
แบบ ผ.01
                                                                  แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)

5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.1 แผนงานเคหะชุมชน

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

1 โครงการจัดหาแหล่งท่ีท้ิงขยะและ  เพ่ือดูแลส่ิงแวดล้อม  จัดหาแหล่งท่ีท้ิงขยะ 30,000      30,000      30,000       30,000     ปริมาณขยะ ประชาชนมีความรู้  ส านักงานปลัด
รณรงค์วิธีการก าจัดขยะอย่าง  ในต าบล และรณรงค์  หมู่ 1-6 อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ลดลงร้อยละ ในการคัดแยกขยะ  อบต.แม่อูคอ
ถูกวิธี  ให้มีการก าจัดขยะ  ต าบลแม่อูคอ 50% ก่อนท้ิงและน ามาใช้

ประโชนย์อย่างมี
 อย่างถูกวิธี ประสิทธิภาพ

2 โครงการส่งเสริมคัดแยกขยะ เพ่ือส่งเสริมคัดแยกขยะ ม.1,ม.2 ,ม.4 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณขยะ ประชาชนมีความรู้ ส านักงานปลัด
ต าบลแม่อูคอ ม.6 ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ลดลงร้อยละ ในการคัดแยกขยะ อบต.แม่อูคอ

50% ก่อนท้ิงและน ามาใช้
ประโชนย์อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมย่ังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การจัดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

เป้าหมาย



 5.2 แผนงานการเกษตร แบบ ผ.01

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการปลูกป่าชุมชนและบวชป่า  เพ่ือส่งเสริมการปลูกป่า หมู่ท่ี 1 - 6 80,000        80,000       80,000         80,000       ประชาชนร้อยละ  ทรัพยากรธรรมชาติ  ส านักงานปลัด

ชุมชน  ชุมชนและบวชป่าชุมใน ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 อนุรักษ์  และป่าไม้ในพ้ืนท่ี  อบต.แม่อูคอ

พ้ืนท่ี ทรัพยากรธรรมชาติ  ได้รับการอนุรักษ์

 ดูแลรักษา

2 โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน 1.เพ่ือให้ประชาชนมีคุณ ด าเนินการรักน้ ารักป่า 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีคุณภาพ  ส านักงานปลัด

ภาพความเป็นอยู่ทท่ีดีข้ึน รักษาแผ่นดิน อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 อนุรักษ์ ความเป็นอยู่ทท่ีดีข้ึน  อบต.แม่อูคอ

2.ประชาชนตระหนักถึง ทรัพยากรธรรมชาติ 2.ประชาชนตระหนัก

ความส าคัญของการอนุรักษ์ ถึงความส าคัญของการ

ทรัพยากรน้ าและป่าไม้ อนุรักษ์ทรัพยากรน้ า

และป่าไม้

3 โครงการจัดท าฝายชะลอการไหลของน้ า1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ จ าท าฝายชะลอการ 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชนร้อยละ เป็นการส่งเสริมการ  ส านักงานปลัด

อนุกรัษ์ต้นน้ าของชุมชน ไหลของน้ า อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 อนุรักษ์ อนุกรัษ์ต้นน้ าของ  อบต.แม่อูคอ

ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน

4 โครงการจัดท าป้ายเขตป่าชุมชนและ  เพ่ือจัดท าป้ายเขตป่า  จัดท าป้ายบอกเขต 10,000      10,000      10,000       10,000     ประชาชนร้อยละ  ทรัพยากรธรรมชาติ  ส านักงานปลัด

เขตอนุรักษ์พันธ์ุปลา ชุมชนและเขตอนุรักษ์พันธ์ุ  ป่าอนุรักษ์ และ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 อนุรักษ์  และส่ิงแวดล้อม  อบต.แม่อูคอ

ปลา  เขตอนุรักษ์พันธ์ุปลา ทรัพยากรธรรมชาติ  ในต าบลได้รับการ

ดูแลรักษา

เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



 5.2 แผนงานการเกษตร  (ต่อ) แบบ ผ.01
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

5 โครงการศูนย์ป้องกันและแก้ไข เพ่ืออบรมให้ความรู้เร่ือง  หมู่ 1-6 50,000        50,000       50,000         50,000       ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีความรู้  ส านักงานปลัด

ปัญหาหมอกควันและไฟป่า แนวทางป้องกันไฟป่า  ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 อนุรักษ์ แนวทางป้องกันไฟป่า  อบต.แม่อูคอ

ทรัพยากรธรรมชาติ

6 โครงการอบรมเสริมสร้างผู้น าชุมชน เพ่ืออบรมเสริมสร้างผู้น า หมู่.1-6 50,000        50,000       50,000         50,000       ประชาชนร้อยละ ประชาชนอนุรักษ์  ส านักงานปลัด

เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนเอนุรักษ์ทรัพยากร ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ  อบต.แม่อูคอ

ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ

7 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนและ  จ านวน 60 คน 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนและ  ส านักงานปลัด

สร้างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากร ผู้ประกอบการมีจิต ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 อนุรักษ์ ผู้ประกอบการมีจิต  อบต.แม่อูคอ

น้ าและส่ิงแวดล้อม ส านึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ส านึกในการอนุรักษ์

ธรรมชาติ ธรรมชาติ

8 ฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ เพ่ือให้อนุรักษ์ จ านวน 60 คน 30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- ประชาชนร้อยละ อนุรักษ์  ส านักงานปลัด

ทรัพยากรน้ าและส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรน้ าและ ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 อนุรักษ์ ทรัพยากรน้ าและ  อบต.แม่อูคอ

ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม

9 โครงการจัดท าแนวเขตพ้ืนท่ีท ากิน เพ่ือจัดท าแนวเขตพ้ืนท่ี  ม.4 บ้านใหม่พัฒนา 200,000      200,000     200,000       200,000     ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีพ้ืนท่ี  ส านักงานปลัด

และการเกษตร ม.4 บ้านใหม่พัฒนา ท ากินของตัวเอง อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 50 ได้จัดท าเขตพ้ืน ท ากินของตัวเอง อบต.แม่อูคอ

ท่ีท ากิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา


