
แบบ ผ.02
    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

1.ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ หน่วยงาน หน่วยงานท่ีขอ

2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้ รับผิดชอบ รับเงินอุดหนุน
1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนได้รับ  ระยะทาง 100 ม. 200,000   - - - ประชาชนมี  ประชาชนมีไฟฟ้าและ กองช่าง การไฟฟ้า

(ปักเสา-พาดสาย) ความสะดวกในการ ไฟฟ้า 100%  แสงสว่างในหมู่บ้าน  อบต.แม่อูคอ ส่วนภูมิภาค
หย่อมบ้านนาง้ิว ม.1 บ้านค าสุข สัญจรไปมา อย่างเพียงพอ สาขาขุนยวม

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนได้รับ หมู่ท่ี 2 บ้านหัวแม่สุริน - 400,000 400,000 400,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีไฟฟ้าและ กองช่าง การไฟฟ้า
(ปักเสา-พาดสาย)  ความสะดวกในการ ระยะทาง 3 กิโลเมตร 100 มีไฟฟ้าใช้  แสงสว่างในหมู่บ้าน อบต.แม่อูคอ ส่วนภูมิภาค
ม.2 บ้านหัวแม่สุริน สัญจรไปมา อย่างเพียงพอ สาขาขุนยวม

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนได้รับ จ านวน 2 จุด 300,000 - - - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีไฟฟ้าและ กองช่าง การไฟฟ้า
(ปักเสา-พาดสาย) ความสะดวกในการ ระยะทาง 200 เมตร 100 มีไฟฟ้าใช้  แสงสว่างในหมู่บ้าน อบต.แม่อูคอ ส่วนภูมิภาค
 หยอ่มบ้านบนดอย สัญจรไปมา อย่างเพียงพอ สาขาขุนยวม
ข้างสนามกีฬา ม.4 บ้านใหม่พัฒนา

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนได้รับ หย่อมบ้านปู่กู - 500,000 500,000 500,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีไฟฟ้าและ กองช่าง การไฟฟ้า
หย่อมบ้านปู่กู ม.4 บ้านใหม่พัฒนา ความสะดวกในการ ม.4 บ้านใหม่พัฒนา 100 มีไฟฟ้าใช้  แสงสว่างในหมู่บ้าน  อบต.แม่อูคอ ส่วนภูมิภาค

สัญจรไปมา ยาว 100 เมตร อย่างเพียงพอ สาขาขุนยวม
5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนได้รับ จ านวน 2 จุด 400,000 - - - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีไฟฟ้าและ กองช่าง การไฟฟ้า

(ปักเสา-พาดสาย) หยอ่มบ้านพะทิคี ความสะดวกในการ ระยะทาง 100 เมตร 100 มีไฟฟ้าใช้  แสงสว่างในหมู่บ้าน  อบต.แม่อูคอ ส่วนภูมิภาค
และหย่อมบ้านแม่อูคอน้อย สัญจรไปมา อย่างเพียงพอ สาขาขุนยวม
ม.5 บ้านแม่อูคอหลวง

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ี

        ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 พัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุนย่ังยืน

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา
                                      แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)

งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.02
    

                 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  องค์การประชาชน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

 2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ หน่วยงาน หน่วยงานท่ีขอ

2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้ รับผิดชอบ รับเงินอุดหนุน
1 โครงการจัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุพืช  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ  ส่งเสริมและสนับสนุน 30,000     - - - ประชาชน ร้อยละ  ประชาชนมีศักยภาพ ส านักปลัด  คณะกรรมการ

ม.1 บ้านค าสุข  ในการประกอบอาชีพ  กลุ่มอาชีพจัดซ้ือเมล็ด อบต.แม่อูคอ 70มีรายได้เสริม  ในการประกอบ อบต.แม่อูคอ  หมู่บ้าน ม.1
 ของประชาชน พันธ์ุพืช  อาชีพมากข้ึน

ม.1 บ้านค าสุข
2 โครงการส่งเสริมอาชีพ  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ  ส่งเสริมและสนับสนุน 30,000     - - - ประชาชน ร้อยละ  ประชาชนมีศักยภาพ ส านักปลัด  คณะกรรมการ

ทอผ้ากะเหร่ียง  ในการประกอบอาชีพ  กลุ่มอาชีพ อบต.แม่อูคอ 70มีรายได้เสริม  ในการประกอบ อบต.แม่อูคอ  หมู่บ้าน ม.2
ม.2  บ้านหัวแม่สุริน  ของประชาชน ทอผ้ากะเหร่ียง  อาชีพมากข้ึน

ม.2 บ้านหัวแม่สุริน
3 โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกาแฟ  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ  ส่งเสริมและสนับสนุน 15,000     - - - ประชาชน ร้อยละ  ประชาชนมีศักยภาพ ส านักปลัด คณะกรรมการ

ม.3 บ้านปางตอง  ในการประกอบอาชีพ  กลุ่มอาชีพปลูกกาแฟ อบต.แม่อูคอ 70มีรายได้เสริม  ในการประกอบ อบต.แม่อูคอ หมู่บ้าน ม.3
 ของประชาชน ม.3 บ้านปางตอง  อาชีพมากข้ึน

4 โครงการส่งเสริมอาชีพปลูก  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ  ส่งเสริมและสนับสนุน 15,000     - - - ประชาชน ร้อยละ  ประชาชนมีศักยภาพ ส านักปลัด คณะกรรมการ
แมคะเดเมีย  ในการประกอบอาชีพ  กลุ่มอาชีพปลูก อบต.แม่อูคอ 70มีรายได้เสริม  ในการประกอบ อบต.แม่อูคอ หมู่บ้าน ม.3
ม.3  บ้านปางตอง  ของประชาชน แมคะเดเมีย ม.3  อาชีพมากข้ึน

5 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ  ส่งเสริมและสนับสนุน 15,000     - - - ประชาชน ร้อยละ  ประชาชนมีศักยภาพ ส านักปลัด คณะกรรมการ
เล้ียงโค  ในการประกอบอาชีพ  กลุ่มอาชีพเล้ียงโค อบต.แม่อูคอ 70มีรายได้เสริม  ในการประกอบ อบต.แม่อูคอ หมู่บ้าน ม.4
ม.4  บ้านใหม่พัฒนา  ของประชาชน ม.4 บ้านใหม่พัฒนา  อาชีพมากข้ึน

ท่ี เป้าหมายโครงการ

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา
                                      แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 พัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุนย่ังยืน

วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา



    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (ต่อ) แบบ ผ.02
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานท่ีขอ

2561 2562 2523 2524 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ รับเงินอุดหนุน
6 โครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้ากะเหร่ียง เพ่ือพัฒนาศักยภาพ  ส่งเสริมและสนับสนุน 15,000     - - - ประชาชน ร้อยละ  ประชาชนมีศักยภาพ ส านักปลัด คณะกรรมการ

ม.4 บ้านใหม่พัฒนา  ในการประกอบอาชีพ  กลุ่มอาชีพ อบต.แม่อูคอ 70มีรายได้เสริม  ในการประกอบ อบต.แม่อูคอ หมู่บ้าน ม.4
 ของประชาชน ทอผ้ากะเหร่ียง  อาชีพมากข้ึน

ม.4 บ้านใหม่พัฒนา
7 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ  ส่งเสริมและสนับสนุน 30,000     - - - ประชาชน ร้อยละ  ประชาชนมีศักยภาพ ส านักปลัด คณะกรรมการ

ทอผ้าปักมือ  ในการประกอบอาชีพ  กลุ่มอาชีพทอผ้าปักมือ อบต.แม่อูคอ 70มีรายได้เสริม  ในการประกอบ อบต.แม่อูคอ หมู่บ้าน ม.6
ม.6 บ้านแม่อูคอ  ของประชาชน ม.6 บ้านแม่อูคอ  อาชีพมากข้ึน

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีมา

ท่ี



แบบ ผ.02
    

                 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  องค์การประชาชน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตร์ท่ี การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม
  3.1 แผนงานการศึกษา

ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ หน่วยงาน หน่วยงานท่ีขอ
2561 2562 2523 2564 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้ รับผิดชอบ รับเงินอุดหนุน

1 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เพ่ือส่งเสริมโภชนา เด็กนักเรียน 2,260,000 2,260,000 2,260,000 2,260,000 นักเรียนร้อยละ  ส่งเสริมโภชนา กองการศึกษา ร.ร.ในต าบล
โรงเรียนในต าบลแม่อูคอ การเด็กนักเรียน  โรงเรียนในต าบล อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 ได้รับ การเด็กนักเรียน อบต.แม่อูคอ แม่อูคอ

 จ านวน 7 โรงเรียน อาหารครบทุกม้ือ
2 โครงการจัดกิจกรรรม เศรษฐกิจ เพ่ือให้นักเรียน นักเรียน 10,000     - - - นักเรียนร้อยละ  ให้นักเรียน กองการศึกษา ร.ร.บ้านนาง้ิว

พอเพียงในโรงเรียนโดยการมีส่วน มีรายได้ระหว่างเรียน ร.ร.บ้านนาง้ิว อบต.แม่อูคอ 90 มีรายได้เสริม มีรายได้ระหว่างเรียน อบต.แม่อูคอ
ร่วมของชุมชนการจัดการศึกษา
พ้ืนฐาน(อุดหนุนร.ร.บ้านนาง้ิว)

3 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักเรียนโรงเรียน 10,000 - - - นักเรียนร้อยละ  ส่งเสริมให้นักเรียน กองการศึกษา ร.ร.บ้านค าสุข
สู่การปฏิบัติในโรงเรียน แสวงหาความรู้ บ้านค าสุข อบต.แม่อูคอ 90 มีรายได้เสริม แสวงหาความรู้ อบต.แม่อูคอ
(อุดหนุน ร.ร.บ้านค าสุข) ในการเรียน ในการเรียน

4 โครงการรถ รับ-ส่ง นักเรียน  เพ่ือส่งเสริมการเรียน นักเรียนโรงเรียน 40,000 - - - นักเรียนร้อยละ  ส่งเสริมการเรียน กองการศึกษา ร.ร.บ้านหัวแม่สุริน

(อุดหนุน ร.ร.บ้านหัวแม่สุริน) 100 ได้รับความ อบต.แม่อูคอ
บ้านหัวแม่สุริน อบต.แม่อูคอ ปลอดภัย

5 โครงการธนาคารขยะ เพ่ือส่งเสริม นักเรียน 20,000 - - - โรงเรียนร้อยละ ส่งเสริมการก าจัดขยะ กองการศึกษา ร.ร. บ้านปางตอง
โรงเรียนบ้านปางตอง การก าจัดขยะ ร.ร.บ้านปางตอง อบต.แม่อูคอ 90 ร่วมกัน ในโรงเรียน อบต.แม่อูคอ
(อุดหนุนร.ร.บ้านปางตอง) ในโรงเรียน ก าจัดขยะโรงเรียน

โครงการ
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัด 3 การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

                                      แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)



  3.1 แผนงานการศึกษา  (ต่อ)                                                                                                                                                               แบบ ผ.02
ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ หน่วยงาน หน่วยงานท่ีขอ

2561 2562 2523 2564 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้ รับผิดชอบ รับเงินอุดหนุน
6 โครงการลูกเสือต้านยาเสพติด เพ่ือให้นักเรียน นักเรียน 30000 - - - นักเรียนร้อยละ  ให้นักเรียน กองการศึกษา ร.ร.บ้านปางตอง

 (อุดหนุน ร.ร.บ้านปางตอง) รู้ถึงโทษยาเสพติด ร.ร.บ้านปางตอง อบต.แม่อูคอ 100 ได้ความรู้ รู้ถึงโทษยาเสพติด อบต.แม่อูคอ
จากโทษยาเสพติด

7 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้ความรู้แก่เด็ก นักเรียน 30,000 - - - นักเรียนร้อยละ  ให้ความรู้แก่เด็ก กองการศึกษา ร.ร.บ้านปางตอง
ให้กับเด็กนักเรียน และเยาวชน เร่ือง ร.ร.บ้านปางตอง อบต.แม่อูคอ 100  ได้ร่วม และเยาวชน เร่ือง อบต.แม่อูคอ
(อุดหนุนร.ร.บ้านปางตอง) คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมคุณธรรม คุณธรรม จริยธรรม

ความส าคัญของสถาบัน จริยธรรม ความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์

8 โครงการป้องกันเฝ้าระวัง และแก้ไข เพ่ือปลูกจิตส านึกของ นักเรียน ร.ร.บ้านพัฒนา 10,000 - - - นักเรียนร้อยละ  ปลูกจิตส านึกของ กองการศึกษา ร.ร.บ้านพัฒนา
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน นักเรียนและเยาวชน อบต.แม่อูคอ 100 ได้ความรู้ นักเรียนและเยาวชน อบต.แม่อูคอ
อุดหนุน โรงเรียนบ้านพัฒนา ให้มีความรู้ความเข้าและ จากโทษยาเสพติด ให้มีความรู้ความเข้าและ

ตระหนักถึงพิษภัยยาต่อ ตระหนักถึงพิษภัยยาต่อ
ยาเสพติดท่ีมีต่อร่างกาย ยาเสพติดท่ีมีต่อร่างกาย

9 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักเรียนโรงเรียน 10,000 - - - นักเรียนร้อยละ  ส่งเสริมให้นักเรียน กองการศึกษา ร.ร.แม่อูคอหลวง
ในการด าเนินตามหลักเศรษฐกิจ ด าเนินชีวิตตามหลัก บ้านแม่อูคอหลวง อบต.แม่อูคอ 90 มีรายได้เสริม ด าเนินชีวิตตามหลัก อบต.แม่อูคอ
พอเพียง (กิจกรรมทักษะชีวิต) เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง
(อุดหนุนให้ รร.แม่อูคอหลวง)

10 โครงการปักผ้าม้ง  เพ่ือพัฒนาอาชีพ นักเรียนโรงเรียน 10,000     - - - นักเรียนร้อยละ   พัฒนาอาชีพ กองการศึกษา ร.ร.บ้านแม่อูคอ
(อุดหนุน ร.ร.บ้านแม่อูคอ) และสร้างรายได้ บ้านแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 90 มีรายได้เสริม และสร้างรายได้ อบต.แม่อูคอ

ให้นักเรียน ให้นักเรียน
11 โครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือส่งเสริมการเรียน นักเรียนนักศึกษาของ 20,000     - - - นักเรียนร้อยละ   ส่งเสริมการเรียน กองการศึกษา ศูนย์การศึกษา

(อุดหนุน ศูนย์การศึกษานอกระบบ)  รู้นอกระบบในชุมชน ศูนย์ฯในเขตอบต. อบต.แม่อูคอ 90 มีรายได้เสริม  รู้นอกระบบในชุมชน อบต.แม่อูคอ นอกระบบ
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย



  3.2 แผนงานสาธารณสุข แบบ ผ.02
ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ หน่วยงาน หน่วยงานท่ีขอ

2561 2562 2523 2564 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้ รับผิดชอบ รับเงินอุดหนุน
1 โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือระบบการแพทย์  หมู่ 1-6 24,000 - - - ประชาชนร้อยละ ประชาชนพ้ืนท่ีอบต. ส านักปลัด

ต าบลแม่อูคอ โดยชุมชนพ้ืนท่ีสูง ฉุกเฉินต าบลแม่อูคอ  ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 ได้รับความ ได้รับการบริการ อบต.แม่อูคอ รพ.สต.ปางตอง
รพ.สต.ปางตอง โดยชุมชนพ้ืนท่ีสูง ช่วยเหลือ ทางการแพทย์
(อุดหนุนรพ.สต.ปางตอง) อย่างรวดเร็ว

2 โครงการสถานบริการสาธารณสุข เพ่ือบริการสาธารณสุข  หมู่ท่ี 5 50,000     - - - ประชาชนร้อยละ บริการสาธารณสุข ส านักปลัด รพ.สต.ปางตอง
ชุมชนนชาวเขา บ้านแม่อูคอหลวง ชุมชนนชาวเขา  บ้านแม่อูคอหลวง อบต.แม่อูคอ 30 ได้รับความ ชุมชนนชาวเขา อบต.แม่อูคอ
(อุดหนุนรพ.สต.ปางตอง) ช่วยเหลือ

   3.3 แผนงาน สังคมสงเคราะห์
ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ หน่วยงาน หน่วยงานท่ีขอ

2561 2562 2523 2564 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้ รับผิดชอบ รับเงินอุดหนุน
1 โครงการสนับสนุนการจัดงานกาชาด เพ่ือสนับสนุน 1โครงการ 10,000 10,000       10,000     10,000      ประชาชนร้อยละ สงเคราะห์ ส านักปลัด ก่ิงกาชาด

จังหวัดแม่ฮ่องสอน การท่องเท่ียว อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 ได้รับความ ผู้ประสบภัย อบต.แม่อูคอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กาชาดจังหวัด ช่วยเหลือ
2 โครงการกิจกรรมการสงเคราะห์ เพ่ือสงเคราะห์ ผู้ประสบภัยอ าเภอ 10,000     10,000       10,000     10,000      ประชาชนร้อยละ สงเคราะห์ ส านักปลัด ก่ิงกาชาด

ผู้ประสบภัย ก่ิงกาชาด ผู้ประสบภัย ขุนยวม อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 ได้รับความ ผู้ประสบภัย อบต.แม่อูคอ อ าเภอขุนยวม
อ าเภอขุนยวม ช่วยเหลือ
(อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอขุนยวม)

  3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ หน่วยงาน หน่วยงานท่ีขอ

2561 2562 2523 2564 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้ รับผิดชอบ รับเงินอุดหนุน
1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือป้องกันและแก้ไข ศูนย์ ศตส. อ าเภอขุนยวม 50,000     50,000       50,000     50,000      ประชาชนร้อยละ ประชาชาปลอดจาก ส านักปลัด ศูนย์ ศตส. 

ยาเสพติด  อุดหนุน ศตส.อ.ขุนยวม) ปัญหายาเสพติดในต าบล อุดหนุน อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 ได้ความรู้ ปัญหายาเสพติด อบต.แม่อูคอ อ าเภอขุนยวม
จากโทษยาเสพติด

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการ



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิธีชีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ และเกษตรปลอดภัย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การอนุรักษ์ส่งเสริม ศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
4.ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

  4.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ หน่วยงาน หน่วยงานท่ีขอ

2561 2562 2523 2564 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้ รับผิดชอบ รับเงินอุดหนุน
1 โครงการจัดงานรัฐพิธีและ  เพ่ือร่วมจัดงานส าคัญ  หมู่ 1-6 10,000     10,000       10,000     10,000      ประชาชนร้อยละ  กิจกรรมส าคัญทาง ส านักปลัด ปกครองอ าเภอ

งานเฉลิมฉลองเน่ืองในวันส าคัญทาง  ทางรัฐพิธี  ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 80 ได้ร่วม  รัฐพิธีได้รับการ อบต.แม่อูคอ ขุนยวม
ราชการ (อุดหนุนปกครองอ าเภอ) กิจกรรม  ส่งเสริมจัดกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้อง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)



แบบ ผ.02

5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

  5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ หน่วยงาน หน่วยงานท่ีขอ

2561 2562 2523 2564 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้ รับผิดชอบ รับเงินอุดหนุน
1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา  เพ่ือป้องกันปัญหาไฟป่า  ป้องกันและแก้ไขปัญหา 180,000   180,000     180,000   180,000    ประชาชนร้อยละ  ทรัพยากรธรรมชาติ ส านักปลัด ปกครองอ าเภอ

หมอกควันไฟ และอนุรักษ์ทรัพยากร  หมอกควันไฟ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 ได้รับความ  และส่ิงแวดล้อม อบต.แม่อูคอ ขุนยวม
 อุดหนุนหมู่ท่ี 1-6 ตามโครงการ  ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม  ตามนโยบาย ปลอดภัย  ในต าบลได้รับการ
 ป้องกันและแก้ไขปัญหา (อุดหนุนอ าเภอ และ อนุรักษ์
 หมอกควันไฟ หมู่บ้าน)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้อง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

         แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)
             รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การจัดการ อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย



แบบ ผ.02
    

                 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  องค์การประชาชน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวคุณภาพในเชิงนิเวศวิถีชีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ และเกษตรปลอดภัย

 6.ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว

    6.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ หน่วยงาน หน่วยงานท่ีขอ

2561 2562 2523 2564 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้ รับผิดชอบ รับเงินอุดหนุน
1 โครงการร่ืนเริงเทศกาล เพ่ือส่งเสริมการ  1 โครงการ 40,000     40,000       40,000     40,000      นักท่องเท่ียวร้อย  สนับสนุนการจัดงาน ส านักปลัด เทศบาลต าบล

ดอกบัวตองบานอ าเภอขุนยวม ท่องเท่ียวช่วงเทศกาล อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ละ50 มีความสุข  เทศกาลดอกบัวตอง อบต.แม่อูคอ ขุนยวม
(อุดหนุนเทศบาล) ดอกบัวตองบาน ในการเท่ียว บานอ าเภอขุนยวม

บนดอยแม่อูคอ ในการเท่ียว

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

             รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

                    แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาการท่องเท่ียวย่ังยืน

ท่ี



แบบ ผ.02
    

                 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  องค์การประชาชน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

 7. ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ หน่วยงาน หน่วยงานท่ีขอ

2561 2562 2523 2564 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้ รับผิดชอบ รับเงินอุดหนุน
1 โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือ  เพ่ือบูรณาการและ  อปท.7 แห่งในอ าเภอ 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนร้อยละ บูรณาการและ ส านักปลัด ปี61 เทศบาล

จัดจ้าง อปท.อ าเภอขุนยวม  ให้บริการศูนย์ข้อมูล  ขุนยวม อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 ได้รับความ  ให้บริการศูนย์ข้อมูล อบต.แม่อูคอ ปี62 อบต.เมืองปอน

(อุดหนุน เทศบาลต าบลขุนยวม)  ข่าวสารระดับอ าเภอ ข้อมูลข่าวสาร  ข่าวสารระดับอ าเภอ ปี63 อบต.แม่ยวมน้อย

ปี64 อบต.แม่อูคอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

             รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาบริหารจัดการท้องถ่ินท่ีดี

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

                                      แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)




