
แบบ ผ.01

 7.ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
7.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการเลือกต้ัง ผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือจัดการเลือกต้ัง ประชาชนในเขต 60,000         60,000         60,000         60,000         ประชาชน ประชาชนได้มีส่วนร่วม ส านักปลัด

/สมาชิกสภาท้องถ่ิน  ต าบลแม่อูคอ ขององค์การบริหาร ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ร้อยละ ๗๐ ในการเลือกต้ัง

ส่วนต าบลแม่อูคอ ข้ึนไป มาใช้ 

สิทธิเลือกต้ัง 

2 โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน  เพ่ืออบรมสัมมนาศึกษา คณะผู้บริหาร 200,000       200,000       200,000       200,000       อบต.แม่อูคอ  มีความรู้และวิสัยทัศน์  ส านักปลัด

ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ดูงานขอคณะผู้บริหาร สมาชิกฯผู้น าชุมชน อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ สร้างความ  ในการบริหารจัดการ  อบต.แม่อูคอ

และผู้น าชุมชน สมาชิกสภาฯ และ และพนักงาน สามัคคีระหว่าง  องค์กรท่ีหลากหลาย

ชุมชน ข้าราชการ ในอบต. องค์กรร้อยล 60  และกว้างข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือกระดับคุณภาพชีวิต

                                        แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาบริหารจัดการท้องถ่ินท่ีดี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา



7.1 แผนงานบริหารท่ัวไป  (ต่อ) แบบ ผ.01
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

3 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ เพ่ืออบรมพัฒนาศักยภาพ  พนักงานและ 15,000         15,000         15,000         15,000         บุคลากรอบต.  มีศักยภาพในการ  ส านักปลัด

พนักงานและพนักงานจ้าง พนักงานและพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างของ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ปฏิบัติงานมี  ปฏิบัติหน้าท่ีมากข้ึน  อบต.แม่อูคอ

 อบต.แม่อูคอ  อบต.แม่อูคอ ทุกคน ประสิทธิภาพ

มากข้ึนร้อยล60

4 โครงการประชุมองค์กรปกครอง  เพ่ือประชุมองค์กร อปท.7 แห่งใน 30,000         30,000         30,000         30,000         บุคลากรอบต.  เกิดความสามัคคีและ  ส านักปลัด

ส่วนท้องถ่ินอ าเภอขุนยวม สัญจร ปกครองส่วนท้องถ่ิน  อ าเภอขุนยวม อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ สร้างความ  บูรณาการร่วมกัน  อบต.แม่อูคอ

อ าเภอขุนยวม สามัคคีระหว่าง  ระหว่าง อปท.
อปท.ร้อยละ 60  ในอ าเภอขุนยวม

5 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์  เพ่ือปรับปรุงระบบ  ด าเนินการ 1 โครงการ 25,000         25,000         25,000         25,000         อบต.แม่อูคอ  ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ส านักปลัด

อบต.แม่อูคอ  การเผยแพร่ข้อมูล  ตลอดปีงบประมาณ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ มีประสิทธืภาพ  ของ อบต.ได้รับการ  อบต.แม่อูคอ

ข่าวทางเว็บไซต์ ในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและเผยแพร่

ร้อยละ60 ข้ึนไป

6 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี เพ่ือจัดท าแผนท่ีภาษี ม.1-ม.6 50,000         50,000         50,000         50,000         อบต.แม่อูคอ สามารถพัฒนารายได้ กองคลัง

และทะเบียนทรัพย์สิน และจัดท าทะเบียน และ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ มีประสิทธิภาพ ให้สูงข้ึน  อบต.แม่อูคอ

ทรัพย์สิน ในการปฏิบัติงาน

ร้อยละ60 ข้ึนไป

7 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ เพ่ือประสิทมธิภาพในการ ม.1-ม.6 50,000         50,000         50,000         50,000         บุลากรอบต. สามารถพัฒนารายได้ กองคลัง

จัดเก็บภาษีของ อบต. จัดเก็บภาษี อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ มีประสิทธิภาพ ให้สูงข้ึน อบต.แม่อูคอ

ในการปฏิบัติงาน

  ร้อยละ60 ข้ึนไป

เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



7.1 แผนงานบริหารท่ัวไป (ต่อ) แบบ ผ.01
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8 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ม.1-ม.6 50,000         50,000         50,000         50,000         บุคลากร อบต. ด าเนินการจัดหาพัสดุ กองคลัง

จัดหาพัสดุ การจัดหาพัสดุ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ มีประสิทธิภาพ ต้องตามระเบียบกฏหมาย  อบต.แม่อูคอ

ในการปฏิบัติงาน

ร้อยละ60 ข้ึนไป

9 โครงการติดตามและประเมินผล  เพ่ือติดตามและประเมิน  ด าเนินการปีละ 1 คร้ัง 5,000           5,000            5,000            5,000           อบต.แม่อูคอ  อบต.สามารถบริหาร  ส านักปลัด

แผนพัฒนา อบต.แม่อูคอ แผนพัฒนา ของอบต.  อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ มีประสิทธิภาพ  จัดการงบประมาณ  อบต.แม่อูคอ

แม่อูคอ ในการปฏิบัติงาน  ได้อย่างมีประสิทธิ

ร้อยละ90 ข้ึนไป  ภาพ

10 โครงการ อบต.แม่อูคอ สัญจร  เพ่ือด าเนินการให้  หมู่ 1-6 50,000         50,000         50,000         50,000         อบต.แม่อูคอ  ประชาชนได้รับ  ส านักปลัด

 บริการเคล่ือนท่ีและ  ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ มีประสิทธิภาพ  บริการเคล่ือนท่ี  อบต.แม่อูคอ

 แจ้งข้อมูลข่าวสาร ในการปฏิบัติงาน  และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

 แก่ประชาชน ร้อยละ90 ข้ึนไป  การปฏิบัติงาน

11 โครงการตู้รับความคิดเห็นและ  เพ่ือให้มีช่องทางการ  ด าเนินการ 1 โครงการ 5,000           5,000            5,000            5,000           บุคลากร อบต.  ประชาชนมีช่องทาง  ส านักปลัด

แจ้งเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียนการ แสดงความเห็น  ตลอดปีงบประมาณ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ มีประสิทธิภาพ  การแสดงความคิดเห็น  อบต.แม่อูคอ

ทุจริต ขอทางราชการ ในการปฏิบัติงาน และร้องทุกข์ร้องเรียน

ร้อยละ 90 ข้ึนไป

12 โครงการประเมินความพึงพอใจ เพ่ือประเมินความพึงพอ  ด าเนินการ 1 โครงการ 50,000         50,000         50,000         50,000         บุคลากร อบต. อบต.มีศักยภาพและการ  ส านักงานปลัด

ผลการปฏิบัติราชการ ใจ ผลการบริการจาก  ตลอดปีงบประมาณ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  อบต.แม่อูคอ

ประชาชน ในการปฏิบัติงาน มากข้ึน

ร้อยละ90 ข้ึนไป

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ



7.1แผนงานบริหารท่ัวไป (ต่อ ) แบบ ผ.01
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

13 โครงการส่งเสริมการปกครอง  เพ่ือส่งเสริมประชาชน  หมู่ 1-6 20,000         20,000         20,000         20,000         บุคลากร อบต.  ประชาชนเข้าใจใน  ส านักปลัด

ระบอบประชาธิปไตย  เข้าใจระบอบประชา  ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ มีประสิทธิภาพ  ระบอบการปกครอง  อบต.แม่อูคอ

 ธิปไตยและกระบวน ในการปฏิบัติงาน  แบบประชาธิปไตย

 การประชาสังคม ร้อยละ90 ข้ึนไป

14 โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน  เพ่ือจัดเวทีประชาคม  หมู่ 1-6 30,000         30,000         30,000         30,000         ผลการด าเนิน  ประชาชนมีส่วนร่วม  ส านักปลัด

ต าบล,เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ให้ประชาชนมีส่วน  ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ งานบรรลุตาม  ในการจัดท าแผน  อบต.แม่อูคอ

และแผนชุมชน ร่วมในการจัดท าแผน แผนร้อยละ70 พัฒนาฯของ อบต.

15 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ  หมู่ 1-6 20,000         20,000         20,000         20,000         บุคลากร อบต.  สมาชิกสภาและ  ส านักปลัด

สมาชิกสภาฯ และผู้น าชุมชน ก านัน  ให้กับสมาชิกสภาฯ  ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ มีประสิทธิภาพ  ผู้น าชุมชนมีศักยภาพ  อบต.แม่อูคอ

ผู้ใหญ่บ้าน  และผู้น าชุมชน ในการปฏิบัติงาน  ในการปฏิบัติหน้าท่ี

ร้อยละ90 ข้ึนไป

16 โครงการจัดซ้ือ โต๊ะ เก้าอ้ีส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะ เก้าอ้ี โต๊ะ เก้าอ้ีส านักงาน 80,000 80,000 80,000 80,000 มีโต๊ะ เก้าอ้ี พนักงาน อบต.มี  ส านักปลัด

ส านักงานให้กับพนักงาน อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ เพียงพอต่อการ โต๊ะ และเก้าอ้ี ใช้ใน  อบต.แม่อูคอ

ปฏิบัติงานร้อยละ การปฏิบัติงาน

90

17 โครงการจัดซ้ือ คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 16,000 16,000 16,000 16,000 มีคอมพิวเตอร์ พนักงาน อบต.มี  ส านักปลัด

ส านักงาน ส านักงาน 3 เคร่ือง อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ เพียงพอต่อการ คอมพิวเตอร์ ใช้ใน  อบต.แม่อูคอ

ปฏิบัติงานร้อยละ การปฏิบัติงาน

90

18 โครงการจัดซ้ือตู้ใส่เอกสาร เพ่ือจัดซ้ือตู้ใส่เอกสาร ตู้ใส่เอกสาร 3 ตู้ 16,500 16,500 16,500 16,500 มีตู้เอกสารเพียงพอ เอกสารท่ีมีเก็บอย่างเป็น  ส านักปลัด

ส านักงาน อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ต่อการเก็บเอกสาร ระเบียบง่ายต่อการค้นหา  อบต.แม่อูคอ

ร้อยละ90 ข้ึนไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา
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19 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรินเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์ 3 9,900 - - - มีเคร่ืองปร้ินเตอร์ พนักงาน อบต.มี  ส านักปลัด

เคร่ือง อบต.แม่อูคอ เพียงพอต่อการ เคร่ืองปร้ินเตอร์ ใช้ใน  อบต.แม่อูคอ

ปฏิบัติงานร้อยละ การปฏิบัติงาน

90

20 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองโทรภาพหรือ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองโทรภาพ เคร่ืองโทรภาพ 18,000 18,000 18,000 18,000 มีเคร่ืองโทรภาพ พนักงาน อบต.มี  ส านักปลัด

โทรสาร(แฟกซ์) หรือโทรสาร(แฟกซ์) หรือโทรสาร(แฟกซ์) อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ หรือโทรสาร(แฟกซ์) เคร่ืองปร้ินเตอร์ ใช้ใน  อบต.แม่อูคอ

เพียงพอต่อการ การปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานร้อยละ

90

21 โครงการจ้ดซ้ือชุดไมโครโฟนห้อง เพ่ือจ้ดซ้ือชุดไมโครโฟน ชุดไมโครโฟน 60,000 60,000 60,000 60,000 มีชุดไมโครโฟนใช้ ห้องประชุมมีชุดไมโคร  ส านักปลัด

ประชุม ห้องประชุม ห้องประชุม อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ในการประชุม โฟนใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ  อบต.แม่อูคอ

ร้อยละ90 ข้ึนไป ภาพในการฟัง

22 โครงการจัดซ้ือพัดลม(ห้องประชุม) เพ่ือจัดซ้ือพัดลม พัดลม 1 ชุด 19,000 19,000 19,000 19,000 มีพัดลมใช้ในห้อง มีพัดลมใช้ในห้องประชุม  ส านักปลัด

(ห้องประชุม) อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ประชุม ร้อยละ 90 เพ่ือช่วยระบายอากาศ  อบต.แม่อูคอ

23 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ เคร่ืองสแกนเนอร์ 37,000 37,000 37,000 37,000 มีเคร่ืองสแกนเนอร์ พนักงาน อบต.มี  ส านักปลัด

อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ เพียงพอต่อการ เคร่ืองสแกนเนอร์ ใช้ใน  อบต.แม่อูคอ

ปฏิบัติงานร้อยละ การปฏิบัติงาน

90

24 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน เพ่ือจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน ตู้เหล็ก 2 บาน 16,500 - - - มีตู้เอกสารเพียงพอ เอกสารท่ีมีเก็บอย่างเป็น กองคลัง

อบต.แม่อูคอ ต่อการเก็บเอกสาร ระเบียบง่ายต่อการค้นหา  อบต.แม่อูคอ

ร้อยละ90 ข้ึนไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา



7.1แผนงานบริหารท่ัวไป (ต่อ ) แบบ ผ.01
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

25 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรินเตอร์ LED เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์ 9,900 - - - มีเคร่ืองปร้ินเตอร์ พนักงาน อบต.มี กองคลัง

LED LED อบต.แม่อูคอ เพียงพอต่อการ เคร่ืองปร้ินเตอร์ ใช้ใน  อบต.แม่อูคอ

ปฏิบัติงานร้อยละ การปฏิบัติงาน

90

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา



  7.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการจัดท าป้ายนอกสถานท่ี เพ่ือจัดท าป้ายนอกสถานท่ี จ านวน 5 แห่ง 50,000         50,000         50,000         50,000         บุคลากร อบต. อ านวยความสะดวก กองช่าง

อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ มีประสิทธิภาพ เก่ียวกับสถานท่ี อบต.แม่อูคอ

ในการปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ90 ข้ึนไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา



องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน


