจกรรม ท ากิจกรรมร่วมกัน กันในการท ากิจกรรม ศพด.

12 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 1. เพ่ือ ดูแลรักษาปรับ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 10,000        10,000        10,000         10,000          เด็กร้อยละ อาคารศูนย์พัฒนา กองการศึกษา

ปรับภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม ปรุงสภาพภูมิทัศน์ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100มีความ เด็กเล็กมีความ  อบต.แม่อูคอ

ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในโรงเรียน ปลอดภัย ปลอดภัย น่าเรียน

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง เจ็ดศูนย์ ) น่าอยู่

13 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแล เพ่ือพัฒนาศักยภาพ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 10,000        10,000        10,000         10,000          ครูผู้ดูแลเด็ก พัฒนาศักยภาพ กองการศึกษา

เด็กด้านการจัดท าแผนและเตรียม ครูผู้ดูแลเด็กด้านการ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ร้อยละ80 ครูผู้ดูแลเด็กด้านการ  อบต.แม่อูคอ

ความพร้อมรับการประเมิน จัดท าแผน จัดท าแผน การ จัดท าแผน
มาตรฐาน เรียนการสอนได้

14 โครงการจัดซ้ือตู้ใส่เอกสาร เพ่ือจัดเก็บเอกสารส าหรับ จ านวน 3 ตู้ 38,500         38,500         38,500          เอกสารใน ศพด ร้อยละเอกสารมีท่ีจัดเก็บเป็น กองการศึกษา
ศพด. อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 80 จัดเก็บเป็นระเบียบระเบียบ ง่ายต่อการค้น  อบต.แม่อูคอ

เรียบร้อย หา

วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมาโครงการ เป้าหมายท่ี



3.2 แผนงานการศึกษา  (ต่อ) แบบ ผ.01
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
15 โครงการจัดซ้ือตู้เก็บอุปกรณ์กีฬา เพ่ือจัดเก็บอุปกรณ์กีฬา จ านวน 1 ตู้ 5,500           5,500           5,500            5,500             อุปกรณ์กีฬาในศพด อุปกรณ์กีฬามีการจัด กองการศึกษา

ศพด. ให้กับเด็กศูนย์ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ร้อยละ 80 มีการจัด เก็บอย่างป็นระเบียบ อบต.แม่อูคอ

เก็บอย่างเป็นระเบียบ เรียบร้อย

เรียบร้อย

16 โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 16,000         16,000         16,000          16,000           มีคอมพิวเตอร์ พนักงาน อบต.มี กองการศึกษา

ส านักงาน อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ เพียงพอต่อการ คอมพิวเตอร์ ใช้ใน อบต.แม่อูคอ

ปฏิบัติงานร้อยละ การปฏิบัติงาน

90

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย



3.3 แผนงานสาธารณสุข แบบ ผ.01
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
1 โครงการพ่นหมอกควันควบคุม  เพ่ือด าเนินการพ่น พ้ืนท่ีเขตต าบลแม่อูคอ 70,000        70,000        70,000         70,000          ประชาชนร้อยละ  ประชาชนปลอดภัย  ส านักปลัด

ลูกน้ ายุงลาย  หมอกควันควบคุม อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 80 ป้องกันลูกน้ า  จากโรคไข้เลือดออก  อบต.แม่อูคอ
ลูกน้ าและยุงลาย ยุงลายได้

2 โครงการส่งเสริมสุขอนามัยใน เพ่ือส่งเสริมสุขอนามัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000        30,000        30,000         30,000          เด็กร้อยละ80 ส่งเสริมสุขอนามัยใน กองการศึกษา
ช่องปากของเด็กประถมวัย ช่องปากนักเรียน อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ มีสุขอนามัย ช่องปากนักเรียน  อบต.แม่อูคอ
ท้ังเจ็ดศูนย์ ท่ีดีข้ึน

3 โครงการรณรงค์ บ้าน โรงเรียน  เพ่ือด าเนินการพ่น พ้ืนท่ีเขตต าบลแม่อูคอ 44,600        44,600        44,600         44,600          ประชาชน  ประชาชนปลอดภัย  ส านักปลัด
ชุมชนปลอดลูกน้ ายุงลาย  หมอกควันควบคุม อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ร้อยละ80  จากโรคไข้เลือดออก  อบต.แม่อูคอ

 ลูกน้ าและยุงลาย ป้องกันลูกน้ า รพ.สต.ปางตอง
ยุงลายได้

4 โครงการป้องกันและก าจัด  เพ่ือป้องกันการเกิด พ้ืนท่ีเขตต าบลแม่อูคอ 30,000        30,000        30,000         30,000          สัตว์ในเขต อบต. ประชาชนได้รับการ ส านักปลัด
โรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้า อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ  ร้อย 70 ถูก บริการควบคุมป้องกัน  อบต.แม่อูคอ

ในพ้ืนท่ี ควบคุมมิให้เกิดโรค โรคพิสุนัขบ้าและแมว
5 โครงการแก้ไขป้องกันเอดส์ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา ผู้ติดเอดส์ต าบลแม่อูคอ 20,000         - - - ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับการให้ ส านักปลัด

โรคเอดส์ อบต.แม่อูคอ 80 มีความรู้ ความรู้และแก้ไขป้องกัน  อบต.แม่อูคอ
สามารถแก้ไขและ โรคเอดส์

ป้องกันโรคเอดศ์

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและ เพ่ืองเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุและผู้พิการ 20,000.00    - - - ผู้สูงอายุและผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ส านักปลัด
ผู้พิการ และผู้พิการ ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ร้อยละ 80 มีความรู้ ได้รับการให้ความรู้เก่ียว  อบต.แม่อูคอ

สามารถดูแลสุขภาพ กับการดูแลสุขภาพตัวเอง

ของตนเองได้

7 โครงการตรวจคุณภาพน้ าเพ่ือการ เพ่ือตรวจคุณภาพน้ าเพ่ือการ พ้ืนท่ีต าบลแม่อูคอ 15,000.00    - - - ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับการ ส านักปลัด
อุปโภคบริโภคในพ้ืนท่ี ต.แม่อูคอ อุปโภคบริโภค อบต.แม่อูคอ  80 ได้รับคุณภาพ อุปโภคบริโภคน้ าท่ีดี  อบต.แม่อูคอ

น้ าท่ีดี และสะอาด คุณภาพ

8 โครงการป้องกันระงับการแพร่ เพ่ือให้ประชาชนป้องกันระงับ พ้ืนท่ีต าบลแม่อูคอ 85,000.00    - - - ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประชาชได้รับความรู้ ส านักปลัด
ระบาดของโรคติดต่อ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ อบต.แม่อูคอ ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองการ  อบต.แม่อูคอ

สามารถดูแลสุขภาพ ระบาดของโรคติดต่อ
ของตนเองได้

วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ เป้าหมาย



   3.4 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ แบบ ผ.01
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
1 โครงการสงเคราะห์เด็กยากจน  เพ่ือช่วยเหลือเด็ก พ้ืนท่ีในเขตต าบลแม่อูคอ 60,000        60,000        60,000         60,000          เด็กร้อยละ 100  เด็กด้อยโอกาสได้รับ ส านักปลัด

และผู้ด้อยโอกาส  ยากจนและด้อย อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ได้รับความช่วย  การดูแลตามความ  อบต.แม่อูคอ
 โอกาสทางการศึกษา เหลือตามกฏหมาย  เหมาะสมและมี
 ให้ได้รับการศึกษา  โอกาสทางการศึกษา

2 โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหา  เพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบ พ้ืนท่ีในเขตต าบลแม่อูคอ 60,000        60,000        60,000         60,000          ประชาชน ประชาชนได้รับการ ส านักปลัด
สังคมและความยากจน  ปัญหาสังคมและ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ร้อยละ 100  ช่วยเหลือสงเคราะห์  อบต.แม่อูคอ

 ยากจนในต าบล ได้รับความช่วย  ตามสภาพ

 ตามสมควร เหลือตามกฏหมาย
3 โครงการจัดต้ังศูนย์สงเคราะห์ เพ่ือสงเคราะห์ สงเคราะห์ 30,000        30,000        30,000         30,000          ประชาชน ประชาชนได้รับการ ส านักปลัด

ราษฏรประจ าหมู่บ้าน ม.1-ม.6 ราษฎรประจ าหมู่บ้าน ราษฎรประจ าหมู่บ้าน อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ร้อยละ 100  ช่วยเหลือสงเคราะห์  อบต.แม่อูคอ
ต าบลแม่อูคอ ม. 1 - ม6 ได้รับความช่วย  ตามสภาพ

เหลือตามกฏหมาย
4 โครงการซ่อมแซม สร้างบ้านผู้สูงอายุ เพ่ือช่วยเหลือซ่อมแซม ซ่อมแซม สร้างบ้านให้กับ 60,000        60,000        60,000         60,000          ผู้สูงอายุ ประชาชนได้รับการ ส านักปลัด

ผู้พิการและผุ้ยากไร้ สร้างบ้านให้กับผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ร้อยละ 30  ช่วยเหลือสงเคราะห์  อบต.แม่อูคอ
ได้รับความช่วย  ตามสภาพ
เหลือตามกฏหมาย

วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ เป้าหมาย



 3.5 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.01
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
1 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน  เพ่ืออบรมให้ความรู้ด้าน เยาวชนต าบลแม่อูคอ 20,000        20,000        20,000         20,000          ยาเสพติด  เยาวชนห่างไกล ส านักปลัด

ยาเสพติดแก่เยาวชนในต าบล  ยาเสพติดแก่เยาวชนใน อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ลดลงร้อยละ 50  ยาเสพติดและรับรู้  อบต.แม่อูคอ
 ต าบล  ถึงโทษของยาเสพติด

2 โครงการศูนย์ต่อสู้และเอาชนะ  เพ่ือจัดต้ังศูนย์ต่อสู้และ พ้ืนท่ีเขตต าบลแม่อูคอ 30,000        30,000        30,000         30,000          ยาเสพติด  เยาวชนห่างไกล ส านักปลัด
ยาเสพติด ต าบลแม่อูคอ  เอาชนะยาเสพติด อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ลดลงร้อยละ 50  ยาเสพติดและรับรู้  อบต.แม่อูคอ

 ถึงโทษของยาเสพติด
3 โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์  เพ่ือรณรงค์ให้ความรู้ พ้ืนท่ีเชตต าบลแม่อูคอ 10,000        10,000        10,000         10,000          ยาเสพติด  ประชาชนรับรู้ถึง ส านักปลัด

วันต่อต้านยาเสพติด  เก่ียวกับโทษ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ลดลงร้อยละ 50  โทษของยาเสพติด  อบต.แม่อูคอ

ยาเสพติด
4 โครงการจัดซ้ือหม้อ,กระทะ,ถ้วย,ชาม  เพ่ือจัดซ้ือ หม้อ,กระทะ หมู่ท่ี 3 บ้านปางตอง 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน  ประชาชนมี ส านักปลัด

ประจ าหมู่บ้าน ถ้วย,ชาม ไว้ใช้ประจ า อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ร้อยละ 50 มี หม้อ,กระทะ,ถ้วย,ชาม  อบต.แม่อูคอ
ม.3 บ้านปางตอง หมู่บ้าน อุปรณ์ในครัวใช้ ไว้ใช้ในหมู่บ้าน

5 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองโม่กาแฟ  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ  ส่งเสริมและสนับสนุน 30,000 - - - ประชาชน ร้อยละ  ประชาชนมีศักยภาพ ส านักปลัด

ม.5 บ้านแม่อูคอหลวง  ในการประกอบอาชีพ  จัดซ้ือเคร่ืองโม่กาแฟ อบต.แม่อูคอ 70 มีรายได้เสริม  ในการประกอบ อบต.แม่อูคอ

 ของประชาชน ม.5 บ้านแม่อูคอหลวง  อาชีพมากข้ึน

6 โครงการจัดซ้ือ ถ้วย ชาม ช้อน เพ่ือจัดซ้ือ ถ้วย,ช้อน,ชาม หมู่ท่ี 6 บ้านแม่อูคอ 50,000        50,000        50,000         50,000          ประชาชน ประชาชน ส านักปลัด
ประจ าหมู่บ้าน ประจ าหมู่บ้าน อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ร้อยละ 50 มี มีถ้วย ช้อน ชาม  อบต.แม่อูคอ

ม. 6  บ้านแม่อูคอ อุปรณ์ในครัวใช้ ประจ าหมู่บ้าน
7 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง จ านวน 1 ชุด 4,200.00      4,200.00      4,200.00        4,200.00        ประชาชนร้อยละ 50 ประชาชนมีเคร่ือง กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้าน อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ได้ประโยชน์จากการ ขยายเสียงประจ าหมู่บ้าน อบต.แม่อูคอ

ใช้เคร่ืองขยายเสียง

ประจ าหมู่บ้าน

8 โครงการสนับสนุนโซล่าเซล าหรับ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จ านวน 6 หมู่บ้าน - 2,000           2,000            2,000             ประชาชนร้อยละ 50 ประชาชนมีไฟฟ้าไว้ ส านักปลัด

ชาร์ดแบตเตอร์ร่ีประจ าหมู่บ้าน เพ่ือส ารองไฟไว้ใช้ในยาม อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ได้ประโยชน์จากการ ส ารองในยามจ าเป็น อบต.แม่อูคอ

จ าเป็น ใช้โซล่าเซล สนง.พลังงาน

จ.มส.

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 3.5 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.01
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
9 โครงการสนับสนุนกังหันลมผลิตไฟฟ้า เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จ านวน 6 หมู่บ้าน - 2,000           2,000            2,000             ประชาชนร้อยละ 50 ประชาชนมีไฟฟ้าไว้ ส านักปลัด

เพ่ือผลิตไฟฟ้าใช้เอง อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ได้ประโยชน์จากการ ส ารองในยามจ าเป็น อบต.แม่อูคอ

ใช้กังหันลมผลิตไฟฟ้า สนง.พลังงาน

จ.มส.

10 โครงการสนับสนุนหลอด LED ให้ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จ านวน 6 หมู่บ้าน - 2,000           2,000            2,000             ประชาชนร้อยละ 50 ประชาชนมีหลอด LED ส านักปลัด

กับชุมชน เพ่ือสร้างความตระหนัก อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ได้ประโยชน์จากการ ไว้ใช้ในครัวเรือน อบต.แม่อูคอ

ในการอนุรักษ์พลังงาน ใช้หลอด LED สนง.พลังงาน

จ.มส.

11 โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ด้าน เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้ของ จ านวน 1 ศูนย์ - 2,000           2,000            2,000             ประชาชนร้อยละ 50 ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด

การประกอบหลอด LED และล้าง ชุมชน อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ได้ประโยชน์จากการ และสามารถแก้ปัญหา อบต.แม่อูคอ

แบตเตอร่ี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ จัดต้ังศูนย์ฯ ของการใช้หลอด LED สนง.พลังงาน

บุคลากร และแบตเตอร่ี จ.มส.

12 โครงการน าแบตเตอร่ีท่ีเส่ือมสภาพ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จ านวน 6 หมู่บ้าน - 2,000           2,000            2,000             ประชาชนร้อยละ 50 ประชาชนสามารถ ส านักปลัด

กลับมาใช้ใหม่ เพ่ือสร้างจิตส านึกในการ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ได้ประโยชน์จากการ ลดรายจ่ายและมี อบต.แม่อูคอ

ดูแลส่ิงแวดล้อมชองชุมชน การน าแบตเตอร่ีกลับ แบตเตอร่ีท่ีสามารถกลับ สนง.พลังงาน

มาใช้ใหม่ มาใช้งานได้ จ.มส.

13 โครงการเพ่ิมความรู้ความสามารถ เพ่ือเพ่ิมความรู้ในการใช้ จ านวน 6 หมู่บ้าน - 2,000           2,000            2,000             ประชาชนร้อยละ 50 ประชาชนสามารถ ส านักปลัด

ด้านพลังงานทดแทน ส่ิงแวดล้อมได้อย่างมี อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ มีความรู้เร่ืองการใช้ ใช้ประโยชน์จากส่ิง อบต.แม่อูคอ

ประสิทธิภาพ ส่ิงแวดล้อมให้เกิด แวดล้อมได้ สนง.พลังงาน

ประโยชน์ จ.มส.

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา



3.6แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แบบ ผ.01
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา  เพ่ือส่งเสริมการเล่น  เพ่ือส่งเสริมการเล่น 150,000      150,000      150,000       150,000       ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา

 ประชาชน อบต.แม่อูคอคัพ  กีฬา เสริมสร้างความ  กีฬา เสริมสร้างความ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 90 มีสภาพท่ีดีข้ึน  แข็งแรงห่างไกล  อบต.แม่อูคอ
ต้านยาเสพติด  แข็งแรง ต่อต้านยา  แข็งแรง ต่อต้านยา  ยาเสพติด

เสพติด เสพติด

2 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การกีฬา  เพ่ือส่งเสริมการเล่น ต าบลแม่อูคอ 60,000        60,000        60,000         60,000          ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา
เพ่ือฝึกทักษะด้านกีฬาให้กับเยาวชน  กีฬา เสริมสร้างความ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 90 มีสภาพท่ีดีข้ึน  แข็งแรงห่างไกล  อบต.แม่อูคอ

 แข็งแรง  ยาเสพติด
3 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขัน  เยาวชนเข้าร่วม 50,000        50,000        50,000         50,000          ประชาชนร้อยละ ประชาชนเกิดความ กองการศึกษา

ในระดับต่างๆ กีฬาในระดับต่างๆ การแข่งขันกีฬา อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ  90 มีสภาพท่ีดีข้ึน สามัคคีในหมู่คณะ  อบต.แม่อูคอ

ในระดับต่าง และหน่วยงาน
4 โครงการฝึกทักษะด้านกีฬาให้  เพ่ือฝึกทักษะ  ฝึกทักษะด้านกีฬา 50,000        50,000        50,000         50,000          ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา

กับเยาวชน ด้านกีฬาให้กับ ให้กับเยาวชน อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 90 มีสภาพท่ีดีข้ึน  แข็งแรงห่างไกล  อบต.แม่อูคอ
เยาวชน ต าบลแม่อูคอ  ยาเสพติด

5 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬา จัดการแข่งขันกีฬา 30,000        30,000        30,000         30,000          ประชาชนร้อยละ ประชาชนเกิดความ กองการศึกษา
ชาวดอยต าบลแม่อูคอ บ้านชาวดอย บ้านชาวดอย อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 90 มีสภาพท่ีดีข้ึน สามัคคีในหมู่คณะ  อบต.แม่อูคอ

ต าบลแม่อูคอ และหน่วยงาน

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา



3.7 แผนงานงบกลาง แบบ ผ.01

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

1 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ  เพ่ือสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 2,000,000   2,000,000   2,000,000    2,000,000     ผู้สูงอายุร้อยละ ผู้สูงอายุได้รับการ  ส านักงานปลัด
ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ท่ีดี ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100ได้รับ ความ  ดูแลและสวัสดิการ  อบต.แม่อูคอ

ช่วยเหลือ เบ้ียยังชีพ

2 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยัง  เพ่ือสงเคราะห์ผู้พิการ เบ้ียผู้พิการ ต าบลแม่อูคอ 300,000      300,000      300,000       300,000       ผู้สูงอายุร้อยละ  ผู้พิการได้รับการ  ส านักงานปลัด
ผู้พิการ  ท่ีไม่สามารถช่วยเหลือ ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100ได้รับ ความ  ดูแลและสวัสดิการ  อบต.แม่อูคอ

 ตนเองได้ ช่วยเหลือ  เบ้ียยังชีพ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา


