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1.ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

1 แผนงานสาธารณสุข
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
1 โครงการกิจกรรม 5 ส. เพ่ือให้หน่วยงานมีความเป็น  3 คร้ัง/ปี - - - - พนักงาน อบต. สถานท่ีท างานน่าอยู่ ส านักปลัด

ระเบียบเรียบร้อย และสะอาด พึงพอใจร้อยละ90 อบต.แม่อูคอ
น่าอยู่ น่าท างาน

รวม                        1  โครงการ - - - - - - - -

2 แผนงานบริหารท่ัวไป
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
1 โครงการบริการประชาชน เพ่ือให้บริการประชาชนนอกเวลา ตลอดท้ังปี - - - - ประชาชนร้อยละ 90 ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักปลัด

นอกเวลาราชการ ราชการ ได้รับบริการท่ีรวดเร็ว และรวดเร็วในการใช้บริการ อบต.แม่อูคอ

2 โครงการลดข้ันตอนให้ เพ่ืออ านวยความสะดวกและ ตลอดท้ังปี - - - - ประชาชนร้อยละ 60 ประชาชนได้รับบริการท่ี ส านักปลัด
บริการประชาชน ตอบสนองความต้องการของ ได้รับบริการท่ีรวดเร็ว รวดเร็ว อบต.แม่อูคอ

ประชาชนสูงสุด
3 โครงการรณรงค์ประหยัด เพ่ือให้บุคลากรในอบต. ตระหนัก ตลอดท้ังปี - - - - ค่าน้ า ค่าไฟ ร้อยละ พนักงานอบต.ช่วยการ กองคลัง

พลังงาน รู้คุณค่า การอนุรักษ์และพัฒนา 30 ลดลง ประหยัดพลังงาน
ส่ิงแวดล้อม

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) 

โครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือกระดับคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาบริหารจัดการท้องถ่ินท่ีดี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา



2 แผนงานบริหารท่ัวไป
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
4 โครงการบริหารงานตาม เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี ผู้บริหาร,สมาชิกสภา - - - - ผู้บริหารและพนักงาน เป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี ส านักปลัด

หลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ พนักงาน/ลูกจ้าง ร้อยละ 90 ได้น า ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ อบต.แม่อูคอ
แม่อูคอในการเสริมสร้างคุณธรรม อบต.แม่อูคอ หลักธรรมาภิบาลในการ แม่อูคอ ในการเสริมสร้าง
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ปฏิบัติงาน คุณธรรมจริยธรรมและธรรมา
ในการปฏิบัติงาน ภิบาลในการปฏิบัติงาน

5 โครงการมาตรการส่งเสริม เพ่ือสร้างจิตส านึกให้บุคลากรได้ ผู้บริหาร,สมาชิกสภา - - - - ผู้บริหารและพนักงาน สร้างจิตส านึกให้บุคลากรได้ ส านักปลัด
การปฏิบัติงานตามประมวล ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม พนักงาน/ลูกจ้าง ร้อยละ 90 ได้น า ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม อบต.แม่อูคอ
จริยธรรมขององค์การ ในการปฏิบัติหน้าท่ี อบต.แม่อูคอ หลักธรรมาภิบาลในการ ในการปฏิบัติหน้าท่ี
บริหารส่วนต าบลแม่อูคอ ปฏิบัติหน้าท่ี

6 โครงการถวายสัตย์ เพ่ือถวายสัตย์ปฏิญาณตนในการ ตลอดท้ังปี - - - - ร้อยละ 90 ได้แสดง ถวายสัตย์ปฏิญาณตนในการ ส านักปลัด
ปฏิญาณเน่ืองในวันส าคัญ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสียสละ ออกซ่ึงความจงรักภักดี  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสียสละ อบต.แม่อุคอ

มุ่งม่ัน และซ่ือสัตย์สุจริตต่อ ความรักษ์  ความสามัคคี มุ่งม่ัน และซ่ือสัตย์สุจริตต่อ
ต่างๆ หน้าท่ีและต่อสังคม ของปวงชนชาวไทย  หน้าท่ีและต่อสังคม

7 มาตรการออกค าส่ัง เพ่ือเป็นการลดข้ันตอนและ ตลอดท้ังปี - - - - ร้อยละ 90 การปฏิบัติ เป็นการลดข้ันตอนและ ส านักปลัด
หมอบหมายของนายก ระยะเวลาในเร่ืองการส่ังการ  งานด้วยความคล่องตัว ระยะเวลาในเร่ืองการส่ังการ  อบต.แม่อูคอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การอนุญาตและการอนุมัติใน รวดเร็วและเท่ียงธรรม การอนุญาตและการอนุมัติ
ปลัดองค์กรปกครอง ในเร่ืองเก่ียวกับการให้บริการ ในเร่ืองเก่ียวกับการให้
ส่วนท้องถ่ิน และหัวหน้า การบริหารงานบุคคลและ บริการ การบริหารงานบุคคล
ส่วนราชการ การบริหารจัดการ และการบริหารจัดการ

8 กิจกรรมควบคุมการเบิก เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี ตลอดท้ังปี - - - - ร้อยละ 100เกิดความ บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจ อบต.แม่อูคอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในการปฏิบัติตามระเบียบ ในการบริหาร ในการปฏิบัติตามระเบียบ 

ประกาศ และหนังสือท่ี เก่ียวข้อง งบประมาณ ประกาศ และหนังสือท่ี 
เก่ียวข้อง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา



2 แผนงานบริหารท่ัวไป
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
9 โครงการเผยแพร่ข้อมูลด้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ เผยแพร่ข้อมูลการ - - - - ร้อยละ 90 เผยแพร่ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล กองคลัง

ด้านการจัดซ้ือ-จัดจ้าง ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ จัดซ้ือ – จัดจ้าง ข้อมูลการ จัดซ้ือ-จัดจ้าง ข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ อบต.แม่อูคอ
– จัดจ้างตามโครงการ – จัดจ้างตามโครงการและ
และกิจกรรมต่างๆ ของ อบต. กิจกรรมต่างๆ ของ อบต. 

10 กิจกรรมยกย่องและเชิดชู เพ่ือรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประชาชน หน่วยงาน - - - - ร้อยละ 90 เชิดชูเกียรติ เชิดชูเกียรติแก่บุคคล ส านักปลัด
เกียรติก่บุคคล หน่วยงาน  ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กร องค์กรท้ังภาครัฐ แก่บุคคล หน่วยงาน  หน่วยงาน องค์กรดีเด่น อบต.แม่อูคอ
องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณ ในเขตอบต.แม่อูคอ มีค่านิยม และภาคเอกชนใน องค์กรดีเด่น  ของ อปท.  ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้า
ประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจ ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของ เขตองค์การบริหาร ร่วมในกิจกรรมของ
กรรมขององค์กรปกครอง การประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก ส่วนต าบลแม่อูคอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ส่วนท้องก่ิน คุณธรรมและจริยธรรม

11 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชน ปฏิบัติ ประชาชนผู้ปฏิบัติ - - - - ร้อยละ 90 ได้ ปฏิบัติ กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ส านักปลัด
ประชาชนผู้ปฏิบัติตาม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามปรัชญาเศรษฐกิจ ตามปรัชญาเศรษฐกิจ ประชาชนผู้ปฏิบัติตาม อบต.แม่อูคอ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร พอเพียงต าบลแม่อูคอ พอเพียงต าบลแม่อูคอ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(หัวใจพอเพียง) ประจ าศูนย์เรียนรู้ 

12 กิจจกรมการจัดท าข้อตกลง เพ่ือเป็นการบริหารงาน ผู้บริหาร  ปลัดอบต. - - - - ร้อยละ 90 การปฏิบัติ กิจจกรมการจัดท าข้อตกลง ส านักปลัด
การปฏิบัติราชการของ ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภาร หัวหน้าส่วนราชการ ราชการของอบต.แม่อูคอ การปฏิบัติราชการของ อบต.แม่อูคอ
องค์การบริหารส่วนต าบล ของอปท. ของอบต. องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่อูคอ แม่อูคอ

13 มาตรการ ให้ความร่วมมือ เพ่ือสร้างค่านิยมความ ผู้บริหาร  ปลัดอบต. - - - - ร้อยละ 100 ร่วมมือกับ มาตรการ ให้ความร่วมมือ กองคลัง
กับหน่วยงานตรวจสองท้ัง ซ่ือสัตย์สุจริตในองค์กร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสองท้ัง กับหน่วยงานตรวจสองท้ัง อบต.แม่อูคอ
ภาครัฐและองค์กรอิสระ สร้างค่านิยมความซ่ือสัตย์ ของอบต. ภาครัฐและองค์กรอิสระ ภาครัฐและองค์กรอิสระ

สุจริตให้แก่สังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา
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14 กิจกรรมการการเผยแพร่ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาชนภายในเขต - - - - ผู้บริหารและพนักงาน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน กองคลัง

ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน ในการปฏิบัติงานให้ประชาชน ต าบลแม่อูคอ ร้อยละ 90 ได้น า การคลัง พัสดุและทรัพย์สิน อบต.แม่อูคอ
การคลัง พัสดุและทรัพย์สิน ได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การ หลักธรรมาภิบาลในการ ของ อบต. และการรับเร่ือง
ของ อบต. และการรับเร่ือง ปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือ ปฏิบัติงาน ร้องเรียนเก่ียวกับการเงิน
ร้องเรียนเก่ียวกับการเงิน ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของ การคลัง 
การคลัง ภาคประชาชน

15 การด าเนินงานศูนย์ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ เจ้าหน้าท่ีองค์การ - - - - ผู้บริหารและพนักงาน สร้างจิตส านึกให้บุคลากรได้ ส านักปลัด
รับเร่ืองราวร้องทุกข์ ประชาชนให้ค าแนะน าและ บริหารส่วนต าบล ร้อยละ 90 ได้น า ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม อบต.แม่อูคอ
องค์การบริหารส่วนต าบล ค าปรึกษาปัญหาความเดือดร้อน  แม่อูคอ หลักธรรมาภิบาลในการ ในการปฏิบัติหน้าท่ี
แม่อูคอ ช่วยเหลือในด้านการด าเนิน ปฏิบัติหน้าท่ี

การแก้ไขปัญหา  
16 มาตรการแต่งต้ัง เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของอบต. คณะกรรมการสนับ - - - - ร้อยละ 90 ได้รับความ คณะกรรมการการสนับ ส านักปลัด

คณะกรรมการการสนับ และตัวแทนประชาชนจาก สนุนการจัดท าแผน ร่วมมือจากประชาชน สนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.แม่อูคอ
สนุนการจัดท าแผนพัฒนา ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ แผนพัฒนา ต าบลแม่อูคอ
ต าบลแม่อูคอ แสดงความคิดเห็น อบต.แม่อูคอ

17 การส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปล่ียน ทุกหมู่บ้านในเขต - - - - ร้อยละ 90 ส่งเสริม ส่งเสริมและสนับสนุน ส านักปลัด
การจัดท าแผนชุมชน เรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี ต าบลแม่อูคอ และสนับสนุนการจัดท า การจัดท าแผนชุมชน อบต.แม่อูคอ

โอกาสและข้อจ ากัดของ แผนชุมชน
ชุมชนในการพัฒนาอย่างมี เป้า
หมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหา

18 มาตรการแต่งต้ังตัวแทน เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน ตัวแทนประชาคม - - - - ร้อยละ 100 ตัวแทน แต่งต้ังตัวแทน กองคลัง
ประชาชาคมเข้าร่วมเป็น ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหาร ม.1-ม.6 ประชาคมเข้าร่วมเป็น ประชาชาคมเข้าร่วมเป็น อบต.แม่อูคอ
คณะกรรมการตรวจรับ ส่วนต าบลแม่อูคอ คณะกรรมการตรวจรับ คณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ งานจ้าง งานจ้าง
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2 แผนงานบริหารท่ัวไป
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
19 กิจกรรมการการประเมินผล เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติ คณะท างานและ - - - - ร้อยละ 90 ได้ การประเมินผล ส านักปลัด

การปฏิบัติราชการของ ราชการได้อย่างถูกต้องตาม และเจ้าหน้าท่ี การประเมินผล การปฏิบัติราชการของ อบต.แม่อุคอ
อบต.แม่อูคอ มาตรฐานการปฏิบัติราชการ ผู้รับผิดชอบการ การปฏิบัติราชการ อบต.แม่อูคอ

ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการอบต.

20 โครงการจัดท าแผนการ เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและ พนักงานเทศบาล - - - - ร้อยละ 90 จัดท าแผน จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ส านักปลัด
ตรวจสอบภายในประจ าปี เช่ือถือได้ของข้อมูลและ ทุกหน่วยงาน การตรวจสอบภายใน ประจ าปี งบประมาณ 2561 อบต.แม่อุคอ
งบประมาณ 2561 ตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี พนักงานครู 

และด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง อบต.แม่อูคอ
21 โครงการจัดท ารายงานการ เพ่ือติดตามและประเมินผล ส่วนราชการทุกหน่วย - - - - ร้อยละ 90จัดท ารายงาน จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ส านักปลัด

ควบคุมภายใน การควบคุมภายใน ระดับองค์กร งานของ อบต.แม่อูคอ ควบคุมภายใน อบต.แม่อุคอ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่
อูคอ

22 กิจกรรมการรายงานผล เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส องค์การบริหาร - - - - ร้อยละ 90 รายงาน การรายงานผล กองคลัง
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชน สามารถตรวจสอบได้ ส่วนต าบลแม่อูคอ ผลการใช้จ่ายเงินให้ การใช้จ่ายเงินให้ประชาชน อบต.แม่อุคอ
ได้รับทราบ ประชาชนทราบ ได้รับทราบ

23 กิจกรรมการจัดหา เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาค ตัวแทนชุมชน - - - - ร้อยละ 100 ได้จัดหา การจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือ - งานพัสดุ
คณะกรรมการจัดซ้ือ - ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ในพ้ืนท่ีต าบล คณะกรรมการจัดซ้ือ จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน กองคลัง
จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้าง แม่อูคอ จัดจ้าง อบต.แม่อุคอ

ของค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ
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2 แผนงานบริหารท่ัวไป
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
24 กิจกรรมกส่งเสริมสมาชิก เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ สมาชิก - - - - ร้อยละ 100 ได้ติดตาม ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ิน ส านักปลัด

สภาท้องถ่ินให้มีบทบาท ติดตามและประเมินผล องค์การบริหาร และประเมินผลการ ให้มีบทบาทในการตรวจสอบ อบต.แม่อุคอ
ในการตรวจสอบการ การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ส่วนต าบลแม่อูคอ ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร จ านวน 16 คน

25 มาตรการเฝ้าระวังการ สนับสนุนให้ภาคประชาชน คณะกรรมการชุมชน - - - - ร้อยละ 100 ได้เฝ้าระวัง การเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน ส านักปลัด
คอร์รัปชันโดยภาคประชาชน ร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน หรือตัวแทน การคอร์รัปชัน โดยภาคประชาชน อบต.แม่อุคอ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประชาชน
ในต าบลแม่อูคอ

รวม                       25  โครงการ - - - - - - - -
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