
แบบ ผ03

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น กว้าง 4.ม. 1,000,000      1,000,000      1,000,000     1,000,000     ประชาชนร้อย ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง
 ม.1 บ้านค าสุข ทางคมนาคมท่ีสะดวก ยาว 500 ม. อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ละ50 ได้รับ ทางคมนาคมท่ีสะดวก  อบต.แม่อูคอ

รวดเร็ว หนา 0.15 ม. ความสะดวก รวดเร็ว อบจ.มส.
ในการสัญจร ทางหลวงชนบทฯ
ไปมา โยธา จ.มส.

2 โครงการไถปรับถนนดินเข้าพ้ืนท่ี เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น กว้าง 6.00 ม. 1,000,000      1,000,000      1,000,000     1,000,000     ประชาชนร้อย ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง
ท าการเกษตร ม.1 บ้านค าสุข ทางคมนาคมท่ีสะดวก ยาว 4 กม. อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ละ50 ได้รับ ทางคมนาคมท่ีสะดวก  อบต.แม่อูคอ

รวดเร็ว ความสะดวก รวดเร็ว อบจ.มส.
ในการสัญจร ทางหลวงชนบทฯ
ไปมา โยธา จ.มส.

3 โครงการระบบประปาภูเขา  เพ่ือให้ประชาชนมี 1,000,000      1,000,000      1,000,000     1,000,000     ประชาชนร้อยละ เพ่ือให้ประชาชนมี กองช่าง
ก่อสร้างถังเก็บน้ าแบบ ฝ.33  น้ าอุปโภคบริโภค ยาว 2  กม. อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 30 มีน้ าใช้  น้ าอุปโภคบริโภค  อบต.แม่อูคอ
พร้อมวางท่อน้ าประปา พีวีซี  อย่างเพียงพอ  อย่างเพียงพอ อบจ.มส.
ม.1 บ้านค าสุข โยธา จ.มส.

กรมทรัพยากรน้ า
4 โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดกลาง เพ่ือให้ประชาชนมี 5,000,000      5,000,000      5,000,000     5,000,000     ประชาชนร้อยละ เพ่ือให้ประชาชนมี กองช่าง

จ านวน 1 แห่ง  น้ าอุปโภคบริโภค ยาว 2  กม. อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 30 มีน้ าใช้  น้ าอุปโภคบริโภค  อบต.แม่อูคอ
ม.1 บ้านค าสุข อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ อบจ.มส.

โยธา จ.มส.
กรมทรัพยากรน้ า

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ

                                        ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
                                        แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)



  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  (ต่อ) แบบ ผ.03
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
5 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือให้ประชาชนมีเส้น จ านวน 1 แห่ง 1,000,000      1,000,000      1,000,000     1,000,000     ประชาชนร้อย ประชาชนมีเส้น กองช่าง

หย่อมบ้านนาง้ิว ทางคมนาคมท่ีสะดวก อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ละ50 ได้รับ ทางคมนาคมท่ีสะดวก  อบต.แม่อูคอ
ม.1 บ้านค าสุข รวดเร็ว ความสะดวก รวดเร็ว อบจ.มส.

ในการสัญจร ทางหลวงชนบทฯ
ไปมา โยธา จ.มส.

6 โครงการก่อสร้างท านบดิน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น จ านวน 1 แห่ง 1,000,000      1,000,000      1,000,000     1,000,000     ประชาชนร้อยละประชาชนมีเส้น กองช่าง
ม.1 บ้านค าสุข ทางคมนาคมท่ีสะดวก อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 60 มีน้ าใช้ ทางคมนาคมท่ีสะดวก  อบต.แม่อูคอ

รวดเร็ว รวดเร็ว อบจ.มส.
โยธา จ.มส.

กรมทรัพยากรน้ า
7 โครงการขุดลอกหน้าฝาย  เพ่ือให้ประชาชนมี กว้าง 30.00 ม. 1,000,000      1,000,000      1,000,000     1,000,000     ประชาชนร้อยละ ประชาชนมี กองช่าง

ชลประทาน จ านวน 2 จุด  น้ าอุปโภคบริโภค ยาว 200 ม. อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 50 มีน้ าใช้  น้ าอุปโภคบริโภค  อบต.แม่อูคอ
(ฝายพะยอย 1และฝ่ายพะยอย 2  และใช้ในการเกษตร ลึก 4.00 ม.  และใช้ในการเกษตร อบจ.มส.
มง2 บ้านหัวแม่สุริน อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ โยธา จ.มส.

กรมทรัพยากรน้ า
8 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น  เพ่ือให้ประชาชนมี จ านวน  3 จุด 1,000,000      1,000,000      1,000,000     1,000,000     ประชาชนร้อยละ ประชาชนมี กองช่าง

คสล. เข้าพ้ืนท่ีการเกษตร  น้ าอุปโภคบริโภค อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 30มีน้ าใช้เพ่ือ  น้ าอุปโภคบริโภค  อบต.แม่อูคอ
ม. 2 บ้านหัวแม่สุริน  และใช้ในการเกษตร การเกษตร  และใช้ในการเกษตร อบจ.มส.

อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ โยธา จ.มส.
กรมทรัพยากรน้ า

9 โครงการก่อสร้างล าเหมือง  เพ่ือให้ประชาชนมี กว้าง .80 ม. 1,300,000      1,300,000      1,300,000     1,300,000     ประชาชนร้อยละ เพ่ือให้ประชาชนมี กองช่าง
คสล. รูปตัว ยู จ านวน  2 แห่ง  น้ าอุปโภคบริโภค ลึก 0.60ม. อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 50 มีน้ าใช้  น้ าอุปโภคบริโภค  อบต.แม่อูคอ
ม. 2 บ้านหัวแม่สุริน อย่างเพียงพอ หนา  0.10 ม. อย่างเพียงพอ อบจ.มส.

ยาว 2,000 ม. โยธา จ.มส.
กรมทรัพยากรน้ า

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ระยะทาง 10 กม. 10,000,000    10,000,000    10,000,000   10,000,000   ประชาชนร้อย  ประชาขนมีไฟฟ้าและ กองช่าง
 ม.2 บ้านหัวแม่สุริน  และแสงสว่างในหมู่บ้าน อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ละ100  แสงสว่างในหมู่บ้าน  อบต.แม่อูคอ

 อย่างเพียงพอ มีไฟฟ้าใช้  อย่างเพียงพอ กฟผ. จ.มส.

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา



  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  (ต่อ) แบบ ผ.03
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น กว้าง 4.00 ม. 15,000,000    15,000,000    15,000,000   15,000,000   ประชาชนร้อย เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น กองช่าง

แม่สุรินน้อย ม.2 บ้านหัวแม่สุริน ทางคมนาคมท่ีสะดวก ระยะทาง 6 กม. อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ละ50 ได้รับ ทางคมนาคมท่ีสะดวก  อบต.แม่อูคอ
รวดเร็ว หนา 0.15 ความสะดวก รวดเร็ว อบจ.มส.

ในการสัญจร ทางหลวงชนบทฯ
ไปมา โยธา จ.มส.

12 โครงการก่อสร้าง คสล. เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น กว้าง 4.00 ม. 12,000,000    12,000,000    12,000,000   12,000,000   ประชาชนร้อย เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น กองช่าง
หย่อมบ้านแม่อูคอน้อย ทางคมนาคมท่ีสะดวก ระยะทาง 3 กม. อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ละ50 ได้รับ ทางคมนาคมท่ีสะดวก  อบต.แม่อูคอ
ม.2 บ้านหัวแม่สุริน รวดเร็ว ความสะดวก รวดเร็ว อบจ.มส.

ในการสัญจร ทางหลวงชนบทฯ
ไปมา โยธา จ.มส.

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น กว้าง 4.00 ม. 7,200,000      7,200,000      7,200,000     7,200,000     ประชาชนร้อย เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น กองช่าง
แม่สุรินน้อย เหนือ ม.2 ทางคมนาคมท่ีสะดวก ระยะทาง 5 กม. อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ละ 50 ได้รับ ทางคมนาคมท่ีสะดวก  อบต.แม่อูคอ
บ้านหัวแม่สุริน รวดเร็ว หนา 0.15 ความสะดวก รวดเร็ว อบจ.มส.

ในการสัญจร ทางหลวงชนบทฯ
ไปมา โยธา จ.มส.

14 โครงการก่อสร้างประปาผิวดิน  เพ่ือให้ประชาชนมี 5,000,000      5,000,000      5,000,000     5,000,000     ประชาชนร้อยละ เพ่ือให้ประชาชนมี กองช่าง
ขนาดกลางจ านวน 1 แห่ง  น้ าอุปโภคบริโภค ยาว 2  กม. อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 มีน้ าใช้  น้ าอุปโภคบริโภค  อบต.แม่อูคอ
ม.2 บ้านหัวแม่สุริน อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ อบจ.มส.

โยธา จ.มส.
กรมทรัพยากรน้ า

15 โครงการขยายถนนดิน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น กว้าง 4.00 ม. 1,000,000      1,000,000      1,000,000     1,000,000     ประชาชนร้อย ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง
เข้าดอยก่อวีจ้ือ ทางคมนาคมท่ีสะดวก ยาว 4 กม. อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ละ 70 ได้รับ ทางคมนาคมท่ีสะดวก  อบต.แม่อูคอ
ม.3 บ้านปางตอง รวดเร็ว ความสะดวก รวดเร็ว อบจ.มส.

ในการสัญจร ทางหลวงชนบทฯ
ไปมา โยธา จ.มส.

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา



  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  (ต่อ) แบบ ผ.03
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
16 โครงการขุดขยายถนนดินเข้าพ้ืนท่ี  เพ่ือให้ประชาชนมี กว้าง 4.00 ม. 1,000,000      1,000,000      1,000,000     1,000,000     ประชาชนร้อย  ประชาชนมี กองช่าง

การเกษตร  ม. 3 บ้านปางตอง  น้ าอุปโภคบริโภค ยาว 4 กม. อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ละ 70 ได้รับ  น้ าอุปโภคบริโภค  อบต.แม่อูคอ
อย่างเพียงพอ ความสะดวก อย่างเพียงพอ อบจ.มส.

ในการสัญจร ทางหลวงชนบทฯ
ไปมา โยธา จ.มส.

17 โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์สนาม  เพ่ือให้ประชาชนมี จ านวน 1 แห่ง 1,000,000      1,000,000      1,000,000     1,000,000      ประชาชนมี กองช่าง
กีฬา จ านวน 1 แห่ง อัฒจันทร์ไว้ประจ า อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 1 แห่ง อัฒจันทร์ไว้ประจ า  อบต.แม่อูคอ
ม.3 บ้านปางตอง หมู่บ้าน หมู่บ้าน อบจ.มส.

ทางหลวงชนบทฯ
โยธา จ.มส.

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น กว้าง 4.00 เมตร 1,000,000      1,000,000      1,000,000     1,000,000     ประชาชนร้อย ประชาชนมีเส้น กองช่าง
ทางเข้าพุทธไพรวัลย์ ทางคมนาคมท่ีสะดวก ยาว 500 เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ละ50 ได้รับ ทางคมนาคมท่ีสะดวก  อบต.แม่อูคอ
 ม.3 บ้านปางตอง รวดเร็ว หนา 0.15 เมตร ความสะดวก รวดเร็ว อบจ.มส.

ในการสัญจร ทางหลวงชนบทฯ
ไปมา โยธา จ.มส.

19 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า  เพ่ือให้ประชาชนมี กว้าง 40.00 ม. 1,000,000      1,000,000      1,000,000     1,000,000     ประชาชนร้อยละประชาชนมี กองช่าง
ต้นน้ าประปาภูเขา  น้ าอุปโภคบริโภค ยาว  40.00 ม. อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 มีน้ าใช้  น้ าอุปโภคบริโภค  อบต.แม่อูคอ
ม.4 บ้านใหม่พัฒนา อย่างเพียงพอ ลึก 3.00 ม. อย่างเพียงพอ อบจ.มส.

โยธา จ.มส.
กรมทรัพยากรน้ า

20 โครงการฝายน้ าล้น 9 จุด  เพ่ือให้ประชาชนมี ฝายน้ าล้น 1,000,000      1,000,000      1,000,000     1,000,000     ประชาชนร้อยละ เพ่ือให้ประชาชนมี กองช่าง
ห้วยส้มขอน 4 จุด  น้ าอุปโภคบริโภค จ านวน 9 จุด อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 มีน้ าใช้  น้ าอุปโภคบริโภค  อบต.แม่อูคอ
ห้วยนามน  3 จุด  อย่างเพียงพอ เพ่ือการเกษตร  อย่างเพียงพอ อบจ.มส.
แม่น้ ายวม 2 จุด ม.4 โยธา จ.มส.
บ้านใหม่พัฒนา กรมทรัพยากรน้ า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา



  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  (ต่อ) แบบ ผ.03
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
21 โครงการก่อสร้าง อ่างเก็บน้ า  เพ่ือให้ประชาชนมี กว้าง 40.00  ม. 1,000,000      1,000,000      1,000,000     1,000,000     ประชาชนร้อยละ เพ่ือให้ประชาชนมี กองช่าง

ขนาดเล็ก (ห้วยส้มขอน)  น้ าอุปโภคบริโภค ยาว 40.00 ม. อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 มีน้ าใช้  น้ าอุปโภคบริโภค  อบต.แม่อูคอ
ม.4 บ้านใหม่พัฒนา อย่างเพียงพอ ลึก 5.00 ม. อย่างเพียงพอ อบจ.มส.

โยธา จ.มส.
กรมทรัพยากรน้ า

22 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า  เพ่ือให้ประชาชนมี กว้าง 40.00  ม. 1,000,000      1,000,000      1,000,000     1,000,000     ประชาชนร้อยละประชาชนมี กองช่าง
ขนาดเล็ก (ห้วยบ้านปู่กู)  น้ าอุปโภคบริโภค ยาว 40.00 ม. อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 มีน้ าใช้  น้ าอุปโภคบริโภค  อบต.แม่อูคอ
ม.4 ใหม่พัฒนา อย่างเพียงพอ ลึก 40.00 ม. อย่างเพียงพอ อบจ.มส.

โยธา จ.มส.
กรมทรัพยากรน้ า

23 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า  เพ่ือให้ประชาชนมี กว้าง 40.00  ม. 7,200,000      7,200,000      7,200,000     7,200,000     ประชาชนร้อยละ เพ่ือให้ประชาชนมี กองช่าง
ขนาดเล็ก (ห้วยผักหนาม)  น้ าอุปโภคบริโภค ยาว 40.00 ม. อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 มีน้ าใช้  น้ าอุปโภคบริโภค  อบต.แม่อูคอ
ม. 4 บ้านใหม่พัฒนา อย่างเพียงพอ ลึก 5.00ม. อย่างเพียงพอ อบจ.มส.

โยธา จ.มส.
กรมทรัพยากรน้ า

24 โครงการก่อสร้างประปาผิวดิน  เพ่ือให้ประชาชนมี 5,000,000      5,000,000      5,000,000     5,000,000     ประชาชนร้อยละ เพ่ือให้ประชาชนมี กองช่าง
ขนาดใหญ่ จ านวน 1 แห่ง  น้ าอุปโภคบริโภค ยาว 2  กม. อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 มีน้ าใช้  น้ าอุปโภคบริโภค  อบต.แม่อูคอ
ม. 4 บ้านใหม่พัฒนา อย่างเพียงพอ ลึก 5.00ม. อย่างเพียงพอ อบจ.มส.

โยธา จ.มส.
กรมทรัพยากรน้ า

25 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น กว้าง 4.00 ม. 4,800,000      4,800,000      4,800,000     4,800,000     ประชาชนร้อย ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง
 เช่ือมระหว่าง หมู่4-หมู่5 -หมู่ 2 ทางคมนาคมท่ีสะดวก ระยะทาง 2 กม. อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ละ 70 ได้รับ คมนาคมท่ีสะดวก  อบต.แม่อูคอ
ม.5 บ้านแม่อูคอหลวง รวดเร็ว ความสะดวก รวดเร็ว อบจ.มส.

ในการสัญจร ทางหลวงชนบทฯ
ไปมา โยธา จ.มส.

26 โครงการปรับถนนดิน หมู่ท่ี5 -หมู่ท่ี2 เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น กว้าง 3.00 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนร้อย ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง
ม.5 บ้านแม่อูคอหลวง ทางคมนาคมท่ีสะดวก ยาว  10 ม. อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ละ 70 ได้รับ คมนาคมท่ีสะดวก  อบต.แม่อูคอ

รวดเร็ว ความสะดวก รวดเร็ว อบจ.มส.
ในการสัญจร ทางหลวงชนบทฯ

ไปมา โยธา จ.มส.

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา



  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  (ต่อ) แบบ ผ.03
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
27 โครงการก่อสร้าง ฝายน้ าล้น  เพ่ือให้ประชาชนมี ก่อสร้างฝายน้ าล้น 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนร้อยละประชาชนมี กองช่าง

คสล. 2 จุด  บ้านแม่อูคอหลวง  น้ าอุปโภคบริโภค 15 เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 มีน้ าใช้  น้ าอุปโภคบริโภค  อบต.แม่อูคอ
ม. 5 บ้านแม่อูคอหลวง  และใช้ในการเกษตร จ านวน 2 จุด  และใช้ในการเกษตร อบจ.มส.

อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ โยธา จ.มส.
กรมทรัพยากรน้ า

28 โครงการก่อสร้างล าเหมือง  เพ่ือให้ประชาชนมี   ยาว 3 กม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000    1,000,000 ประชาชนร้อย  ประชาชนมี กองช่าง
คสล. รูปตัว วี  น้ าอุปโภคบริโภค อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ละ 70 ได้รับ  น้ าอุปโภคบริโภค  อบต.แม่อูคอ
ม.5 บ้านแม่อูคอหลวง อย่างเพียงพอ ความสะดวก อย่างเพียงพอ อบจ.มส.

ในการสัญจร โยธา จ.มส.
ไปมา กรมทรัพยากรน้ า

29 โครงการก่อสร้างประปาผิวดิน  เพ่ือให้ประชาชนมี 5,000,000      5,000,000      5,000,000     5,000,000     ประชาชนร้อยละ เประชาชนมี กองช่าง
ขนาดกลาง จ านวน 1 แห่ง  น้ าอุปโภคบริโภค ยาว 2  กม. อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 มีน้ าใช้  น้ าอุปโภคบริโภค  อบต.แม่อูคอ
ม.5 บ้านแม่อูคอหลวง อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ อบจ.มส.

โยธา จ.มส.
กรมทรัพยากรน้ า

30 โคงงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม  เพ่ือให้ประชาชนมี จ านวน 3 จุด 1000000 1000000 1000000 1000000 ประชาชนร้อย  ประชาชนมี กองช่าง
คสล จ านวน 3 จุด  น้ าอุปโภคบริโภค อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ละ 70 ได้รับ  น้ าอุปโภคบริโภค  อบต.แม่อูคอ
ม.5 บ้านแม่อูคอหลวง อย่างเพียงพอ ความสะดวก อย่างเพียงพอ อบจ.มส.

ในการสัญจร โยธา จ.มส.
ไปมา กรมทรัพยากรน้ า

31 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น กว้าง 6 เมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนร้อย ประชาชนมีเส้น กองช่าง
ข้ามแม่น้ าแม่ลามา ม. 5 ทางคมนาคมท่ีสะดวก ยาว 20 เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ละ 80 ได้รับ ทางคมนาคมท่ีสะดวก  อบต.แม่อูคอ
 บ้านแม่อูคอหลวง รวดเร็ว ความสะดวก รวดเร็ว อบจ.มส.

ในการสัญจร โยธา จ.มส.
ไปมา กรมทรัพยากรน้ า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา



  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  (ต่อ) แบบ ผ.03
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
32 โครงการก่อสร้าง  เพ่ือให้ประชาชนมี กว้าง 40 ม. 1,000,000      1,000,000      1,000,000     1,000,000     ประชาชนร้อยละ เพ่ือให้ประชาชนมี กองช่าง

อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก  น้ าอุปโภคบริโภค ยาว 80 ม. อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 มีน้ าใช้  น้ าอุปโภคบริโภค  อบต.แม่อูคอ
ม. 6 บ้านแม่อูคอ  และใช้ในการเกษตร ลึก  10 ม.  และใช้ในการเกษตร อบจ.มส.

อย่างเพียพอ อย่างเพียงพอ โยธา จ.มส.
กรมทรัพยากรน้ า

33 โครงการก่อสร้างอาคารจ าหน่าย  เพ่ือให้ประชาชนมี กว้าง 5.00 ม. 1,000,000      1,000,000      1,000,000     1,000,000     ประชาชนร้อยประชาชนมีอาคาร กองช่าง
สินค้า /ผลิตภัณฑ์ชุมชน อาคารจ าหน่ายสินค้า ยาว 20 ม. อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ละ 50 มีท่ี จ าหน่ายสินค้าในชุมชน  อบต.แม่อูคอ
ม. 4 บ้านใหม่พัฒนา ในชุมชน สูง 3.00  ม. จ าหน่าย อบจ.มส.

สินค้าได้ พมจ.
มาตฐาน

  1.2 แผนงานการศึกษา แบบ ผ.03
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
1 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลในโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีสนาม จ านวน 1 แห่ง 1,000,000      1,000,000      1,000,000     1,000,000     นักเรียนร้อย เรียนมีสนาม กองการศึกษา

พร้อมปูหญ้าเทียม ฟุตซอลเล่น อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 90 มีสนาม ฟุตซอลเล่น  อบต.แม่อูคอ
ฟุตซอล อบจ.มส.

ได้มาตฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

2 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านท่องเท่ียว

  2.1 แผนงานศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือแผ้วถางทุ่งบัวตอง พ้ืนท่ี 515 ไร่ 1,000,000      1,000,000      1,000,000     1,000,000     อบต.แม่อูคอ  นักท่องเท่ียวมาเท่ียว อบจ.มส.

ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ มีสถานท่ีท่อง  เทศกาลดอกบัวตอง  อบต.แม่อูคอ
เท่ียวท่ีสวยงาม  บานมากข้ึน
ร้อยละ 90

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ และเกษตรปลอดภัย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัด ท่ี6 การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

                                        แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)





2,273,000
1,494,000

3,767,000.00


