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คำนำ 
 ด้วยพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
พ.ศ. 2559 ได้กำหนดทิศทางการกระจายอำนาจและภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างชัดเจน จึงทำให้ การวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่ง ที่ท้องถิ่นต้องจัดทำด้วยความละเอียดรอบคอบ 
 ดังนั้นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงเป็นแผนงานหนึ่งของท้องถิ ่นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ จัดทำเพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นโดยได้ระบุรายละเอีย ดแผนงาน 
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ มีความชัดเจนในทางปฏิบัติมาก
ขึ้น และจะทำให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีความสะดวกมากข้ึนด้วย 
 ส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งของแนวทางการพัฒนาเพื่อกระจายอำนาจและความเจริญให้ท้องถิ่นนั้น
ต้องอาศัยข้อมูลและความร่วมมือจากทุกส่วนราชการ องค์กรต่างๆตลอดจนประชาชนในพื้นที่ในการจัดทำ
แผนการดำเนินงานในครั้งนี้  ดั้งนั้นจึงขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์ การบริหาร
ส่วนตำบลแม่อูคอ ส่วนราชการ องค์กรต่างๆ และประชาชนในพ้ืนที่ ที่ได้ร่วมกันจัดทำและให้ข้อมูลต่างๆ ในการ
จัดทำแผนการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และจะได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา 
                                                                             องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ 
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ส่วนที่ 1 
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 

บทนำ 
 
  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลและท้องถิ่นอื่น มีอำนาจหน้าที่ใน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งนอกจากจะมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
แล้วยังมีอำนาจหน้าที่ในการประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดอีกด้วย 
  เนื่องจากการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายการปกครอง 
การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอิสระในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและดำเนินการตามแผน เป็นการมอบอำนาจหน้าที่
ในการจัดการบริการสาธารณะบางส่วนให้ และยังต้องอยู ่ในการกำกับดูแลหรือตรวจสอบโดยรัฐบาลและ
ประชาคม การที่ท้องถิ่นจะพัฒนาไปในทิศทางใด จำเป็นต้องมีการกำหนด วิสัยทัศน์ หรือภาพในอนาคตและ
แปลงมาสู่การปฏิบัติ  

“แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  
 
วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่2) พ.ศ.2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ธันวาคมของปีงบประมาณ หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/
โครงการ จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
พัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำ
ให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการ ในแผนดำเนินงานจะทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางในการจัดทำแผนดำเนินงาน 
 
  แผนดำเนินงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและ
การประเมินผล ดังนั้นแผนดำเนินการจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้ 

1) เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินงาน (Action 
Plan) 

2) จัดทำหลังจากท่ีได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว 
3) แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึง

การดำเนินงานจริง 
4) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
 
ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน 
 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่2) พ.ศ.2559 หมวดที่ 5 ข้อ 26 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงาน โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนดำเนินงาน เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู ้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการ
ดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานอื่นที่มาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้จาก
หน่วยงานในพื้นท่ี และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อำเภอหรือก่ิงอำเภอ แบบบูรณาการ 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนดำเนินงานโดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นซึ่งกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน 
  คณะกรรมการสน ับสนุนการจ ัดทำแผนพัฒนาท้องถ ิ ่น เสนอร ่างแผนดำเน ินงานให้
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา จากนั้นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนดำเนินงานที่พิจารณา
แล้วต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
 



ขั้นตอนที่ 4 การประกาศแผนดำเนินงาน 
  หลังจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบประกาศเป็นแผนดำเนินงาน ให้ทำการประกาศใช้
แผนดำเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผน
ดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบล... ประจำปี... ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่เห็นชอบประกาศเป็นแผนดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน 
 
วิสัยทัศน์ 

 
“ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ส่งเสริมการศึกษา 

อนุรักษ์ภูมิปัญญาประเพณีท้องถิ่น” 
พันธกิจ 

1) พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ ตลอดจนส่งเสริมการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี นวัตกรรมอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

2) ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3) พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ทั้งทางด้านการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
4) พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5) พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และจัดบริการด้านสาธารณสุข 
6) พัฒนา ส่งเสริม สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งพัฒนา สงเคราะห์ สตรี เด็ก 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในชุมชน 
7) จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน  การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง ถนน 

สะพาน ไฟฟ้า โทรศัพท์ และจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ 
8) จัดให้มีการบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และพัฒนา

ระบบประปา ที่กักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 
9) ส่งเสริม อนุรักษ์ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบ 
10) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างสำนึกทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้กับประชาชน 
11) พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

1) ประชาชนมีการศึกษา และได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเพียงพอต่อความต้องการ 

2) ประชาชนอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง 
3) ประชาชนมีความเป็นอยู่ที ่ดี มีการประกอบอาชีพและมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามปรัชญา

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
4) ประชาชนมีความสามารถบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว และได้รับประโยชน์จากแหล่ง

ท่องเที่ยวในพื้นที ่
5) ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างเพียงพอ 



6) ชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการพึ่งพาตนเอง ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ผู้หญิง เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียม 

7) ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค เส้นทางคมนาคมขนส่ง ถนน สะพาน ไฟฟ้า โทรศัพท์ และ
บริการพื้นฐานครบครัน 

8) ประชาชนมีระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และมีที่กัก
เก็บน้ำอย่างพอเพียง 

9) ประชาชนอนุรักษ์ และมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ดี 
10) ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
11) หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักการ

บริหารแบบธรรมาภิบาล 
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
แนวทางพัฒนา 1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
 หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ทั้งการก่อสร้าง 

ซ่อมแซม ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ เป็นต้น 
 1.2 การพัฒนาสาธารณูปโภคและแหล่งน้ำ 
 หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคาร การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การ

ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และการพัฒนาบำรุงรักษาแหล่งน้ำ การก่อสร้างฝายน้ำ ที่กักเก็บน้ำ 
รางส่งน้ำ ท่อส่งน้ำ เป็นต้น 
1.3 การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้าง 
หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ลานเอนกประสงค์ อาคาร
สถานที ่
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
แนวทางพัฒนา 2.1 การพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ  
 หมายถึง การส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านอาชีพ การค้า การเกษตร การหัตถกรรม ให้แก่กลุ่ม

อาชีพ กลุ่มเกษตรกร ให้มีคามรู้ ความสามารถ ด้านการผลิต การเงิน การบริหารจัดการ 
การตลาด และการกระจายสินค้า ส่งเสริมการลงทุน การผลิตสินค้าชุมชน พัฒนาศักยภาพด้าน
การผลิต การเงิน การบริหารจัดการ การตลาด และการกระจายสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ที่เกิดจากภูมิปัญญา 

 2.2 การส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 
 หมายถึง การส่งเสริมการทำอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ขยายผลการพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดำริ 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต พัฒนาคน สังคม และการเรียนรู้ 
แนวทางพัฒนา 3.1 การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  
 หมายถึง การจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบที่มีคุณภาพ ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษา สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา พัฒนาสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

 3.2 การขจัดปัญหาความยากจนและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 หมายถึง การส่งเสริมให้ประชาชนมีความมั่นคงในอาชีพ และมีรายได้เพิ่มขึ้น คนจนได้รับการ

พัฒนา สามารถพึ่งตนเองได้ ส่งเสริมให้ประชาชนมีค่านิยมในการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต รณรงค์ป้องกันปราบปราม
ปัญหายาเสพติด ลดละเลิกอบายมุข เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
 3.3 การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
  หมายถึง การสงเคราะห์ช่วยเหลือคนชรา เด็ก สตรี  ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ประสบ

ปัญหา ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 3.4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การกีฬา และนันทนาการ 
 หมายถึง การส่งเสริมให้มีระบบบริการสุขภาพ สร้างเสริมสุขอนามัย ป้องกันโรค การ

รักษาพยาบาล การฟื ้นฟูสมรรถภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
ส่งเสริมการพัฒนาการกีฬา สนับสนุนการออกกำลังกาย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
แนวทางพัฒนา 4.1 การส่งเสริมสนับสนุน การอนุรักษ์และสืบทอด ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
 หมายถึง การส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา การส่งเสริมปราชญ์

ชาวบ้านเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ การฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาน การอบรมให้ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์และการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
การสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม การส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน การ

อบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  และสนับสนุนการ
ดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมตำบล 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 
แนวทางพัฒนา 5.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 หมายถึง การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ป่า และน้ำ 

การเสริมสร้างความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้กับชุมชน  

 5.2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 หมายถึง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อม น้ำเสีย ขยะ มลพิษทางอากาศ ประสานงานและสร้างความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและประชาชน ออกกฎระเบียบหรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 



 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
แนวทางพัฒนา 6.1 การพัฒนาปรับปรุงและการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
 หมายถึง การพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นธรรมชาติและที่เป็นสิ่งมนุษย์สร้างขึ้น 

รวมถึงวัฒนธรรมประเพณีและการบริการเพื่อการท่องเที่ยว สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในทุกๆ ด้าน การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การ
พัฒนาปัจจัยที่สนับสนุนการท่องเที่ยว 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แนวทางพัฒนา 7.1 การสร้างจิตสำนึกและพัฒนาความสามารถของบุคลากรภาครัฐ การปรับปรุง

กฎระเบียบ วิธีการทำงาน และการสร้างแรงจูงใจ 
 หมายถึง การปรับกระบวนทัศน์ สร้างจิตสำนึกของบุคลากรภาครัฐ การพัฒนาขีดความสามารถ

ในการทำงาน และการให้บริการ โดยประชาชนได้รับความพึงพอใจ ลดขั้นตอนการทำงาน การ
ยกระดับการเรียนรู ้ของบุคลากรภาครัฐ และการปรับปรุงกฎระเบียบวิธีการทำงานของ
หน่วยงาน 

 7.2 การตรวจสอบและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
 หมายถึง การบริหารจัดการองค์กรให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ ตามหลัก

ธรรมาภิบาล มีระบบการควบคุมภายใน มีการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 
 7.3 การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
 หมายถึง การสร้างค่านิยมในการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็น ความรับผิดชอบต่อ

ส่วนรวม ผลักดันการส่งเสริมประชาธิปไตยและการบวนการประชาสังคมให้สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

 
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
   

นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ  
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน  2555 
--------------------- 

 
1.นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค และแหลง่น้ำประกอบด้วย 

1) พัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้มีคุณภาพและทั่วถึงครอบคลุมทั่วทั้งตำบล 
2) จัดให้มีแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เช่น ฝ.33 

ประปา เป็นต้น 
3) ปรับปรุงเหมืองฝายและร่องน้ำ เข้าพ้ืนที่การเกษตร เพ่ือให้เพียงพอสำหรับการทำการเกษตร 
4) ก่อสร้างห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารสาธารณะประโยชน์ อย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่

องค์การบริหารส่วนตำบล 
5) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ไฟกิ่งและระบบประปา ในเขตพ้ืนที่ตำบลแม่อูคอ 
6) ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอุทกภัย โดยการขุดลอกระบายน้ำ ลำเหมือง และลำห้วย ทำ

พนังกั้นน้ำ ทำฝายชะลอน้ำ  



2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
1) ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขตพ้ืนที่อบต.แม่อูคอ เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้ 
2) ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และเวชภัณฑ์ยาในการเลี้ยงสัตว์  
3) ส่งเสริม กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีรายได้โดยการหาช่องทางการจำหน่าย และช่องทางการตลาด เพ่ือ

เพ่ิมรายได้ให้แก่ครัวเรือน ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
4) จัดให้มีการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ด้านอาชีพ เพื่อให้มีรายได้เสริม และมีอาชีพที่มั่นคงเพียงพอต่อการเลี้ยง

ชีพ 
5) ส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ยชีวภาพ และการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่พอเพียง และ

ยั่งยืน 
3.นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาคน และสังคม                                   

1) สนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ อย่างต่อเนื่อง 
2) ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัว ให้อบอุ่นเข้มแข็ง และเป็นครอบครัวผาสุก 
3) ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาทางด้านสาธารณสุข จัดหา และจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์การควบคุม

โรคติดต่อ หรือเวชภัณฑ์ยารักษาโรค รวมถึงการจัดให้มีกิจกรรม รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและโรค
ระบาดตามฤดูกาล 

4) ส่งเสริมการจัดเวที อบรมพัฒนาศักยภาพในต่างๆ ให้กับชุมชน เพ่ือเสริมสร้างทักษะ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ให้มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยและอำนวยความสะดวกแก่สาธารณชนในงานต่างๆ 

6) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี ให้มีบทบาทในชุมชนมากขึ้น เพ่ือพัฒนาให้สตรีเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น และมีกองทุนในการพัฒนาด้านต่างๆ 

7) ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งมีกองทุนรองรับและสร้างหลักประกัน
ความมั่นคงของชุมชนฐานราก ฟื้นฟูทุนทางสังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 

8) ส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล ให้มีการดำเนินงานที่เข้มแข็ง มีการ
ดำเนินโครงการที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพครบถ้วน 

9) สนับสนุนงบประมาณ  รณรงค์ และดำเนินโครงการเพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ เพื่อให้
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ปลอดยาเสพติด 

10) สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หอกระจายข่าว ให้ประชาชนในพื้นท่ี ได้
รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย รวดเร็วและท่ัวถึง 
 

4.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
1) ส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับ

ประชาชนในพื้นท่ี 
2) รณรงค์และป้องกันการบุกรุกและทำลายพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ป่าต้นน้ำ เพ่ือรักษาป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่ให้เป็น

ป่าต้นน้ำและป่าชุมชน 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันสำคัญต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมกันในชุมชน 



5. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา  กีฬาและวัฒนธรรม 
1) วางระบบการบริหารจัดการด้านศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ให้มี

คุณภาพ ได้มาตรฐาน  
2) พัฒนาทางด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง ทั้งในระบบและนอกระบบ สนับสนุนด้านทุนการศึกษาให้กับ

นักเรียนเรียนดี แต่ยากจนหรือด้อยโอกาส 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยให้มีวิถีภูมิปัญญาชาวบ้านในแผนการเรียน

การสอน ร่วมกับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่อบต.แม่อูคอ 
4) สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียนในโรงเรียน

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนในการเล่นกีฬา เพ่ือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยา

เสพติด โดยการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในแต่ละหมู่บ้าน 
6) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน ของชนเผ่า ในพื้นที่โดยการสนับสนุนการจัด

กิจกรรมทางศาสนา  ประเพณีปีใหม่ของชนเผ่า 
7) สนับสนุนการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมตำบล 

 
6.นโยบายด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 

1) ส่งเสริมสนับสนุนจัดทำแผนบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ 
2) ส่งเสริมให้มีการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ เชิงนิเวศน์ในพ้ืนที่ และให้บริการแบบโฮมสเตย์ เพ่ือ

สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อบต.แม่อูคอ 
3) ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ให้สามารถรองรับ

นักท่องเที่ยวได้ตลอดปี  
4) สนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และพยายามหาแหล่งท่องเที่ยว

ใหม่ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวเพ่ิมมากข้ึน 
 

7.นโยบายทางด้านการเมืองการบริหาร 
1) บริหารงานให้มีความโปร่งใส  เน้นให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในข้ันตอนของการ

ดำเนินการ และสามารถตรวจสอบได้ 
2) พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้มีความพร้อมและรองรับการบริหารแก่ประชาชน 
3) จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงาน เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

โดยคำนึงถึงหลักความประหยัดและคุ้มค่า 
4) ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และถูกต้อง 
5) ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่

ประชาชน  
6) ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการประชาชน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว สุภาพ และเกิดความพึงพอใจแก่

ผู้มาใช้บริการ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร 
 
 

 
 



ส่วนที่ 2 
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 

 
บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

      

            

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จำนวนโครงการ ร้อยละ  จำนวนงบประมาณ  ร้อยละ หน่วย 

  ท่ีดำเนินการ ของโครงการ   ของงบประมาณ ดำเนินการ 

           

           

รวมจำนวนโครงการทั้งหมด 116 ร้อยละ 100     13,892,482.00  ร้อยละ 100   

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ยุทธศาสตร์ที่ 7          

           

            

      

 
 
 
 
 



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที3่ การแก้ไขปญัหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต.แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณปูโภค 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชนแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา ด าเนนิการ ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ 290,000                 บา้นค าสุข กองช่าง

เอนกประสงค์ หย่อมบา้นแมย่วม หย่อมบา้นแมย่วมนอ้ย    ข้อบญัญัติ หนา้ 74 หยอ่มบ้านแม่ยวมน้อย 

นอ้ย กว้าง 12.00 ม. ยาว 18.00 ม. แผนพฒันาทอ้งถิ่น หมู่ที่ 1

สูง 3.00 ม. พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่18หนา้ที่41

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอา่งเกบ็ ด าเนนิการ ปรับปรุงซ่อมแซมอา่งเกบ็น  า 150,000 บา้นหวัแมสุ่ริน กองช่าง

น  า พร้อมงานระบบทอ่ประปา พร้อมงานระบบทอ่ประปา     ข้อบญัญัติ หนา้ 74 หมู่ที่ 2

หย่อมบา้นแมสุ่รินนอ้ย ขนาดกว้าง 18.00 ม. ลึก 3.00 ม. แผนพฒันาทอ้งถิ่น หยอ่มบ้านแม่สุรินน้อย

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่36หนา้ที่44

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ด าเนนิการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. 100,000 บา้นหวัแมสุ่ริน กองช่าง

ค.ส.ล. หย่อมบา้นแมอ่คูอนอ้ย หย่อมบา้นแมอ่คูอนอ้ย    ข้อบญัญัติ หนา้ 73 หมู่ที่ 2

ม.2 บา้นหวัแมสุ่ริน ขนาดกว้าง 3.00 ม.ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. แผนพฒันาทอ้งถิ่น หยอ่มบ้านแม่อูคอน้อย

ไหล่ทางถมดินข้างละ 0.50 ม. พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่37หนา้ที่44

จ านวนโครงการ    3    รวมจ านวนงบประมาณ 540,000              

                 แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณปูโภค

2562 2563



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที3่ การแก้ไขปญัหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณปูโภค  องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต.แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณปูโภค 

1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ด าเนนิการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. 100,000 บา้นหวัแมสุ่ริน กองช่าง

ค.ส.ล. หย่อมบา้นสบแมสุ่ริน หย่อมบา้นสบแมสุ่ริน    ข้อบญัญัติ หนา้ 73 หมู่ที่ 2

ม.2 บา้นหวัแมสุ่ริน ขนาดกว้าง 3.00 ม.ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. แผนพฒันาทอ้งถิ่น หยอ่มบ้านสบแม่สุริน

ไหล่ทางถมดินข้างละ 0.50 ม. พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่38หนา้ที่44

5 โครงการขยายเขตไฟฟา้ ด าเนนิการ ขยายเขดไฟฟา้ บา้นหวัแมสุ่ริน 100,000 บา้นหวัแมสุ่ริน กองช่าง

บา้นหวัแมสุ่ริน อดุหนนุใหก้บัการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค    ข้อบญัญัติ หนา้ 74 หมู่ที่ 2

แผนพฒันาทอ้งถิ่น หยอ่มบ้านสบแม่สุริน

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่39หนา้ที่44

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ด าเนนิการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. 160,000 บา้นปางตอง    

ค.ส.ล. เข้าหย่อมบา้นปางตองใต้ เข้าหย่อมบา้นปางตองใต้    ข้อบญัญัติ หนา้ 73 หย่อมบ้านปางตองใต้

ม.3 บา้นปางตอง ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม. แผนพฒันาทอ้งถิ่น หมู่ที่ 3

ไหล่ทางถมดินข้างละ 0.50 ม. พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่58หนา้ที่47

จ านวนโครงการ    3    รวมจ านวนงบประมาณ 360,000              

             แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

2562 2563



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การแก้ไขปญัหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณปูโภค องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต.แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณปูโภค 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชนแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงกากอ่สร้างหอ้งน  า สนามกฬีา ด าเนนิการ กอ่สร้างหอ้งน  า สนามกฬีา 80,000 บา้นปางตอง กองช่าง

บา้นปางตอง หมู่ที3่ บา้นปางตอง  ขนาดกว้าง 2.00 ม.ยาว 6.00ม.    ข้อบญัญัติ หนา้ 72 หมู่ที่ 3

สูง 2.00ม. จ านวน 4 หอ้ง แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่57หนา้ที่47

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ด าเนนิการ ปรับปรุงซ่อมแซม 130,000 บ้านใหม่พัฒนา กองช่าง

คลองส่งน  า ค.ส.ล.รูปตัววี คลองส่งน  า ค.ส.ล.รูปตัววี หย่อมบา้นปกูู    ข้อบญัญัติ หนา้ 72 หมู่ที่ 4

หย่อมบา้นปู่กู ขนาดกว้าง 0.50ม. ปากกว้าง 1.65 ม. แผนพฒันาทอ้งถิ่น หย่อมบ้านปู่กู

หนา 0.10 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 160 ม. พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่72หนา้ที่50

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ด าเนนิการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. 165,000 บา้นใหมพ่ฒันา กองช่าง

ค.ส.ล. หย่อมบา้นปู่ก ู หย่อมบา้นปู่ก ู ขนาดกว้าง4.00 ม.    ข้อบญัญัติ หนา้ 73 หย่อมบา้นปู่กู

หมู่ที่ 4 บา้นใหมพ่ฒันา  ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม. แผนพฒันาทอ้งถิ่น หมู่ที่ 4

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่95หนา้ที่54

จ านวนโครงการ    3    รวมจ านวนงบประมาณ 375,000

แบบ ผด. 02

                แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

2562 2563



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที3่ การแก้ไขปญัหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณปูโภค องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต.แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณปูโภค 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชนแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ต่อ)

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปา ด าเนนิการปรับปรุงซ่อมแซมประปา 50,000 บา้นใหมพ่ฒันา กองช่าง

เพื่อการเกษตร เพื่อการเกษตร  วางทอ่พวีีซี 4 นิ ว    ข้อบญัญัติ หนา้ 74 หมู่ที่ 4

หมู่ที4่ บา้นใหมพ่ฒันา ระยะทาง  400 ม. แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่97หนา้ที่54

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางทอ่ ด าเนนิการปรับปรุงซ่อมแซมวางทอ่ 80,000 บา้นใหมพ่ฒันา กองช่าง

กลมค.ส.ล.ลอดถนน(หว้ยดินเหนยีว) กลม ค.ส.ล.ลอดถนน (หว้ยดินเหนยีว)    ข้อบญัญัติ หนา้ 74 หมู่ที่ 4

หมู่ที4่ บา้นใหมพ่ฒันา เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. (2แถวX5 ทอ่น แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่86หนา้ที่52

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ด าเนนิการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. 480,000 บา้นแมอ่คูอหลวง กองช่าง

ค.ส.ล. หย่อมบา้นหว้ยบง หย่อมบา้นหว้ยบง  ขนาดกว้าง4.00 ม.    ข้อบญัญัติ หนา้ 73 หย่อมบา้นหว้ยบง

หมู่ที่ 5 บา้นแมอ่คูอหลวง  ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. แผนพฒันาทอ้งถิ่น หมู่ที่ 5

ไหล่ทางถมดินข้างละ 0.50 ม. พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่106หนา้ที่56

จ านวนโครงการ    3  รวมจ านวนงบประมาณ 610,000

แบบ ผด. 02

2563

                แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

2562



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที3่ การแก้ไขปญัหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณปูโภค  องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต.แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณปูโภค 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชนแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ต่อ)

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ด าเนนิการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. 300,000 บา้นแมอ่คูอ กองช่าง

ค.ส.ล. บา้นแมอ่คูอ บา้นแมอ่คูอ  ขนาดกว้าง4.00 ม.    ข้อบญัญัติ หนา้ 73 หมู่ที่ 6

หมู่ที่ 6 บา้นแมอ่คูอ  ยาว125 ม. หนา 0.15 ม. แผนพฒันาทอ้งถิ่น

ไหล่ทางถมดินข้างละ 0.50 ม. พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่116หนา้ที่58

14 โครงการกอ่สร้างโรงจอดรถ ด าเนนิการ กอ่สร้างโรงจอดรถ  ส าหรับ 150,000 อบต.แมอ่คูอ กองช่าง

 อบต.แมอ่คูอ ผู้ที่มาติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนต าบล    ข้อบญัญัติ หนา้ 72 หมู่ที่ 4

แมอ่คูอ ขนาดกว้าง7.00 ม. สูง 3.00 ม. แผนพฒันาทอ้งถิ่น

ยาว 18.00 ม. พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่125หนา้ที่59

จ านวนโครงการ    2    รวมจ านวนงบประมาณ 450,000

รวมจ านวนโครงการ   14   รวมจ านวนงบประมาณ 2,335,000             

ยุทธศาสตร์ที่ 1 รวมจ านวนโครงการ   14   รวมจ านวนงบประมาณ 2,335,000             

2562 2563

                  แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การแก้ไขปญัหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาด้านเศรษกิจการค้าการลงทนุยั่งยืน       องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต.แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ 50,000 เขตชุมชน ส านกัปลัด

ต าบลแมอ่คูอ ใหก้บัครัวเรือน    ข้อบญัญัติ หนา้ 61 ต าบลแมอ่คูอ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่ 3 หนา้ที่60

จ านวนโครงการ    1    รวมจ านวนงบประมาณ 50,000

รวมจ านวนโครงการ    1    รวมจ านวนงบประมาณ 50,000

                     แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

2562 2563



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การแก้ไขปญัหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาด้านเศรษกิจการค้าการลงทนุยั่งยืน       องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต.แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.2 แผนงานการเกษตร

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการท าปุ๋ยหมกัชีวภาพ ด าเนนิการกจิกรรมการจัดท าปุ๋ยหมกัชีวภาพ 20,000 เขตต าบลแมอ่คูอ ส านกังานปลัด

เพื่อลดต้นทนุการผลิต    ข้อบญัญัติ หนา้ 75 หมู่ที1่-6

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่ 2 หนา้ที่61

2 โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิ ด าเนนิการส่งเสริมเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวทาง 10,000 เขตต าบลแมอ่คูอ ส านกังานปลัด

พอเพยีง พระราชด าริ    ข้อบญัญัติ หนา้ 76 หมู่ที1่-6

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่ 4 หนา้ที่61

3 โครงการพชืสมนุไพรต าบลแมอ่คูอ เพื่อใหป้ระชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 10,000 เขตต าบลแมอ่คูอ ส านกังานปลัด

และใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง    ข้อบญัญัติ หนา้ 75 หมู่ที1่-6

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่ 5 หนา้ที่61

จ านวนโครงการ    3    รวมจ านวนงบประมาณ 40,000

2562 2563

                     แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การแก้ไขปญัหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาด้านเศรษกิจการค้าการลงทนุยั่งยืน       องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต.แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.2 แผนงานการเกษตร  (ต่อ)

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดท าแผนพฒันาเศรษฐกจิ ด าเนนิการรจัดท าแผนพฒันาเศรษฐกจิ 30,000 เขตต าบลแมอ่คูอ ส านกังานปลัด

พอเพยีงทอ้งถิ่น พอเพยีงทอ้งถิ่น    ข้อบญัญัติ หนา้ 75 หมู่ที1่-6

(ด้านเกษตรและแหล่งน้ า) แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่ 2 หนา้ที่61

จ านวนโครงการ    1    รวมจ านวนงบประมาณ 30,000

รวมจ านวนโครงการ  5   รวมจ านวนงบประมาณ 120,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 รวมจ านวนโครงการ   5   รวมจ านวนงบประมาณ 120,000

                     แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

2562 2563



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การแก้ไขปญัหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ที3่ การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนใหม้ีคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต.แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.1 แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการบริการประชาชน ด าเนนิการบริการประชาชน 50,000 เขตต าบล ส านกังานปลัด

ในช่วงเทศกาลส าคัญ ในช่วงเทศกาลส าคัญ    ข้อบญัญัติ หนา้ 36 แมอ่คูอ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่ 4 หนา้ที่63

2 โครงการบริหารจัดการศูนย์ อปพร. ด าเนนิการ บริหารจัดการศูนย์ อปพร. 20,000 เขตต าบล ส านกังานปลัด

ต าบลแมอ่คูอ ต าบลแมอ่คูอ    ข้อบญัญัติ หนา้ 37 แมอ่คูอ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่ 2 หนา้ที่63

3 โครงการศูนย์ปอ้งกนัและบรรเทา ด าเนนิการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั 100,000 เขตต าบล ส านกังานปลัด

สาธารณภยัและช่วยเหลือผู้ประสบภยั ใหป้ระชาชน ต าบลแมอ่คูอ    ข้อบญัญัติ หนา้ 37 แมอ่คูอ

 ต าบลแม่อูคอ แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่ 1 หนา้ที่63

จ านวนโครงการ    3    รวมจ านวนงบประมาณ 170,000

2562 2563

                   แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การแก้ไขปญัหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ที3่ การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนใหม้ีคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต.แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.1 แผนงาน รักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. ด าเนนิการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. 50,000 เขตต าบล ส านกังานปลัด

ต าบลแมอ่คูอ ต าบลแมอ่คูอ    ข้อบญัญัติ หนา้ 37 แมอ่คูอ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่ 5 หนา้ที่63

จ านวนโครงการ    1    รวมจ านวนงบประมาณ 50,000

รวมจ านวนโครงการ   4    รวมจ านวนงบประมาณ 220,000

                แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

2562 2563



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การแก้ไขปญัหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ที3่ การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนใหม้ีคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต.แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.2 แผนงานการศึกษา

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการรจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ ด าเนนิการสนบัสนนุใหค้วามส าคัญกบัเด็กและ 40,000 ศุนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

และวันวิชาการต าบลแมอ่คูอ  ส่งเสริมการจัดงานวันวิชาการ    ข้อบญัญัติ หนา้ 41 ทั้ง 7 ศูนย์

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่9 หนา้ที่65

2 โครงการพฒันาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ด าเนนิการพฒันาศักยภาพ 10,000 ศุนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ครูผู้ดูแลเด็กด้านการจัดท าแผน    ข้อบญัญัติ หนา้ 42 ทั้ง 7 ศูนย์

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่17 หนา้ที่66

3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ด าเนนิการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน 50,000 โรงเรียนพื้นที่ กองการศึกษา

ทางการเรียน โรงเรียนเขตพื้นที่ต าบลแมอ่คูอ    ข้อบญัญัติ หนา้ 42 ต าบลแมอ่คูอ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่5 หนา้ที่64

จ านวนโครงการ    3    รวมจ านวนงบประมาณ 100,000

25632562

                   แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การแก้ไขปญัหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ที3่ การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนใหม้ีคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต.แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.2 แผนงานการศึกษา  (ต่อ)

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ 1.ด าเนนิการสนบัสนนุอาหาร 894,600 ศุนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา กลางวันศูนย์พฒันาเด็กเล็ก    ข้อบญัญัติ หนา้ 44 ทั้ง 7 ศูนย์

(อดุหนนุส าหรับสนบัสนนุอาหาร 2.ด าเนินการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศพด. แผนพฒันาทอ้งถิ่น

กลางวันศูนย์พฒันาเด็กเล็ก) 3.ด าเนนืการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการ พ.ศ. 2561-2565

ศึกษาส าหรับ ศพด. โครงการที่2 หนา้ที่64

5 โครงการสนบัสนนุอาหารเสริม(นม) ด าเนนิการสนบัสนนุอาหารเสริม (นม) 1,142,882 ศุนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

โรงเรียนในต าบลแมอ่คูอ  โรงรียนใน ต าบลแมอ่คูอ    ข้อบญัญัติ หนา้ 45 ทั้ง 7 ศูนย์

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่7 หนา้ที่64

6 โครงการสนบัสนนุอาหารกลางวัน ด าเนนิการส่งเสริมโภชนาการเด็กนกัเรียน 1,800,000 โรงเรียนในต าบล กองการศึกษา

โรงเรียนในต าบลแมอ่คูอ โรงเรียนในต าบล จ านวน 7 โรงเรียน    ข้อบญัญัติ หนา้ 46 จ านวน 7 โรงเรียน

อดุหนนุโรงเรียน แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่3 หนา้ที่64

จ านวนโครงการ    3    รวมจ านวนงบประมาณ 3,837,482

2563

                แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

2562



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การแก้ไขปญัหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ที3่ การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนใหม้ีคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต.แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.2 แผนงานการศึกษา  (ต่อ)

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการจัดกจิกรรมวันส าคัญ ด าเนนิการจัดกจิกรรมวันส าคัญ 20,000 ศุนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ต าบลแมอ่คูอ    ข้อบญัญัติ หนา้ 44 ทั้ง 7 ศูนย์

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่4 หนา้ที่64

8 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง ด าเนนิการซ่อมแซมและปรับปรุง 100,000 ศุนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก มสีภาพที่ดีขึ้น    ข้อบญัญัติ หนา้ 46 ทั้ง 7 ศูนย์

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่11 หนา้ที่65

9 โครงการกอ่สร้างลาน ค.ส.ล. พร้อม ด าเนนิการ กอ่สร้างลาน ค.ส.ล. พร้อม 150,000 ศุนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ธงชาติศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นพฒันา ธงชาติศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นพฒันา    ข้อบญัญัติ หนา้ 46 บา้นพฒันา

ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว30.00 เมตร แผนพฒันาทอ้งถิ่น

หนา้ 0.10 เมตร พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่14 หนา้ที่65

จ านวนโครงการ    3    รวมจ านวนงบประมาณ 270,000

2562 2563

                แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การแก้ไขปญัหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ที3่ การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนใหม้ีคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต.แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.2 แผนงานการศึกษา   (ต่อ)

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 อดุหนนุโรงเรียนบา้นแมอ่คูอหลวง ด าเนนิการพฒันาผู้เรียนใหม้ทีกัษะในการ 10,000 รร.บ.แมอ่คูอหลวง กองการศึกษา

โครงการพฒันาผู้เรียนใหม้ทีกัษะในการ ในการด าเนนิตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีง    ข้อบญัญัติ หนา้ 48 หมู่ที่ 5

ในการด าเนนิตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีง (กจิกรรมทกัษะชีวิต) แผนพฒันาทอ้งถิ่น

(กจิกรรมทกัษะชีวิต) พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่24 หนา้ที่67

11 อดุหนนุโรงเรียนบา้นค าสุข ด าเนนิการส่งเสริมใหน้กัเรียนแสวงหาความรู้ 10,000 รร.บา้นค าสุข กองการศึกษา

โครงการเศรษฐกจิพอเพยีงในโรงเรียน ในการเรียน    ข้อบญัญัติ หนา้ 47 หมู่ที1่

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่20 หนา้ที่66

12 อกุหนนุใหโ้รงเรียนบา้นแมอ่คูอ ด าเนนิการส่งเสริมการหารายได้ 10,000 รร.บา้นแมอ่คูอ กองการศึกษา

โครงการส่งเสริมการหารายได้ ระหว่างเรียน (กจิกรรมเย็บปกัผ้ามง้)    ข้อบญัญัติ หนา้ 47 หมู่ที6่

ระหว่างเรียน (กจิกรรมเย็บปกัผ้ามง้) แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่25 หนา้ที่66

จ านวนโครงการ    3    รวมจ านวนงบประมาณ 30,000

2562 2563

                แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การแก้ไขปญัหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ที3่ การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนใหม้ีคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต.แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.2 แผนงานการศึกษา   (ต่อ)

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 อดุหนนุโรงเรียนบา้นนาง้ิว ด าเนนิการ ทอผ้ากะเหร่ียงที่ย้อมผ้าสีจากพชื 10,000 รร.บา้นนาง้ิว กองการศึกษา

โครงการทอผ้ากะเหร่ียงที่ย้อมสีจาก ธรรมชาติในชุมชน เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน    ข้อบญัญัติ หนา้ 47 หมู่ที1่

พชืพนัธรรมชาติในชุมชน แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่19 หนา้ที่66

14 อดุหนนุหอ้งเรียนแมอ่คูอนอ้ย ด าเนนิการรเสริมสร้างทกัษะอาชีพการขาย 5,000 ห้องเรียนแม่อูคอน้อย กองการศึกษา

(รร.เขตพื้นที่การศึกษาอ าเภอขุนยวม) ข้าวดอยและสร้างแพคเกจ    ข้อบญัญัติ หนา้ 48

โครงการเสริมสร้างทกัษะอาชีพการขาย แผนพฒันาทอ้งถิ่น

ข้าวดอยและสร้างแพคเกจ พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่19 หนา้ที่66

15 อดุหนนุหอ้งเรียนแมสุ่รินนอ้ย ด าเนนิการสริมสร้างทกัษะอาชีพผ้าทอ 5,000 ห้องเรียนแม่สุรินน้อย กองการศึกษา

(รร.เขตพื้นที่การศึกษาอ าเภอขุนยวม) กระเหร่ียงและแปลรูปผ้าทอ เพื่อใหน้กัเรียนมี    ข้อบญัญัติ หนา้ 48 

โครงการเสริมสร้างทกัษะอาชีพผ้าทอ รายได้ระหว่างเรียน แผนพฒันาทอ้งถิ่น

กระเหร่ียงและแปลรูปผ้าทอ พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่23 หนา้ที่67

จ านวนโครงการ    3   รวมจ านวนงบประมาณ 20,000

                แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

2562 2563



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การแก้ไขปญัหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ที3่ การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนใหม้ีคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต.แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง ด าเนนิการ นกัเรียนมรีายได้ระหว่างเรียน 10,000 รร.บา้นปางตอง กองการศึกษา

โรงเรียนบา้นปางตอง    ข้อบญัญัติ หนา้ 47 หมู่ที3่

(อดุหนนุร.ร.บา้นปางตอง) แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่21 หนา้ที่66

จ านวนโครงการ   1     รวมจ านวนงบประมาณ 10,000

รวมจ านวนโครงการ   16    รวมจ านวนงบประมาณ 4,267,482

2562 2563

                แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การแก้ไขปญัหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ที3่ การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนใหม้ีคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต.แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการแกไ้ขปอ้งกนัเอดส์ ด าเนนิการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา 15,000 พื้นที่ต าบลแมอ่คูอ ส านกังานปลัด

โรคเอดส์ ต าบลแมอ่คูอ    ข้อบญัญัติ หนา้ 49 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่5 หนา้ที่ 70

2 โครงการตรวจคุณภาพน้ าเพื่อการ ด าเนนิการส ารวจคุณภาพน้ าที่อปุโภคบริโภค 15,000 พื้นที่ต าบลแมอ่คูอ ส านกังานปลัด

อปุโภคบริโภคในพื้นที่ต าบลแมอ่คูอ ในพื้นที่ต าบลแมอ่คูอ    ข้อบญัญัติ หนา้ 49 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่7 หนา้ที่ 70

3 โครงการปอ้งกนัและก าจัด  ด าเนนิการปอ้งกนัการเกดิโรคพษิสุนขับา้ใน 30,000 พื้นที่ต าบลแมอ่คูอ ส านกังานปลัด

โรคพษิสุนขับา้ พื้นที่ต าบลแมอ่คูอ    ข้อบญัญัติ หนา้ 50 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

โครงการที่4 หนา้ที่ 70

4 โครงการพน่หมอกควัน ด าเนนิการพน่หมอกควันควบคุมลูกน้ ายุงลาย 50,000 พื้นที่ต าบลแมอ่คูอ ส านกังานปลัด

ควบคุมลูกน้ ายุงลาย ต าบลแมอ่คูอ    ข้อบญัญัติ หนา้ 50 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

โครงการที่1 หนา้ที่ 70

จ านวนโครงการ   4     รวมจ านวนงบประมาณ 110,000

                  แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

2562 2563



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การแก้ไขปญัหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ที3่ การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนใหม้ีคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต.แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.3 แผนงานสาธารณสุข  (ต่อ)

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและ ด าเนนิการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พกิาร 20,000 พื้นที่ต าบลแมอ่คูอ ส านกังานปลัด

ผู้พกิาร ต าบลแมอ่คูอ    ข้อบญัญัติ หนา้ 50 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่1 หนา้ที่ 70

6 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน ด าเนนิการส่งเสริมใหป้ระชาชนมคีวามรู้ 3,000 หมู่ที1่บา้นค าสุข ส านกังานปลัด

สมเด็จย่าต้านภยัมะเร็งเต้านม เกี่ยวกบัมะเร็งเต้านม    ข้อบญัญัติ หนา้ 50 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่9 หนา้ที่ 71

7 โครงการพฒันาระบบสุขภบิาล ด าเนนิการพฒันาระบบสุขภบิาล 14,000 หมู่ที1่บา้นค าสุข ส านกังานปลัด

ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ    ข้อบญัญัติ หนา้ 50 

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม แผนพฒันาทอ้งถิ่น

บรมราชกมุารี บรมราชกมุารี พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่10 หนา้ที่71

จ านวนโครงการ    3    รวมจ านวนงบประมาณ 37,000

                   แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

2562 2563



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การแก้ไขปญัหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ที3่ การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนใหม้ีคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต.แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.3 แผนงานสาธารณสุข  (ต่อ)

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการเต้นเอโรบคิเพื่อสุขภาพ ด าเนนิการส่งเสริมออกก าลังกายเพื่อ 3,000 หมู่ที1่บา้นค าสุข ส านกังานปลัด

สุขภาพที่แข็งแรง    ข้อบญัญัติ หนา้ 52 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่11 หนา้ที่71

9 โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ด าเนนิการส่งเสริมใหม้กีารควบคุม 5,000 หมู่ที2่บา้นหวัแมสุ่ริน ส านกังานปลัด

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรคมาลาเรียในหมู่บา้น    ข้อบญัญัติ หนา้ 52 

สยามบรมราชกมุารี แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่12 หนา้ที่71

10 โครงการส่งเสริมโภคชนาการและ ด าเนนิการส่งเสริมโภคชนาการและ 5,000 หมู่ที2่บา้นหวัแมสุ่ริน ส านกังานปลัด

สุขภาพอนามยัแมแ่ละเด็ก สุขภาพอนามยัแมแ่ละเด็ก    ข้อบญัญัติ หนา้ 54 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่14 หนา้ที่71

จ านวนโครงการ    3    รวมจ านวนงบประมาณ 13,000

2562 2563

                   แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การแก้ไขปญัหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ที3่ การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนใหม้ีคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต.แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.3 แผนงานสาธารณสุข  (ต่อ)

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการพฒันาระบบสุขภบิาล ด าเนนิการพฒันาระบบสุขภบิาล 10,000 หมู่ที2่ ส านกังานปลัด

ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ    ข้อบญัญัติ หนา้ 53 บา้นหวัแมสุ่ริน

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม แผนพฒันาทอ้งถิ่น

บรมราชกมุารี บรมราชกมุารี พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่13 หนา้ที่71

12 โครงการควบคุมโรคมาลาเรียขาดสาร ด าเนนิการควบคุมโรคมาลาเรียขาดสาร 5,000 หมู่ที3่ ส านกังานปลัด

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ    ข้อบญัญัติ หนา้ 51 บา้นปางตอง

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่15 หนา้ที่72

13 โครงการพฒันาระบบสุขภบิาล ด าเนนิการพฒันาระบบสุขภบิาล 10,000 หมู่ที3่ ส านกังานปลัด

ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ    ข้อบญัญัติ หนา้ 53 บา้นปางตอง

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม แผนพฒันาทอ้งถิ่น

บรมราชกมุารี บรมราชกมุารี พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่16 หนา้ที่72

จ านวนโครงการ    3    รวมจ านวนงบประมาณ 25,000

                   แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

2562 2563



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การแก้ไขปญัหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ที3่ การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนใหม้ีคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต.แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.3 แผนงานสาธารณสุข  (ต่อ)

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน ด าเนนิการส่งเสริมใหป้ระชาชนมคีวามรู้ 5,000 หมู่ที3่ ส านกังานปลัด

สมเด็จย่าต้านภยัมะเร็งเต้านม เกี่ยวกบัมะเร็งเต้านม    ข้อบญัญัติ หนา้ 53 บา้นปางตอง

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่17 หนา้ที่72

15 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน ด าเนนิการส่งเสริมใหป้ระชาชนมคีวามรู้ 5,000 หมู่ที4่ ส านกังานปลัด

สมเด็จย่าต้านภยัมะเร็งเต้านม เกี่ยวกบัมะเร็งเต้านม    ข้อบญัญัติ หนา้ 53 บา้นใหมพ่ฒันา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่19 หนา้ที่72

16 โครงการพฒันาระบบสุขภบิาล ด าเนนิการพฒันาระบบสุขภบิาล 10,000 หมู่ที4่ ส านกังานปลัด

ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ    ข้อบญัญัติ หนา้ 55 บา้นใหมพ่ฒันา

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม แผนพฒันาทอ้งถิ่น

บรมราชกมุารี บรมราชกมุารี พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่18 หนา้ที่72

จ านวนโครงการ    3    รวมจ านวนงบประมาณ 20,000

2562

                  แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

2563



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การแก้ไขปญัหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ที3่ การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนใหม้ีคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต.แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.3 แผนงานสาธารณสุข  (ต่อ)

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ ด าเนนิการปรับปรุงโภคชนาการและสุขภาพเด็ก 5,000 หมู่ที4่ ส านกังานปลัด

และสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ    ข้อบญัญัติ หนา้ 52 บา้นใหมพ่ฒันา

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่20 หนา้ที่72

18 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน ด าเนนิการส่งเสริมใหป้ระชาชนมคีวามรู้ 5,000 หมู่ที5่ ส านกังานปลัด

สมเด็จย่าต้านภยัมะเร็งเต้านม เกี่ยวกบัมะเร็งเต้านม    ข้อบญัญัติ หนา้ 52 บา้นแมอ่คูอหลวง

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่21 หนา้ที่72

19 โครงการพฒันาระบบสุขภบิาล ด าเนนิการพฒันาระบบสุขภบิาล 10,000 หมู่ที5่ ส านกังานปลัด

ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ    ข้อบญัญัติ หนา้ 52 บา้นแมอ่คูอหลวง

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม แผนพฒันาทอ้งถิ่น

บรมราชกมุารี บรมราชกมุารี พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่22 หนา้ที่72

จ านวนโครงการ    3    รวมจ านวนงบประมาณ 20,000

                แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

25632562



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การแก้ไขปญัหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ที3่ การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนใหม้ีคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต.แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.3 แผนงานสาธารณสุข  (ต่อ)

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20 โครงการการรณรงค์และแกไ้ขปญัหา ด าเนนิการใหค้วามรู้เร่ือง 5,000 หมู่ที5่ ส านกังานปลัด

ยาเสพติด TO be number one ยาเสพติดใหก้บัเยาวชน    ข้อบญัญัติ หนา้ 54 บา้นแมอ่คูอหลวง

ของทลูกระหมอ่มหญิงอบุลรัตน แผนพฒันาทอ้งถิ่น

ราชกญัญาสิริวัฒนาพรรณวดี พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่23 หนา้ที่73

21 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน ด าเนนิการส่งเสริมใหป้ระชาชนมคีวามรู้ 5,000 หมู่ที6่ ส านกังานปลัด

สมเด็จย่าต้านภยัมะเร็งเต้านม เกี่ยวกบัมะเร็งเต้านม    ข้อบญัญัติ หนา้ 56 บา้นแมอ่คูอ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

โครงการที่24 หนา้ที่73

22 โครงการพฒันาระบบสุขภบิาล ด าเนนิการพฒันาระบบสุขภบิาล 10,000 หมู่ที6่ ส านกังานปลัด

ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ    ข้อบญัญัติ หนา้ 54 บา้นแมอ่คูอ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม แผนพฒันาทอ้งถิ่น

บรมราชกมุารี บรมราชกมุารี พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่25 หนา้ที่73

23 โครงการการรณรงค์และแกไ้ขปญัหา ด าเนนิการใหค้วามรู้เร่ือง 5,000 หมู่ที6่ ส านกังานปลัด

ยาเสพติด TO be number one ยาเสพติดใหก้บัเยาวชน    ข้อบญัญัติ หนา้ 54 บา้นแมอ่คูอ

ของทลูกระหมอ่มหญิงอบุลรัตน แผนพฒันาทอ้งถิ่น

ราชกญัญาสิริวัฒนาพรรณวดี โครงการที่26 หนา้ที่73

จ านวนโครงการ    4   รวมจ านวนงบประมาณ 25,000

2562 2563

                   แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การแก้ไขปญัหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ที3่ การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนใหม้ีคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต.แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.3 แผนงานสาธารณสุข  (ต่อ)

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

24 โครงการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบั ด าเนนิการใหค้วามรู้เกี่ยวกบั 5,000 อบต.แมอ่คูอ ส านกังานปลัด

ยาเสพติด ต าบลแมบ่ลแมอ่คูอ ยาเสพติด ต าบลแมบ่ลแมอ่คูอ    ข้อบญัญัติ หนา้ 50 หมู่ที4่

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่28 หนา้ที่73

25 โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินต าบล ด าเนนิการระบบการแพทย์ฉุกเฉินต าบล 5,000 ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพ ส านกังานปลัด

แมอ่คูอ โดยชุมชนบนพื้นที่สูง แมอ่คูอ โดยชุมชนบนพื้นที่สูง ต าบลแมอ่คูอ    ข้อบญัญัติ หนา้ 51 ต าบลบา้นปางตอง

ต าบลแมอ่คูอ แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่15 หนา้ที่72

จ านวนโครงการ    2   รวมจ านวนงบประมาณ 10,000

รวมจ านวนโครงการ    25    รวมจ านวนงบประมาณ 260,000

                แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

2562 2563



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การแก้ไขปญัหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ที3่ การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนใหม้ีคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต.แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสงเคราะหผู้์ประสบปญัหา  ด าเนนิการสงเคราะหผู้์ประสบ 20,000 พื้นที่ต าบลแมอ่คูอ ส านกังานปลัด

สังคมและความยากจน  ปญัหาสังคมและยากจนในต าบลแมอ่คูอ    ข้อบญัญัติ หนา้ 58 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่2 หนา้ที่74

2 โครงการสงเคราะหเ์ด็กยากจน ด าเนนิการช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาส 20,000 พื้นที่ต าบลแมอ่คูอ ส านกังานปลัด

และผู้ด้อยโอกาส  ทางการศึกษาใหไ้ด้รับการศึกษา    ข้อบญัญัติ หนา้ 58 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่1 หนา้ที่74

3 โครงการบริหารจัดการสภาเด็กและ ด าเนนิการก าหนดแนวทางการด าเนนิงาน 5,000 พื้นที่ต าบลแมอ่คูอ ส านกังานปลัด

เยาวชนต าบลแมอ่คูอ และขับเคล่ือนการจัดใหม้สีภาเด็กและเยาวชน    ข้อบญัญัติ หนา้ 57 

ต าบลแมอ่คูอเพื่อใหเ้ปน็ไปตามเจตนารมณ์ของ แผนพฒันาทอ้งถิ่น

กฎหมาย พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่7 หนา้ที่75

จ านวนโครงการ    3   รวมจ านวนงบประมาณ 45,000

               แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

2562 2563



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การแก้ไขปญัหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ที3่ การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนใหม้ีคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต.แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์(ต่อ)

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการรถ รับ-ส่ง นกัเรียน  ด าเนนิการส่งเสริมการเรียน 40,000 ร.รบา้นหวัแมสุ่ริน ส านกังานปลัด

(อดุหนนุ ร.ร.บา้นหวัแมสุ่ริน)    ข้อบญัญัติ หนา้ 57 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่6 หนา้ที่74

5 โครงการซ่อมแซม สร้างบา้นผู้สูงอายุ ด าเนนิการช่วยเหลือซ่อมแซม 40,000 พื้นที่ต าบลแมอ่คูอ ส านกังานปลัด

ผู้พกิารและผู้ยากไร้ สร้างบา้นใหก้บัผู้สูงอายุผู้พกิารและผู้ยากไร้    ข้อบญัญัติ หนา้ 57 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่4 หนา้ที่74

6 โครงการบริหารจัดการศูนย์พฒันา ด าเนนิการ บริหารจัดการศูนย์พฒันา 5,000 พื้นที่ต าบลแมอ่คูอ ส านกังานปลัด

คุณภาพผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพงิต าบล คุณภาพผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพงิต าบล    ข้อบญัญัติ หนา้ 57 

แมอ่คูอ แมอ่คูอ แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่8 หนา้ที่75

จ านวนโครงการ    3    รวมจ านวนงบประมาณ 85,000

2562 2563

                   แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การแก้ไขปญัหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ที3่ การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนใหม้ีคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต.แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์(ต่อ)

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาการ  ด าเนนิการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาการ 20,000 พื้นที่ต าบลแมอ่คูอ ส านกังานปลัด

ต้ังครรภไ์มพ่ร้อมในวัยรุ่น ต้ังครรภไ์มพ่ร้อมในวัยรุ่น    ข้อบญัญัติ หนา้ 57 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่9 หนา้ที่75

8 โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตสตรี ด าเนนิการ พฒันาคุณภาพชีวิตสตรี 20,000 พื้นที่ต าบลแมอ่คูอ ส านกังานปลัด

ต าบลแมอ่คูอ ต าบลแมอ่คูอใหดี้ขึ้นกว่าเดิม    ข้อบญัญัติ หนา้ 58 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่10 หนา้ที่75

9 โครงการเยี่ยมบา้นผู้สูงอายุ ด าเนนิการเยี่ยมบา้นผู้สูงอายุ 5,000 พื้นที่ต าบลแมอ่คูอ ส านกังานปลัด

ผู้พกิาร ต าบลแมอ่คูอ ผู้พกิาร ต าบลแมอ่คูอ    ข้อบญัญัติ หนา้ 58 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

โครงการที่5 หนา้ที่74

จ านวนโครงการ        รวมจ านวนงบประมาณ 45,000

รวมจ านวนโครงการ   9   รวมจ านวนงบประมาณ 175,000

                   แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

2562 2563



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การแก้ไขปญัหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ที3่ การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนใหม้ีคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต.แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดกจิกรรม รณรงค์วันต่อต้าน ด าเนนิการ จัดกจิกรรมรณรงค์วันต่อต้าน 5,000 พื้นที่ต าบลแมอ่คูอ ส านกังานปลัด

ยาเสพติด ยาเสพติด    ข้อบญัญัติ หนา้ 61 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่3 หนา้ที่76

2 โครงการศูนย์ต่อสู้และเอาชนะยาเสพติด ด าเนนิการ ศูนย์ต่อสู้และเอาชนะยาเสพติด 20,000 พื้นที่ต าบลแมอ่คูอ ส านกังานปลัด

ต าบลแมอ่คูอ ต าบลแมอ่คูอ    ข้อบญัญัติ หนา้ 61 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่2 หนา้ที่76

3 โครงการอบรมใหค้วามด้านยาเสพติด ด าเนนิการเยี่ยมบา้นผู้สูงอายุ 15,000 พื้นที่ต าบลแมอ่คูอ ส านกังานปลัด

แกเ่ยาวชนในต าบล ผู้พกิาร ต าบลแมอ่คูอ    ข้อบญัญัติ หนา้ 62 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

โครงการที่1 หนา้ที่76

จ านวนโครงการ     3   รวมจ านวนงบประมาณ 40,000

                   แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

2562 2563



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การแก้ไขปญัหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ที3่ การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนใหม้ีคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต.แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ( ต่อ)

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการส่งเสริมอาชีพท าปุ๋ยหมกั ด าเนนิการ ส่งเสริมอาชีพท าปุ๋ยหมกั 10,000 หย่อมบา้นหว้ยบง ส านกังานปลัด

หย่อมบา้นหว้ยบง หย่อมบา้นหว้ยบง    ข้อบญัญัติ หนา้ 62 ม.5 แมอ่คูอหลวง

อดุหนนุใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น แผนพฒันาทอ้งถิ่น

ม.5 แมอ่คูอหลวง พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่7 หนา้ที่77

5 โครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตของฝาก ด าเนนิการ ส่งเสริมอาชีพการผลิตของฝาก 10,000 บา้นแมอ่คูอ ส านกังานปลัด

ของที่ระลึก หมู่ที6่ บา้นแมอ่คูอ ของที่ระลึก    ข้อบญัญัติ หนา้ 62 หมู่ที่ 6

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่8 หนา้ที่77

6 โครงการส่งเสริมอาชีพปกัผ้าทอมอื ด าเนนิการส่งเสริมอาชีพปกัผ้าทอมอื 10,000 พื้นที่ต าบลแมอ่คูอ ส านกังานปลัด

หมู่ที3่ บา้นปางตอง    ข้อบญัญัติ หนา้ 62 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

โครงการที่5 หนา้ที่76

จ านวนโครงการ     3   รวมจ านวนงบประมาณ 30,000

                   แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

2562 2563



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การแก้ไขปญัหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ที3่ การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนใหม้ีคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต.แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ( ต่อ)

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการส่งเสริมอาชีพเล้ียงโค ด าเนนิการส่งเสริมอาชีพเล้ียงโค 10,000 บา้นใหมพ่ฒันา ส านกังานปลัด

   ข้อบญัญัติ หนา้ 63 หมู่ที4่

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่6 หนา้ที่77

8 โครงการส่งเสริมอาชีพเล้ียงหมู ด าเนนิการ ส่งเสริมอาชีพเล้ียงหมู 10,000 บา้นหวัแมสุ่ริน ส านกังานปลัด

บา้นแมสุ่ริน    ข้อบญัญัติ หนา้ 63 หมู่ที่ 2

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่4 หนา้ที่77

จ านวนโครงการ     2  รวมจ านวนงบประมาณ 20,000

รวมจ านวนโครงการ  8   รวมจ านวนงบประมาณ 90,000

                   แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

2562 2563



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การแก้ไขปญัหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ที3่ การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนใหม้ีคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต.แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกฬีา  ด าเนนิการเข้าร่วมการแข่งขัน 50,000 เขตพื้นที่จังหวัด กองการศึกษา

ในระดับต่างๆ กฬีาในระดับต่างๆ    ข้อบญัญัติ หนา้ 64 แมฮ่่องสอน

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

โครงการที่3 หนา้ที่78

2 โครงการจัดการแข่งขันกฬีา  ด าเนนิการส่งเสริมการเล่นกฬีา 130,000 อบต.แมอ่คูอ กองการศึกษา

 ประชาชน อบต.แมอ่คูอคัพ  เสริมสร้างความแข็งแรง ต่อต้านยาเสพติด    ข้อบญัญัติ หนา้ 64 

ต้านยาเสพติด แผนพฒันาทอ้งถิ่น

โครงการที่1 หนา้ที่78

3 โครงการฝึกทกัษะด้านกฬีาให้  ด าเนนิการฝึกทกัษะด้านกฬีาใหก้บัเยาวชน 50,000 อบต.แมอ่คูอ กองการศึกษา

กบัเยาวชน    ข้อบญัญัติ หนา้ 64 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

โครงการที่4 หนา้ที่78

4 โครงการแข่งขันกฬีาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ด าเนนิการแข่งขันกฬีาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 40,000 อบต.แมอ่คูอ กองการศึกษา

ต าบลแมอ่คูอ ต าบลแมอ่คูอ    ข้อบญัญัติ หนา้ 64 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

โครงการที่7 หนา้ที่78

จ านวนโครงการ    4    รวมจ านวนงบประมาณ 270,000

รวมจ านวนโครงการ  4   รวมจ านวนงบประมาณ 270,000

2562 2563

                แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การแก้ไขปญัหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ที3่ การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนใหม้ีคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต.แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

 3.ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาคนและสังคม

3.6 แผนงานงบกลาง

ล าดบั โครงกา รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ  ด าเนนิการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ 2,940,000 อบต.แมอ่คูอ ส านกังานปลัด

ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมคีวามเปน็อยู่ที่ดี    ข้อบญัญัติ หนา้ 78 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่1 หนา้ที่79

2 โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยัง  ด าเนนิการสงเคราะหผู้์พกิารที่ไมส่ามารถ 1,920,000 อบต.แมอ่คูอ ส านกังานปลัด

ผู้พกิาร  ช่วยเหลือตนเองได้    ข้อบญัญัติ หนา้ 78 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่2 หนา้ที่79

จ านวนโครงการ    2   รวมจ านวนงบประมาณ 4,860,000

รวมจ านวนโครงการ   2    รวมจ านวนงบประมาณ 4,860,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3 รวมจ านวนโครงการ   56   รวมจ านวนงบประมาณ 9,877,482

25632562

                แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศวิถีชีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน                      อบต .แมอ่คูอ ต.แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

4.ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

4.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสืบสานประเพณีทอ้งถิ่น ด าเนนิการเข้าร่วมกจิกรรม 40,000               ต าบลแมอ่คูอ กองการศึกษา

ประเพณีทอ้งถิ่น  ต าบลแมอ่คูอ    ข้อบญัญัติหนา้66 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่5 หนา้ที81

2 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ด าเนนิการใหค้วามส าคัญกบัผู้สูงอายุ 25,000               ต าบลแมอ่คูอ กองการศึกษา

แหง่ชาติ   ข้อบญัญัติ หนา้ 65 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่3 หนา้ที่80

3 โครงการส่งเสริมกจิกรรมวันเข้าพรรษา ด าเนนิการส่งเสริมการกจิกรรมวันเข้าพรรษา 10,000               ต าบลแมอ่คูอ กองการศึกษา

  ข้อบญัญัติหนา้65 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่3 หนา้ที่80

จ านวนโครงการ    3   รวมจ านวนงบประมาณ 75,000               

                     แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

2562 2563



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศวิถีชีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน                       อบต .แมค่อ ต.แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

4.ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

4.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการจัดงานวันส าคัญของชาติ ด าเนนิการจัดงานวันส าคัญของชาติ ศาสนา 30,000               ต าบลแมอ่คูอ กองการศึกษา

ศาสนา พระมหากษตัริย์ พระมหากษตัรย์   ข้อบญัญัติหนา้65 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่4 หนา้ที่80

จ านวนโครงการ    1    รวมจ านวนงบประมาณ 30,000               

รวมจ านวนโครงการ   4    รวมจ านวนงบประมาณ 105,000            

ยุทธศาสตร์ที่ 4 รวมจ านวนโครงการ   4    รวมจ านวนงบประมาณ 105,000            

                     แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

2562 2563



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การจัดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน            องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต .แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการศูนย์ปอ้งกนัและแกไ้ข ด าเนนิการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา 50,000 ต าบลแมอ่คูอ ส านกังานปลัด

ปญัหาไฟปา่และหมอกควัน ไฟปา่และหมอกควัน ข้อบญัญัติ หนา้37 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่2หนา้ที่82

2 โครงการจัดท าแนวกนัไฟ  ด าเนนิการจัดท าแนวกนัไฟ 90,000 ต าบลแมอ่คูอ ส านกังานปลัด

 อดุหนนุหมู่ที่ 1-6 ตามโครงการ และอนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ข้อบญัญัติ หนา้37 

จัดท าแนวกนัไฟ แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่1หนา้ที่82

จ านวนโครงการ    2    รวมจ านวนงบประมาณ 140,000

รวมจ านวนโครงการ   2    รวมจ านวนงบประมาณ 140,000

2562 2563

                     แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การจัดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน            องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต .แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการธนาคารขยะ ด าเนนิการจัดท าธนาคารขยะ 10,000 ต าบลแมอ่คูอ ส านกังานปลัด

อบต.แมอ่คูอ ข้อบญัญัติ หนา้ 60 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่3หนา้ที่83

2 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ  ด าเนนิการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน 70,000 ต าบลแมอ่คูอ ส านกังานปลัด

ในชุมชน ข้อบญัญัติ หนา้ 60 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่2หนา้ที่83

3 โครงการจัดหาแหล่งที่ทิ้งขยะ ด าเนนิการจัดหาแหล่งที่ทิ้งขยะ และรณรงค์วิธี 20,000 ต าบลแมอ่คูอ ส านกังานปลัด

และรณรงค์วิธีการก าจัดขยะอย่าง การก ากดัขยะอย่างถูกต้อง ข้อบญัญัติ หนา้ 59 

ถูกต้อง แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่1หนา้ที่83

จ านวนโครงการ 3      รวมจ านวนงบประมาณ 100,000

รวมจ านวนโครงการ   3    รวมจ านวนงบประมาณ 100,000

                     แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

2562 2563



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การจัดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน            องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต .แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 แผนงานการเกษตร

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ ด าเนนิการประชาชนและผู้ประกอบการมจีิต 10,000 ต าบลแมอ่คูอ ส านกังานปลัด

สร้างจิตส านกึอนรัุกษท์รัพยากร ส านกึในการอนรัุกษธ์รรมชาติ ข้อบญัญัติ หนา้  77

น้ าและส่ิงแวดล้อม แผนพฒันาทอ้งถิ่น

โครงการที่6 หน้าที8่5

2 โครงการรักน้ า รักปา่ รักษาแผนดิน ด าเนนิการรักน้ า รักปา่ รักษาแผนดิน 30,000 ต าบลแมอ่คูอ ส านกังานปลัด

ข้อบญัญัติ หนา้ 105

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

โครงการที่2 หน้าที9่3

3 โครงการส่งเสริมการอนรัุกษ์ ด าเนนิการส่งเสริมการอนรัุกษ์ 15,000 ต าบลแมอ่คูอ ส านกังานปลัด

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ข้อบญัญัติ หนา้ 77

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

โครงการที่8 หน้าที8่5

4 โครงการปลูกปา่ และบวชปา่ชุมชน ด าเนนิการปลูกปา่ และบวชปา่ชุมชน 20,000 ต าบลแมอ่คูอ ส านกังานปลัด

ข้อบญัญัติ หนา้ 77

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

โครงการที่1 หน้าท8ี4

จ านวนโครงการ    4   รวมจ านวนงบประมาณ 75,000

รวมจ านวนโครงการ   8    รวมจ านวนงบประมาณ 315,000

ยุทธศาสตร์ที่ 5 รวมจ านวนโครงการ   8    รวมจ านวนงบประมาณ 315,000

                     แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

2562 2563



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.ส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ และเกษตรปลอดภยั
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัด ที6่ การพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยวยั่งยืน            องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต .แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทอ่งเที่ยว
6.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

 เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ด าเนนิการจัดงานรับขวัญดอกบวัตองบาน 100,000 ต าบลแมอ่คูอ ส านกังานปลัด

การบริหารจัดการทอ่งเที่ยว ประจ าป ี2563 ข้อบญัญัติ หนา้67

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่2 หนา้ที่86

2 โครงการปรับปรุงภมูทิศันท์ุ่งบวัตอง ด าเนนิการปรับปรุงภมูทิศันท์ุ่งดอกบวัตอง 100,000 ต าบลแมอ่คูอ ส านกังานปลัด

ข้อบญัญัติ หนา้66

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่4 หนา้ที่87

3 โครงการศูนย์ประสานงานการ ด าเนนิการต้ังศูนย์ประสานงานการทอ่งเที่ยว 50,000 ต าบลแมอ่คูอ ส านกังานปลัด

ทอ่งเที่ยวต าบลแมอ่คูอ ต าบลแมอ่คูอ ข้อบญัญัติ หนา้67

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่5 หนา้ที่88

4 อดุหนนุเทศบาลต าบลขุนยวม ด าเนนิการส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเทศกาลดอก 30,000 เทศบาลต าบล ส านกังานปลัด

โครงการร่ืนเริงเทศกาลดอก บวัตองบนดอยแมอ่คูอ ข้อบญัญัติ หนา้68 ขุนยวม

ดอกบวัตองบานอ าเภอขุนยวม แผนพฒันาทอ้งถิ่น

โครงการที่6 หนา้ที่88

จ านวนโครงการ    4    รวมจ านวนงบประมาณ 280,000

                     แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

2562 2563



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.ส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ และเกษตรปลอดภยั

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัด ที6่ การพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยวยั่งยืน            องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต .แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทอ่งเที่ยว

6.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

 เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการอบรมการทอ่งเที่ยว ด าเนนิการส่งเสริมการทอ่งเที่ยวในชุมน 10,000 บา้นหวัแมสุ่ริน ส านกังานปลัด

ในชุมชน บา้นหวัแมสุ่ริน ม.2 บา้นหวัแมสุ่ริน ข้อบญัญัติ หนา้67 หมู่ที่ 2

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที่3 หนา้ที่87

จ านวนโครงการ    1    รวมจ านวนงบประมาณ 10,000

รวมจ านวนโครงการ   5    รวมจ านวนงบประมาณ 290,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6 รวมจ านวนโครงการ  5 รวมจ านวนงบประมาณ 290,000

                     แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

2562 2563



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การแก้ไขปญัหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาบริหารจัดการทอ้งถ่ินที่ดี            องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต .แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

 7.ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมพฒันาศักยภาพ ด าเนนิการอบรมพฒันาศักยภาพ 15,000 ต าบลแมอ่คูอ ส านกังานปลัด

ผู้บริหารทอ้งถิ่น สมาชิกสภา และผู้น าชุมชน ผู้บริหารทอ้งถิ่น สมาชิกสภา และผู้น า ข้อบญัญัติ หนา้ 24

อบต.แมอ่คูอ ชุมชน อบต.แมอ่คูอ แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที1่5 หน้าที9่2

2 โครงการเลือกต้ัง ผู้บริหารทอ้งถิ่น ด าเนนิการจัดการเลือกต้ัง 300,000 ต าบลแมอ่คูอ ส านกังานปลัด

/สมาชิกสภาทอ้งถิ่น  ต าบลแมอ่คูอ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแมอ่คูอ ข้อบญัญัติ หนา้ 23

3 โครงการอบรมพฒันาศักยภาพ ด าเนนิการอบรมพฒันาศักยภาพ 15,000 ต าบลแมอ่คูอ ส านกังานปลัด

พนกังานและพนกังานจ้าง พนกังานและพนกังานจ้าง อบต.แมอ่คูอ ข้อบญัญัติ หนา้ 24

 อบต.แมอ่คูอ แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที2่ หน้าที8่9

จ านวนโครงการ    3   รวมจ านวนงบประมาณ 330,000

                     แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

2562 2563



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การแก้ไขปญัหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาบริหารจัดการทอ้งถ่ินที่ดี            องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต .แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

 7.ยุทธศาสตร์ที่ การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารทั่วไป (ต่อ)

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการ อบต.แมอ่คูอสัญจร ด าเนนิการจัดกจิกรรมออกสัญจรใหบ้ริการ 35,000 พื้นที่ต.แมอ่คูอ ส านกัปลัด

เชิงรุกและประชาสัมพนัธ์งาน ข้อบญัญัติ หนา้ 30

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที9่ หน้าที9่1

5 โครงการประเมนิความพงึพอใจ ด าเนนิการประเมนิความพงึพอใจ 20,000 พื้นที่ต.แมอ่คูอ ส านกัปลัด

จัดท าแผนพผัลการปฏบิติัราชการ จัดท าแผนพผัลการปฏบิติัราชการ ข้อบญัญัติ หนา้ 30

อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที1่1 หน้าที9่1

6 โครงการจัดเวทปีระชาคมระดับ ด าเนนิการจัดประชาคมหมู่บา้นเพื่อจัดท า 10,000 พื้นที่ต.แมอ่คูอ ส านกัปลัด

หมู่บา้นเพื่อจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น แผนพฒันาทอ้งถิ่น ข้อบญัญัติ หนา้ 30

และแผนชุมชน ประชาคมระดับต าบล แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที1่4 หน้าที9่2

จ านวนโครงการ    3   รวมจ านวนงบประมาณ 65,000

                     แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

2562 2563



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การแก้ไขปญัหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาบริหารจัดการทอ้งถ่ินที่ดี            องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต .แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

 7.ยุทธศาสตร์ที่ การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารทั่วไป (ต่อ)

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการจัดท าแผนที่ภาษ ีและ ด าเนนิการจัดท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีน 60,000 อบต.แมอ่คูอ ส่วนการคลัง

ทะเบยีนทรัพย์สิน ทรัพย์สิน ข้อบญัญัติ หนา้ 33

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที5่ หน้าที9่0

8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัด ด าเนนิการเพิ่มประสิทธิภาพการจัด 15,000 อบต.แมอ่คูอ ส่วนการคลัง

เกบ็ภาษขีองอบต. เกบ็ภาษขีองอบต. ข้อบญัญัติ หนา้ 33

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที6่ หน้าที9่0

9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาพสัดุ ด าเนนิการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหา 20,000 อบต.แมอ่คูอ ส่วนการคลัง

พสัดุ ข้อบญัญัติ หนา้ 34

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที7่ หน้าที9่0

จ านวนโครงการ    3    รวมจ านวนงบประมาณ 95,000

                     แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

2562 2563



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การแก้ไขปญัหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาบริหารจัดการทอ้งถ่ินที่ดี            องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต .แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

 7.ยุทธศาสตร์ที่ การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารทั่วไป (ต่อ)

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการศูนย์ปฎบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ ด าเนนิการศูนย์ปฎบิติัการร่วมในการ 30,000 อบต.เมอืงปอน ส านกังานปลัด

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ข้อบญัญัติ หนา้ 29

(อดุหนนุ อบต.แมย่วมนอ้ย) ส่วนทอ้งถิ่น (อดุหนนุ อบต.แมย่วมนอ้ย) แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที1่2 หน้าที9่1

11 โครงการส ารวจข้อมลู เพื่อแกไ้ขปญัหา ด าเนนิการส ารวจข้อมลู เพื่อแกไ้ขปญัหา 30,000 อบต แมอ่คูอ ส านกังานปลัด

พื้นที่ท ากนิ อบต.แมอ่คูอ พื้นที่ท ากนิ อบต.แมอ่คูอ ข้อบญัญัติ หนา้ 24

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที1่ หน้าที1่01

จ านวนโครงการ    2    รวมจ านวนงบประมาณ 60,000

รวมจ านวนโครงการ   11    รวมจ านวนงบประมาณ 550,000

                     แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

2562 2563



แบบ ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การแก้ไขปญัหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาบริหารจัดการทอ้งถ่ินที่ดี            องค์การบริหารส่วนต าแมอ่คูอ ต .แมอ่คูอ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่่องสอน

 7.ยุทธศาสตร์ที่ การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

7.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมการปกครอง  ด าเนนิการส่งเสริมประชาชน 10,000 อบต.แมอ่คูอ ส านกัปลัด

ระบอบประชาธิปไตย  เข้าใจระบอบประชาธิปไตยและกระบวน ข้อบญัญัติ หนา้ 24

การประชาสังคม แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

โครงการที1่3 หน้าที9่2

จ านวนโครงการ    1    รวมจ านวนงบประมาณ 10,000

รวมจ านวนโครงการ  12    รวมจ านวนงบประมาณ 560,000

ยุทธศาสตร์ที่ 7 รวมจ านวนโครงการ  12 รวมจ านวนงบประมาณ 560,000

25622561

                     แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563



 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ 
เรื่อง  การประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

*********************************** 
 

  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 25๔๘  หมวด ๕  ข้อ  ๒๖  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ข้อ 12  ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ  ได้ดำเนินการ
จัดทำแผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   
 

  ดังนั้น  เพื่อให้การจัดทำแผนการดำเนินงานถูกต้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25๔๘ หมวด ๕  ข้อ  ๒๖  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ข้อ 12  และเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ  จึงประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยให้มีผลตั้งแต่ ณ วันประกาศ เป็นต้นไป 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

      ประกาศ  ณ  วันที่  11   ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
                                    

               ลงชื่อ                
                     (นายบุญส่ง  เจริญเด่นสุริน) 

                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ  สำนักงานปลัด  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อคูอ                                                   
.ที่   มส 74701.2/     วันที่    9    ตุลาคม   2562                          . 
เรื่อง แผนดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ 2563                                                                     . 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ  
เรื่องเดิม 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ประจำปี 
2562 คำสั่งที่ 002 /2562 โดยให้มีอำนาจในการจัดทำร่างแผนพัฒนา ร่างแผนดำเนินงาน ฯลฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 คำสั่งที่ 003/2562  ดังนี้ 

1. นายบุญส่ง    เจริญเด่นสุริน  นายกอบต.แม่อูคอ      ประธานกรรมการ 
 2. นายสมเพชร      มิ่งมรกต  รองนายกอบต.แม่อูคอ         กรรมกา 
 3. นายสุชาติ         มนุษย์พัฒนา  รองนายกอบต.แม่อูคอ          กรรมการ 

  4. นายสาทร         สันติวัฒนไชย  สมาชิกสภา อบต.แม่อูคอ หมู่ที่ 2             กรรมการ 
 5. นายบุญช่วย       เย็นประชาศิริ สมาชิกสภา อบต.แม่อูคอ หมู่ที่ 5                       กรรมการ 
 6. นายสมชัย         กิจกรรุ่งโรจน์  สมาชิกสภา อบต.แม่อูคอ หมู่ที่ 1             กรรมการ 
 7. นายเสกสรรค์     ศรีคุ้มกล้า  กำนันตำบลแม่อูคอ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)             กรรมการ 

8. นายวิเชียร        แสงเฮ่อ    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 (ผู้ทรงคุณวุฒิ)             กรรมการ 
 9. นายสมชาติ       สุขฤดี  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 (ผู้ทรงคุณวุฒิ)                กรรมการ 
 10. นายพนา        บุบผาเพชร    ผอ.รพสต.ตำบลแม่อูคอ(ผู้แทนภาคราชการ)           กรรมการ 
 11. นางมธุรส        ธรรมขันธ์  ท้องถิ่นอำเภอขุนยวม (ผู้แทนภาคราชการ)            กรรมการ 
 12. นางสร้อยสุดา   แพทย์หลวง            นักวิชาการพัฒนาชุมชน (ผู้แทนภาคราชการ)           กรรมการ 
 13. นายชาญ        ความเลิศ  ผู้แทนประชาคม ม.1              กรรมการ 
 14. นายอภิชน      ชมสกุณา  ผู้แทนประชาคม ม.2                        กรรมการ 
 15. นายสิทธิ์ศักดิ์   รักกฎหมาย  ผู้แทนประชาคม ม.3                        กรรมการ 
 16. นายสมควร     กมลดีเลิศ  ผู้แทนประชาคม ม.4      กรรมการ 
 17. นายบุญชัย      กรกัมพล  ผู้แทนประชาคม ม.5              กรรมการ 
 18. นางสาวเสาวลักษณ์  แซ่ลิ่ว  ผู้แทนประชาคม ม.6              กรรมการ 
 19. ว่าที่ร.ต.หญิง ฌาญาณี โกสุม           หัวหน้าสำนักปลัด อบต.แม่อูคอ                     กรรมกการ 
 20. นายทรงกลด   อุ่นนุช  ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  

ปลัดอบต.แม่อูคอ   กรรมการและเลขนุการ 
21. นางสาวศรีพรรณ โสมนัสบวร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       ผู้ชว่ยเลขานุการ                    
ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

 (1) กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
(ก) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของ

ประชาชน เช่นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
(ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมี

ผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจนและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 



(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภา 
(ฉ) แผนชุมชนในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนา ให้คำนึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และ

ความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย 
 (2) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนา 

ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ นำปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกิด
ศักยภาพของชุมชนที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาแต่หากเกินศักยภาพองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่อูคอให้เสนอปัญหาความต้องการไปยังองค์การบริหารจังหวัด เพ่ือพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที ่

 (3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดำเนินงาน 
(4) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนถิ่น พ.ศ. 2548 
 (5) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (6) แต่งตั้งท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอ่ืนเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 (7) ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดทำเป็น
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย 
การแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา 

คำสั่ง  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ที่ 003/ 2562  สั่ง ณ   วันที่ 2  มกราคม   2562เรื่อง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ  ดังนี้ 

1. นายทรงกลด  อุ่นนุช    ผอ.กองช่างรักษาราชการแทน    ประธานกรรมการ 
       ปลัด อบต.แม่อูคอ 

 2. นางสาวสุจิตราภรณ์ คงแก้ว   ผู้อำนวยการกองคลัง    กรรมการ 
 3. นายทรงกลด  อุ่นนุช    ผู้อำนวยการกองช่าง    กรรมการ 
 4. ว่าที่ร.ต.หญิง ฌาญาณี  โกสุม    หัวหน้าสำนักปลัด         กรรมการ 
 5 .นายอนิด  ศรีคุ้มเกล้า    ประชาคม ม.1          กรรมการ 
 6. นายสุชัย  สูงความดี    ประชาคม ม.3         กรรมการ 
 7. นายสุวิทย์ มีพลัง    ประชาคม ม.5          เลขานุการ 
 8. นางสาวศรีพรรณ  โสมนัสบวร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        ผู้ชว่ยเลขานุการ 
 

           ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ มีหน้าที่ 
จัดทำร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนด จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 
และจัดทำร่างข้อกำหนดและรายละเอียดของงานตามข้อ 19 (1) คือ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ 
ข้อเท็จจริง 
  บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และประกาศใช้
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ได้พิจารณารวบรวม
โครงการพัฒนาตามการจัดตั้งงบประมาณประจำปี มาจัดทำเป็นร่างแผนดำเนินงาน และได้เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 
 
 
 



ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
                     2549 หมวด 5 ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงาน ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน 
                     ดำเนินการดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ข้อเสนอแนะ 
  เห็นควรประกาศใช้เป็นแผนดำเนินงาน ประจำปี 2563 และปิดประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกัน 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
        
                                                           
                                                                  ลงชื่อ  
                                                     ( นายทรงกลด   อุ่นนุช ) 

 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน 
                              ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ 
      
 
 
ความเห็น............................................ 
........................................................... 
 
ลงชื่อ 
          (นายบุญส่ง   เจริญเด่นสุริน) 
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 


