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คำนำ 
 

เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  
ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือใช้เป็นกรอบใน
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ
แผนนั้น    

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ  
จึงต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนา
ท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนา
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอได้  โดยได้ดำเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้  
 

๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่
เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
โดยให้นำข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมา
พิจารณา  ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมา
วิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคระกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.  คระกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสนอแนะผู้บริหารท้องถิ่น 
๔.  กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนท้องถิ่นต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น  จึงพิจารณาอนุมัติละประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
   

  บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ  ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2562  
เมื่อวันที่  11 มิถุนายน  2562    ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ  นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่อูคอ  จึงอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว และดำเนินการประกาศใช้ต่อไป   
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
........................................................ 

 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้งของตำบลแม่อูคอ 
 ตำบลแม่อูคอ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอขุนยวม ระยะห่างจากอำเภอขุนยวมประมาณ 7 กิโลเมตร 
อาณาเขต ติดต่อกับพ้ืนที่ต่างๆ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 ทิศใต้ ติดกับ ตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
 ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
       



 

 

 

 

 

 

 เนื้อที ่
 ตำบลแม่อูคอ มีเนื้อท่ีทั้งหมดประมาณ 209.28 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 130,803 ไร่ 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นภูเขาถึงร้อยละ 90 ของพ้ืนที่ มีที่ราบระหว่างหุบเขาเพียงร้อยละ 10 
ของพ้ืนที่ สภาพทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และแหล่งน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของตำบลอยู่ใน
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ และป่าสงวน 2 ป่า คือ ป่าแม่สุริน และป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย แปลง 1 เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ
ในการดำรงชีวิตและทำเกษตรกรรมของประชาชนในตำบล เช่น ลำน้ำยวม ลำน้ำแม่สุริน เป็นต้น 
 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  พ้ืนทีต่ำบลแม่อูคอส่วนใหญ่มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น อุณหภูมิระหว่างกลางวันกับกลางคืนมีความแตกต่าง
กันอย่างชัดเจน รวมทั้งฤดูร้อนกับฤดูหนาวมีอุณหภูมิแตกต่างกันมาก ฤดูหนาวจะหนาวจัด ฤดูฝนมีฝนตกชุก และ
ร้อนจัดในฤดูร้อน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง อยู่ในบริเวณป่าแม่สุริน และป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย แปลง 1 อีกด้านหนึ่ง
ตำบลแม่อูคอยังมีลักษณะภูมิอากาศแบ่งเป็นสองลักษณะตามเขตป่า คือหมู่บ้านที่อยู่ในเขตป่าแม่สุริน ส่วนใหญ่
อากาศจะหนาวเย็นตลอดทั้งปี มีสองฤดูหลักคือ ฤดูฝนกับฤดูหนาว ส่วนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย แปลง 
1 จะมีสามฤดเูหมือนพื้นที่อ่ืนในอำเภอขุนยวม 
 

1.4 ลักษณะของดิน 
 ลักษณะของดินในพ้ืนที่ตำบลแม่อูคอเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินเหนียว เหมาะแก่การทำการเกษตร 
 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 
  ตำบลแม่อูคอ มีลำน้ำซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 3 สาย ได้แก่ น้ำแม่สุริน น้ำยวม และน้ำแม่ยวม
น้อย การพัฒนาแหล่งน้ำ ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาขนาดเล็ก เช่นการสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็กโดยทั้งตำบลมีอ่าง
เก็บน้ำขนาดเล็กเพียง 1 แห่ง คืออ่างเก็บน้ำขนาดเล็กบ้านปู่กู 
 
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ตำบลแม่อูคอ มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน พ้ืนที่ส่วนใหญ่ เป็นป่าไม้ตามธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ ป่าไม้มีหลากหลายประเภท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวกป่าแดงและป่าเบญจพรรณ มีไม้สัก และไม้เนื้อแข็งที่มี
คุณภาพที่ดีหายาก เช่น ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ตะเคียน ไม้พลวง ไม้ประดู่ ไม้แดง เป็นต้น การที่ตำบลแม่อูคอยังมีป่าไม้
และแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ นั้น ก็เนื่องด้วยพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์และป่าสงวน ซึ่ง
ประกอบด้วย  
 1.อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุริน มีเนื้อที่ 247,875 ไร่ (เขตอำเภอเมือง และอำเภอขุนยวม) 
 2.วนอุทยานทุ่งบัวตอง มีเนื้อที่ 4,437 ไร่  
 3.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา มีเนื้อที่ 182,500 ไร่  (เขตอำเภอขุนยวม  และอำเภอแม่ลาน้อย) 
 4.ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย แปลง 1 มีเนื้อที่ 725,156ไร่(เขตอำเภอขุนยวม และอำเภอแม่ลาน้อย) 
 



 

 

 

 

 

 

2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 
          ตำบลแม่อูคอ แบ่งพื้นที่เขตการปกครอง เป็น 6 หมู่บ้าน คือ 
     หมู่ที่ 1  บ้านคำสุข 
 หมู่ที่ 2 บ้านหัวแม่สุริน 
 หมู่ที่ 3 บ้านปางตอง 
 หมู่ที่ 4 บ้านใหม่พัฒนา 
 หมู่ที่ 5 บ้านแม่อูคอหลวง 
 หมู่ที่ 6 บ้านแม่อูคอ 
2.2 การเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน 6 หมู่บ้าน โดยมี ผู้บริหารท้องถิ่น 
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 คน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 2 คน 6 
หมู่บ้าน รวมเป็น 12 คน  ตำบลแม่อูคอ ได้แบ่งเขตการเลือกตั้ง ดังนี้ 

2.2.1 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ทั้งตำบล แบ่งเป็น 1 เขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย   
   หน่วยเลือกตั้งที่ 1  หมู่ที่ ๑ บ้านคำสุข  

หน่วยเลือกตั้งที่ 2  หมู่ที่ ๒ บ้านหัวแม่สุริน 
    หน่วยเลือกตั้งที่ 3  หมู่ที่ ๓ บ้านปางตอง  
    หน่วยเลือกตั้งที่ 4  หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่พัฒนา 
    หน่วยเลือกตั้งที่ 5  หมู่ที่ ๕ บ้านแม่อูคอหลวง  
    หน่วยเลือกตั้งที่ 6  หมู่ที่ ๖ บ้านแม่อูคอ 
 2.2.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ออกเป็น 6 เขตการเลือกตั้ง 

        ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1  หมู่ที่ ๑ บ้านคำสุข  
เขตเลือกตั้งที ่2  หมู่ที่ ๒ บ้านหัวแม่สุริน 

    เขตเลือกตั้งที่ 3  หมู่ที่ ๓ บ้านปางตอง  
    เขตเลือกตั้งที่ 4  หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่พัฒนา 
    เขตเลือกตั้งที่ 5  หมู่ที่ ๕ บ้านแม่อูคอหลวง  

  เขตเลือกตั้งที่ 6  หมู่ที่ ๖ บ้านแม่อูคอ  
      

3.ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
          ประชากรในตำบลแม่อูคอ แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ คือ 
 1.ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ซึ่งถือว่าเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของตำบลแม่อูคอ ชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ใน
ดินแดนแถบนี้มาช้านาน โดยส่วนใหญ่เป็นกะเหรี่ยงสะกอ ซึ่งหมู่บ้านในตำบลแม่อูคอที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็น



 

 

 

 

 

 

ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง มีอยู่ 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านคำสุข, หมู่ที่2 บ้านหัวแม่สุริน หมู่ที่ 3 บ้านปางตอง (เป็น
หมู่บ้านที่มีทั้งชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง และชาวเขาเผ่าม้ง) , หมู่ที่ 4 บ้านใหม่พัฒนา และ หมู่ที่ 5 บ้านแม่อูคอหลวง  
 2.ชาวเขาเผ่าม้ง เป็นประชากรกลุ่มรองในตำบลแม่อูคอ ส่วนใหญ่อพยพมาจากอำเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งหมู่บ้านในตำบลแม่อูคอที่มีประชากรเป็นชาวเขาเผ่าม้ง มีอยู่ 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3 บ้านปางตอง 
(เป็นหมู่บ้านที่มีท้ังชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงและชาวเขาเผ่าม้ง) และ หมู่ที่ 6 บ้านแม่อูคอ 
 
จำนวนครัวเรือนและประชากร 
จำนวน ประชากร 6 หมู่บ้าน 
ชุมชน

ที ่ ชื่อชุมชน 
จำนวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวมแต่ละหมู่บ้าน 
1 บ้านคำสุข 145 184 194 378 
2 บ้านหัวแม่สุริน 235 391 373 764 
3 บ้านปางตอง 166 406 402 808 
4 บ้านใหม่พัฒนา 234 365 352 717 
5 บ้านแม่อูคอหลวง 140 309 257 566 
6 บ้านแม่อูคอ 62 187 193 380 

รวม 6 หมู่บ้าน 985 1,842 1,771 3,613 
 

3.2 ชว่งอายุและจำนวนประชากร 
ข้อมูลประชากรและชุมชน อบต.แม่อูคอ 

 ชาย หญิง หมายเหตุ 

จำนวนประชากรเยาวชน 589 563 อายุต่ำกว่า 18 ปี 

จำนวนประชากร 1,119 1,043 อายุ 18-60 ปี 

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 134 165 อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 1,842 1,771 3,613 
ข้อมูลของ เดือน มกราคม 2562 

4.สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 
  ตำบลแม่อูคอ ดำเนินการด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ โดยในระบบโรงเรียนได้จัดให้มี
การศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ซึ่งตำบล  แม่อูคอ มี
โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ในพื้นท่ี จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ 



 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่ โรงเรียน 
จำนวน  

(ชาย) 
จำนวน 
(หญิง) 

รวม หมายเหตุ 

1 โรงเรียนบ้านคำสุข 21 19 40  

2 โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน 26 33 59  

3 โรงเรียนบ้านปางตอง 65 65 130  

4 โรงเรียนบ้านพัฒนา 27 24 51  

5 โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 18 12 30  

6 โรงเรียนบ้านแม่อูคอ 37 30 67  

7 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 7 7 14  

 
 
 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวมจำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ 

ลำดับที่ โรงเรียน 
จำนวน  

(ชาย) 
จำนวน 
(หญิง) 

รวม หมายเหตุ 

1 โรงเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษา อำเภอ
ขุนยวม ห้องเรียนบ้านแม่สุรินน้อย 

17 21 38 
 

2 โรงเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษา อำเภอ
ขุนยวม ห้องเรียนบ้านแม่อูคอน้อย 

10 1 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 

ลำดับที่ ศพด. 
จำนวน  

(ชาย) 
จำนวน 
(หญิง) 

รวม 
จำนวน 

ผดด. 

1 ศพด.บ้านคำสุข ม.1 5 4 9 1 

2 ศพด.บ้านหัวแม่สุริน ม.2 7 9 16 2 

3 ศพด.บ้านปางตอง ม.3 17 20 37 2 

4 ศพด.บ้านพัฒนา ม.4 9 11 20 2 

5 ศพด.บ้านแม่อูคอหลวง ม.5 3 5 8 1 

6 ศพด.บ้านแม่อูคอ ม.6 9 9 18 2 

 รวม 48 56 104 10 
ข้อมูลของ เดือน พฤษภาคม 2562 

  
4.2 สาธารณสุข 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางตอง  1 แห่ง 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน    7 แห่ง 

 
4.3 อาชญากรรม 
 ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น   
 
4.4 ยาเสพติด 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำและดำเนินการจัดทำโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้ แก่
ประชาชน 
 
4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 ได้ดำเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
๔. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
5.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน       



 

 

 

 

 

 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 
ตำบลแม่อูคอมีการคมนาคมขนส่ง ได้เพียงทางบก โดยการคมนาคมในเขตตำบลแม่อูคอ มีดังนี้ 

1. ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 1263 สายทาง อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถึง 
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นถนนลาดยางตลอดสาย 

2. ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 3036 สายทางบ้านแม่ยวมหลวง ตำบลแม่อูคอ อำเภอ
ขุนยวม ถึง บ้านแม่จ๋า ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง ครึ่งหนึ่งลาดยาง และอีกครึ่งเป็น
ถนนลูกรัง 

3. ถนนภายในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นถนนดินลูกรัง ถึงร้อยละ 70 และร้อยละ 30 เป็น
ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 

 

5.2 การไฟฟ้า 
 ตำบลแม่อูคอ เป็นตำบลที่มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน แต่แยกเป็นไฟฟ้าสองลักษณะ คือ หมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้าจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนี้ 
 1.หมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 5 หมู่บ้าน 926 ครัวเรือน ได้แก ่
  หมู่ที่ 1 บ้านคำสุข 
                     หมู่ที ่2 บ้านหัวแม่สุริน 
  หมู่ที่ 3 บ้านปางตอง 
  หมู่ที่ 4 บ้านใหม่พัฒนา 
  หมู่ที่ 5 บ้านแม่อูคอหลวง 
  หมู่ที่ 6 บ้านแม่อูคอ 
 2.หมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 หมู่บ้าน  218 ครัวเรือน ได้แก่ 
  หมู่ที่ 2 บ้านหัวแม่สุริน (เนื่องจากหมู่บ้านอยู่ในเขตป่าแม่สุริน) 
5.3 การประปา 
 ใช้ระบบประปาภูเขา 
 
5.4 โทรศัพท์ 
 การใช้โทรศัพท์ บางส่วนใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐาน และบางส่วนใช้สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งสามารถ
ใช้ได้ในบางพ้ืนที่เท่านั้น 
 
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

ทำการไปรษณีย์ที่ ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์ขุนยวม ตั้งอยู่  ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ห่างจากตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 6 กิโลเมตร 

 



 

 

 

 

 

 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 

ประชาชนตำบลแม่อูคอ ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ผลิตผลทาง
เกษตรกรรมส่วนมาก ได้แก่ ข้าว กะหล่ำปลี กระเทียม ถั่วเหลือง มะเขือเทศ แครอท เป็นต้น พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ 
ได้แก่ กะหล่ำปลี และมะเขือเทศ ปัญหาส่วนใหญ่คือการขาดแคลนพ้ืนที่ปลูก เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง 
6.2 การประมง 

ในเขตตำบลแม่อูคอไม่มีการทำการประมง 
 

6.3 การปศุสัตว ์
มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค – กระบือ การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงไก่ ในทุกหมู่บ้านของ ตำบล      แม่อูคอ 

อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6.4 การบริการ 
1.ร้านอาหาร จำนวน  4  แห่ง 

 2.ที่พัก  จำนวน  1  แห่ง 
 

6.5 การท่องเที่ยว 
ตำบลแม่อูคอ เป็นตำบลที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ และการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นภูเขาสูง การปิดกั้นทางกายภาพเหล่านี้ ส่งผลให้วัฒนธรรม
ประเพณีของกลุ่มชนชาวเขาในตำบลแม่อูคอมีเอกลักษณ์และยังคงรักษาสืบทอดในปัจจุบัน ทำให้สามารถส่งเสริม
ให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งการที่มีสภาพแวดล้อมที่เป็นภูเขาสูงยังทำให้ตำบลแม่อูคอมี
สถานทีท่่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย เช่น วนอุทยานน้ำตกแม่ยวมหลวง วนอุทยานทุ่งบัวตอง และอุทยานน้ำตก
แม่สุริน ซึ่งล้วนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
 แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในตำบลแม่อูคอ 
 1.วนอุทยานทุ่งบัวตอง ตั้งอยู่ที่ ดอยแม่อูคอ บ้านแม่อูคอ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อูคอ นักท่องเที่ยวสามารถ
เที่ยวชมความสวยงามของดอกบัวตองบานได้ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคมของทุกปี โดยในแต่ละปี
จะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 30,000 คน เข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามของทุ่งดอกบัวตอง บนดอยแม่อูคอ 
 

 2. วนอุทยานน้ำตกแม่ยวมหลวง ตั้งอยู่ที่ บ้านแม่ยวมหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อูคอ โดยสามารถเที่ยวชม
ได้ตลอดปี เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

 3. อุทยานน้ำตกแม่สุริน ตั้งอยู่ที่ บ้านหัวแม่สุริน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อูคอ เป็นน้ำตกท่ีมีชื่อเสียงมากที่สุดใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพราะเป็นน้ำตกท่ีสวยงามและมีความสูงที่สุดในจังหวัด มีน้ำไหลตลอดปี  
 
 



 

 

 

 

 

 

 4. ศูนย์อนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารี ตั้งอยู่ที่ บ้านกะโน – พะยอย หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อูคอ  
 5. หมู่บ้านโฮมสเตย์ บ้านหัวแม่สุริน ตั้งอยู่ที่บ้านหัวแม่สุริน หมู่2 ตำบลแม่อูคอ เป็นหมู่บ้านโฮม สเตย์ที่
นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวปกาเกอญอ การทอผ้ากะเหรี่ยง และมีมัคคุเทศก์ไว้คอยบริการหาก
นักท่องเที่ยวสนใจอยากลงไปด้านล่างของน้ำตกหัวแม่สุริน 
 

6.6 การอุตสาหกรรม 
ไม่มีการอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
1.กลุ่มทอผ้ากระเหรี่ยง 
2.กลุ่มปลูกกาแฟ 
3.กลุ่มเลี้ยง โค กระบือ 
4.กลุ่มทอผ้าปักมือ 

 

6.8 แรงงาน 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ทำไร่        ที่เหลือ

ประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
 

7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 
ประชาชนในตำบลแม่อูคอนับถือศาสนาหลักอยู่สองศาสนา คือ ศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ ซึ่งจำนวน

ร้อยละ 75 นับถือศาสนาพุทธ และอีกจำนวนร้อยละ 25 นับถือศาสนาคริสต์ โดยมีศาสนาสถานในพื้นที่ ดังนี้ 
 สำนักสงฆ์  5  แห่ง ได้แก่ 
 สำนักสงฆ์บ้านพัฒนาปู่กู , สำนักสงฆ์บ้านหัวแม่สุริน , สำนักสงฆ์บ้านแม่อูคอหลวง , สำนักสงฆ์บ้านนางิ้ว 
, และสำนักสงฆ์พุทธไทยวัลย์ บ้านแม่อูคอ 

โบสถ์  4  แห่ง ได้แก่ 
โบสถ์บ้านแม่ยวมน้อย , โบสถ์บ้านคำสุข , โบสถ์บ้านแม่อูคอ , โบสถ์บ้านใหม่พัฒนา  

 

7.2 ประเพณีและงานประจำปี 
 เทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ  ปีใหม่ม้ง (กินวอ)  พีธีมัดมือกะเหรี่ยง (ก่ีจือ) 
 

7.3 ภูมิปัญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภาษากระเหรี่ยงและภาษาม้ง 
 

7.4 สิ้นค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 ผ้าทอกระเหรี่ยง กาแฟแม่อูคอ ผ้าทอปักมือ 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ำ 
ตำบลแม่อูคอ มีลำน้ำซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 3 สาย ได้แก่ น้ำแม่สุริน น้ำยวม และน้ำแม่ยวม

น้อย การพัฒนาแหล่งน้ำ ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาขนาดเล็ก เช่นการสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็กโดยทั้งตำบลมีอ่าง
เก็บน้ำขนาดเล็กเพียง 1 แห่ง คืออ่างเก็บน้ำขนาดเล็กบ้านปู่กู 
 

8.2 ป่าไม้ 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ป่าไม้มีหลากหลายประเภท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวกป่า

แดงและป่าเบญจพรรณ มีไม้สัก และไม้เนื้อแข็งที่มีคุณภาพที่ดีหายาก เช่น ไม้เต็ง ไม้ รัง ไม้ตะเคียน ไม้พลวง ไม้
ประดู่ ไม้แดง เป็นต้น การที่ตำบลแม่อูคอยังมีป่าไม้และแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ นั้น ก็เนื่องด้วยพ้ืนที่
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์และป่าสงวน ซึ่งประกอบด้วย  
 1.อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุริน มีเนื้อที่ 247,875 ไร่(เขตอำเภอเมือง และอำเภอขุนยวม) 
 2.วนอุทยานทุ่งบัวตอง มีเนื้อที่ 4,437 ไร่  
 3.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา มีเนื้อที่ 182,500 ไร่ (เขตอำเภอขุนยวมและอำเภอแม่ลาน้อย) 
 4.ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย แปลง 1 มีเนื้อที่ 725,156ไร่(เขตอำเภอขุนยวม และอำเภอแม่ลาน้อย) 
 

8.3 ภูเขา 
ตำบลแม่อูคอ มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน  
 

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1. ทุ่งดอกบัวตองบนดอยแม่อูคอ 
  2. น้ำตกแม่ยวมหลวง 

3. น้ำตกแม่สุริน  
  4. ศูนย์อนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารี 
  5. หมู่บ้านโฮมสเตย์ บ้านหัวแม่สุริน  
 ทรัพยากรธรรมชาติในเขตตำบลแม่อูคอส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพอุดมสมบูรณ์ 
 
 
  
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ 
สรุปได ้ดังนี้ 

1.๑.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ
ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศ
ไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลั กและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ  การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
 

1.1.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่
การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ  รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการ



 

 

 

 

 

 

ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ
1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น 

การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่ เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค 
และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา 
และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป 
รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

• ภาคเกษตร  โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้ เข้มแข็งและยั่ งยืน  เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับ
ไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรใน
การพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหาร
คุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

• ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มี
ศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าใน
ระดับสูงขึ้น 

• ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การ
ท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจ
บริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
และสถาบันเกษตรกร 

4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ  จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม  มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน



 

 

 

 

 

 

องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
 

1.1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แขง็แกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค ์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ 

จิตใจให้เข้มแข็ง 
 

1.1.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 

1.1.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ำ รวมทั้งมีความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็น
สังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ 

อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 
 



 

 

 

 

 

 

1.1.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
๑.2.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็น

คนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นใน
สังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การ
สร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกำลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสั งคมที่
กำหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของ
สถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 

 

1.2.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำ
ในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุน
ในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่าง
มีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตาม
ศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้าง
สัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จำเป็นและเหมาะสมตาม
กลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการ
พัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เสมอภาค ซึ่งจะนำไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำอันจะนำไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย 

 

1.2.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  ให้ความสำคัญกับ
การบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพ



 

 

 

 

 

 

และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ 
การลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและ
การใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานสำคัญสำหรับ
การพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ 
อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการ
สุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษา
นานาชาติ ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจำภูมิภาค เป็นต้น 

ทั้งนี้ โดยจะให้ความสำคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการผลิตและ
บริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพ 
ของลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออำนวยความสะดวกต่อ
การค้า การลงทุน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจใน
ภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศ
รายได้สูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว 
 

1.2.4 ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐
ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิต
และการบริโภคคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๑ ทั้งนี้
เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

 

1.2.5 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ให้ความสำคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ 
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึด
เหนี่ยวของสังคม (๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ และสร้างความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม (๓) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ (๔) การบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการแก้ไขปัญหาด้านความ
มั่นคง (๕) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย (๖) เสริมสร้างความมั่นคง
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ (๗) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง 



 

 

 

 

 

 

รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๘) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ำ โดยการกำหนด
แนวทางบริหารจัดการ (๙) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และ
ความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อม
แห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ(๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้ง
สนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง 

 

1.2.6 ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วน
ร่วม มีการกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง  
ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมีประเด็นการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอำนาจ
สู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจายอำนาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
ตามกรอบในอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๗ 
 

 1.2.7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบลอจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้ านการ
คมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน 
การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลด
ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล และการใช้
ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง 
อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่ง
ระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่ราง
เป็นหลัก 

1.2.8 ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อน
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพ่ิมการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือ
สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ



 

 

 

 

 

 

ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนำไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้าง
สังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการดำรงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้ ง
เพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิด
กลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันใน
ศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูงในอนาคต 

 

1.2.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจสำคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจำกัดของพ้ืนที่ 
รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยม ี
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือ
กระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่า
อยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่และสร้างความ
อยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนาเมืองศูนย์กลาง
ความเจริญในภูมิภาค (๓) การพัฒนาพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ (๔) การพัฒนา
พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ 
และโครงการพัฒนาท่าเรือนำ้ลึกทวาย 
 

1.2.10 ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค  กำหนดยุทธศาสตร์การ
ต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศ ทั้งในเชิง
รุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการดำเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ 
ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การ
ดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและ
เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและดำเนินงานของประเทศไทย
ภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการดำเนินงานตามพันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค 
อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกัน
ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการ
ประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการ
ด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งโลจิ
สติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

 



 

 

 

 

 

 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 1.3.1 แผนพัฒนาภาค 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 

1. ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และปรับ
ระบบการผลิตที่สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างสมดุล เพ่ือคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 

2. ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เน้น
การพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบโลจิ
สติกส์เพื่อสนับสนุนการค้าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

3. พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงในระดับ
นานาชาติ 

4. พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกัน เช่น ด้านสุขภาพ  ด้านการศึกษา  แรงงาน  ฯลฯ 

5. พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่นำไปสู่
การพ่ึงตนเอง  มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
ใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ 

 

 1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประกอบเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน มีทิศทางการพัฒนา

ด้านการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  พัฒนาบริการพื้นฐานของเมืองและสิ่งแวดล้อม  พัฒนาโครงข่ายคมนาคม และ
สร้างมูลคา่เพ่ิมทางภาคการผลิตและบริการบนพื้นฐานของความรู้และวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างคุณค่าและโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายการค้า การลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 

ในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วมตอบสนองต่อ

การพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
 

 1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๑. วิสัยทัศน์ 

 “แม่ฮ่องสอนเมืองอยู่ดี สิ่งแวดล้อม ยั่งยืน คนมีสุขด้วยการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล” 



 

 

 

 

 

 

๒. เป้าประสงค์รวม (Objective) 
      ๑. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ วิถีชีวิตวัฒนธรรม สขุภาพ เกษตรปลอดภัย และการค้าชายแดน 
      ๒. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนา
การศึกษา การพัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน 
      ๓. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประเพณีวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

 

๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ (โดยจัดลำดับความสำคัญ) 3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ :  
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
คุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิต
วัฒนธรรม สุขภาพ และเกษตร
ปลอดภัย 

เป้าประสงค์ท่ี ๑  
พัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถี
ชีวิต สุขภาพ เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ :  ร้อยละที่เพิ่มข้ึน
ของรายได้จากการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑  ส่งเสริมให้เป็น “เมืองแห่ง
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
และสุขภาพ”  
กลยุทธ์ที่ ๑.๒  ฟื้นฟู อนุรักษ์และส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์
ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
กลยุทธ์ที่ ๑.๓  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน
ปลอดภัยและส่งเสริมให้มีกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวตลอดปี 
กลยุทธ์ที่ ๑.๔  พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร และยกระดับผู้ประกอบการด้าน
การท่องเที่ยว  
กลยุทธ์ที่ ๑.๕  ส่งเสริมการเกษตร
ปลอดภัย วนเกษตร เพื่อการท่องเที่ยว
ชุมชน 
กลยุทธ์ที่ ๑.๖  ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 

เป้าประสงค์ท่ี ๒  
เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคม และสิ่ง
อำนวยความสะดวกเชื่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยว 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ : จำนวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้รับการพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ ๒.๑  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการ
  ท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์ท่ี ๓  
ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสาหกิจ
ชุมชน 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓ :  ร้อยละที่เพิ่มข้ึน
ของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
และวิสาหกิจชุมชน 

กลยุทธ์ที่ ๓.๑  ส่งเสริมและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสาหกิจชุมชน 
นวัตกรรมใหม่ ให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่ม
มูลค่า  
กลยุทธ์ที่ ๓.๒  ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้
เข้มแข็ง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ :  
ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การ
ลงทุน และการค้าชายแดน 

เป้าประสงค์ท่ี ๑  
การค้าการลงทุน มีการขยายตัวเพิ่มมากข้ึน 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑ : ร้อยละที่เพิ่มข้ึน
ของมูลค่าการค้าชายแดน 
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒ :  จำนวนที่เพิ่มข้ึน
ของผู้ประกอบการ และนักลงทุน 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาระบบ Logistic 
เพื่อรองรับการเปิดด่านสู่ประเทศ เมียน
มา, กลุ่ม ASEAN และกลุ่ม BIMSTEC 
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
จุดผ่อนปรนการค้าชายแดน และยกระดับ
ให้เป็นด่านถาวร 
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ส่งเสริมพัฒนาการค้าการ
ลงทุน และการค้าชายแดน  
กลยุทธ์ที่ ๑.๔ ยกระดับความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการท่องเที่ย 



 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ :  
ส่งเสริมและพัฒนาการค้า 
การลงทุน และการค้า
ชายแดน (ต่อ) 

  กลยุทธ์ที่ ๑.๕ ส่งเสริมการค้าตลาดชุมชน ผลผลิต
และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัย 

เป้าประสงค์ท่ี ๒ 
ส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนผลิตภัณฑ์และ
ผู้ประกอบการของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้
มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ : 
ร้อยละรายได้ของ
ผู้ประกอบการท่ีเพิ่มข้ึน 

กลยุทธ์ ๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และมาตรฐาน เพื่อสามารถ
แข่งขันได้ 
กลยุทธ์ ๒.๒ พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้
สามารถแข่งขันได้ 

เป้าประสงค์ท่ี ๑  
ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ลดน้อยลง 

ตัวช้ีวัดท่ี : ๑.๑ ร้อยละที่ลดลง
ของจำนวนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ 
จปฐ. 
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒ ร้อยละที่เพิ่มข้ึน
ของแรงงานได้รับการพัฒนา
ทักษะการประกอบอาชีพ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑  ส่งเสริมครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.
ให้มีรายได้เพิ่มข้ึน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของ
ผลผลิตทางการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตร
ปลอดภัย และพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน  
กลยุทธ์ที่ ๑.๒  ส่งเสริมให้ประชาชนมีไฟฟ้า และ
น้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค 

เป้าประสงค์ท่ี ๒  
เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๑ : ร้อยละของ
ผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
ประเทศ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๒ : อัตราการเรียน
ต่อของนักเรียนในแต่ละระดับ
เพิ่มข้ึน 
ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๓ : อัตราการมีงาน
ทำของนักศึกษาที่จบการศึกษา
แล้ว 

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ :  พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้งใน
และนอกระบบ โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน  
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ : เพิ่มโอกาสทางการศึกษาในทุก
ระดับ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ :  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
สภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกทาง
การศึกษา และส่งเสริมเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
กลยุทธ์ที่ ๒.๔ : เพิ่มโอกาสและพัฒนาทักษะใน
การทำงานให้กับนักเรียนนักศึกษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ :   
การแก้ไขปัญหาความยากจน 
พัฒนาคน สังคม การบริการ
ภาครัฐ และพลังงานทดแทน 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

เป้าประสงค์ท่ี ๓  
ประชาชนได้รับการบริการภาครัฐอย่าง
ทั่วถึง   

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๑ : อัตราการตาย
ของทารก ต่อการเกิดมีชีพ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๒ : จำนวน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
ได้รับบริการเพิ่มข้ึน 
ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๑ : อัตราการตาย
ของทารก ต่อการเกิดมีชีพ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๒ : จำนวน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
ได้รับบริการเพิ่มข้ึน 
ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๑ : อัตราการตาย
ของทารก ต่อการเกิดมีชีพ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๒ : จำนวน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
ได้รับบริการเพิ่มข้ึน 

กลยุทธ์ที่ ๓.๑  พัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข 
และระบบการให้บริการที่มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาระบบสวัสดิการ การบริการ
ภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหา
และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน  
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ ส่งเสริมให้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ ได้รับบริการภาครัฐ  อยา่งทั่วถึง 
กลยุทธ์ที่ ๓.๔  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัย
เพื่อการพัฒนาจังหวัด  แม่ฮ่องสอน 
กลยุทธ์ที่ ๓.๑  พัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข 
และระบบการให้บริการที่มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาระบบสวัสดิการ การบริการ
ภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหา
และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน  
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ ส่งเสริมให้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ ได้รับบริการภาครัฐ  อยา่งทั่วถึง 
กลยุทธ์ที่ ๓.๔  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัย
เพื่อการพัฒนาจังหวัด  แม่ฮ่องสอน 

เป้าประสงค์ท่ี ๔  
การสืบทอดศาสนา คุณธรรม จริยธรรม 
ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔ : จำนวนกิจกรรม
การสืบทอดทางศาสนา ศิลปะ 
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
กลุ่มชาติพันธุ์ 

กลยุทธ์ที่ ๔ : ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และเผยแพร่ ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ของกลุ่มชาติพันธ์ 

เป้าประสงค์ท่ี ๕  
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
โครงการตามพระราชดำริ โครงการ
หลวง และโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวง ขยายผลสู่ชุมชน/หมู่บ้าน 
และสถานศึกษาในพื้นที่อย่างทั่วถึง 

ตัวช้ีวัดท่ี ๕ : จำนวนที่เพิ่มข้ึน
ของชุมชน/หมู่บ้าน สถานศึกษา 
ที่ได้รับการขยายผลการเรียนรู้
ตามแนวพระราชดำริและ
โครงการหลวง 

กลยุทธ์ที่ ๕ :  ขยายผลการเรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการตาม
พระราชดำริ โครงการหลวง และโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสู่พื้นที่เป้าหมาย 

 
 



 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ :  
การจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ :  
เพิ่มความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

ตัวช้ีวัด : ๑. จำนวนพื้นที่ป่าไม่
ถูกบุกรุกทำลายเพิ่มมากข้ึน  
ตัวช้ีวัด : ๒ ร้อยละของจำนวน
วันที่มปีริมาณฝุน่ละอองขนาดเลก็
เฉลี่ยรายวนัอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด : 3 จำนวนการเกิดจุด
พิกัดความร้อน (Hotspot) ใน
จังหวัด 
ตัวช้ีวัด : 4 ระดับความสำเร็จ
ในการบริหารจัดการขยะ 
ตัวช้ีวัด : 5 ระดับความสำเร็จ
ของการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร
ลุ่มน้ำ 

กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ปลูกป่าสร้างรายได้ พัฒนาฟ้ืนฟู
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๒  ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอก
ควันไฟป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่ ๓ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนและขยะอันตราย 
กลยุทธ์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำ 
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเชิงวน
เกษตรและให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ :  
การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงภายในและตามแนว
ชายแดน 

เป้าประสงค์ท่ี ๑  
ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้
เกิดข้ึนในสังคม 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ : จำนวนกิจกรรม
การจัดงานเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์   
และสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 

กลยุทธ์ที่ ๑ : การปกป้องสถาบันและการ
ปรองดองสมานฉันท์ 

เป้าประสงค์ท่ี ๒  
หมูบ่้าน/ชุมชน ปลอดภัยยาเสพติด 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ : ร้อยละของ
จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง
ปลอดยาเสพติด 

กลยุทธ์ที่ ๒ : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

เป้าประสงค์ท่ี ๓  
สร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๑ : ร้อยละที่ลดลง
ของการเกิดคดีประทุษร้ายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี 

กลยุทธ์ที่ ๓ : เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

เป้าประสงค์ท่ี ๓  
สร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ) 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๒ : จำนวนผู้
หลบหนีเข้าเมือง และแรงงาน
ต่างด้าวผิดกฎหมายลดลง 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๔  
ผลกระทบจากสาธารณภัยลดลง 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔ : ร้อยละของชุมชน
ที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็น
เครือข่ายเตือนภัย 
 

กลยุทธ์ที่ ๔ : การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย และการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

เป้าประสงค์ท่ี ๕  
หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความม่ันคงอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริและหมู่บ้านยาม
ชายแดนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๕ : จำนวนหมู่บ้านที่
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านพัฒนา
เพื่อความม่ันคงอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ
หมู่บ้านยามชายแดน 

 
 

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. มีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมุ่งเน้น 1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค  2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนยั่งยืน 3. การพัฒนาคุณภาพคน สังคม 
ชุมชนให้มีคุณภาพ 4. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน6. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวยั่งยืน 7. การพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี  โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ดังนี้ 
๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 



 

 

 

 

 

 

๑.๑)  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง 
1.2)  การพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน 
๒.๑)  การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 
๒.๒)  การส่งเสริมและสนับสนุนการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
๒.๓)  การส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ 
๒.๔)  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร 

๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ 
๓.๑)  ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
๓.๒)  ส่งเสริมการสาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ  
๓.๓)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒธรรม จารีตประเพณี  ภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่น 
๔.๑)  การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔.๒)  สืบทอดและสร้างองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
๔.๓)  สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
๕.๑)  สนับสนุนและจัดให้มีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
๕.๒)  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๓)  ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
  6.1) พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
  6.2) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและโฮมสเตย์ 
  6.3) ส่งเสริมการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

7)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี 
7.๑   การสร้างจิตสำนึกและการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
7.๒)  พัฒนาการให้บริการสาธารณะ 
7.๓)  ส่งเสริมการทีส่วนร่วมและกระบวนการประชาสังคม 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์ 
 วิสัยทศัน์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ 
 “ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ภูมิปัญญาประเพณี
ท้องถิ่น” 
 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต พัฒนาคน สังคมและการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น    
ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว        
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

2.3 เป้าประสงค์ 
๑.การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
๒.ประชาชนมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
3.ประชาชนมีการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
4.ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม 
5.มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่และอุดมสมบูรณ์ 
6.แหล่งท่องเที่ยวได้รับการอนุรักษ ์พัฒนาและฟ้ืนฟู 
7.มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

2.4 ตัวช้ีวัด 
๑.การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นร้อยละ 70 
๒.ประชาชนมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ ร้อยละ 80 
3.ประชาชนมีการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ร้อยละ 80 
4.ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม ร้อยละ 70 
5.มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่และอุดมสมบูรณ์ ร้อยละ 80 
6.แหล่งท่องเที่ยวได้รับการอนุรักษ์  พัฒนาและฟ้ืนฟู ร้อยละ 60 
7.มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ร้อยละ80 

 



 

 

 

 

 

 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
๑.การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
จำนวน  31  โครงการ 
๒.ประชาชนมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ จำนวน 11  โครงการ 
3.ประชาชนมีการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน จำนวน 40  โครงการ 
4.ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม  
จำนวน 7  โครงการ 
5.มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่และอุดมสมบูรณ์ จำนวน 11  โครงการ 
6.แหล่งท่องเที่ยวได้รับการอนุรักษ์  พัฒนาและฟ้ืนฟู จำนวน 6  โครงการ 
7.มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จำนวน 20  โครงการ 

 

2.6 กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค  
กลยุทธ์  1.1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง   
  1.2การพัฒนาสาธารณูปโภคและแหล่งน้ำ 
  1.3การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้าง      
   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
กลยุทธ์  2.1การพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ 
  2.2การส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต พัฒนาคน สังคมและการเรียนรู้ 
กลยุทธ์  3.1การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
  3.2การขจัดปัญหาความยากจนและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
  3.3การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
  3.4การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การกีฬา และนันทนาการ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น    

กลยุทธ์ 4.1การส่งเสริมสนับสนุน การอนุรักษ์และสืบทอด ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์  5.1การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  5.2การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 



 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว        
กลยุทธ์  6.1 การพัฒนาปรับปรุงและการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ 7.1การสร้างจิตสำนึกและพัฒนาความสามารถของบุคลากรภาครัฐ การปรับปรุงกฏ

ระเบียบ วิธีการทำงาน และสร้างแรงจูงใจ 
7.2การตรวจสอบและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
7.3การส่งเสริมประชาธิปไตยและการบวนการประชาสังคม  
 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑.การบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
๒.ประชาชนมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ยั่งยืน 
3.ประชาชนมีการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนยั่งยืน 
4.ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงามอย่างยั่งยืน 
5.มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ยั่งยืน 
6.แหล่งท่องเที่ยวได้รับการอนุรักษ์  พัฒนาและฟ้ืนฟู 
7.มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
 



 

 

 

 

 

 

  2.8 ความเชื่อมโยงของในภาพรวม 
        

  
 
 
 
 
 
 
                    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
  

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์ 
การบริหารส่วน
ตำบลแม่อูคอ พ.ศ.
2561-2565 

 

แผนงาน 

ผลผลิต/
โครงการ 

1.ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

3.ยุทธศาสตร์การพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเตบิโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดลุและพฒันา
ระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

1.สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้าน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ 

2.ยกระดบัเช่ือมโยงสร้างเครือข่ายการค้าการลงทุนและการค้า
ชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ 

1.ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิง
นิเวศวิถีชีวิตวัฒนธรรม สุขภาพและเกษตรปลอดภัย 

2.ส่งเสริมและพฒันาการค้าการ
ลงทุนและการค้าชายแดน 

3.การแก้ไขปญัหาความยากจนพัฒนาคน สงัคม การบริการ
ภาครัฐและพลังงานทดแทนเพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิต 

4.การจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

5.การพฒันาเพือ่เสริมสร้างความมั่นคงภายใน
และตามแนวชายแดน 

ย.1 การเสรมิสร้าง
และพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย ์

ย.2 การสร้างความ
เป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล้ำในสงัคม 

ย.3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

ย.4 การเติบโตที่เป็น
มิตรกบัสิง่แวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ย.5 ความมัน่คง ย.6 การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจดัการในภาครัฐ
และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

ย.7 การพฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 

ย.8 วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจยั 
และนวตักรรม 

ย.9 การพฒันา
ภูมิภาคเมือง และ
พ้ืนท่ีเศรษฐกจิ 

ย.10 การต่างประเทศ
ประเทศเพื่อนบา้นและ
ภูมิภาค 

ย.1ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูปโภค 

ย.2ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
เศรษฐกจิ การคา้ การลงทุน ยัง่ยืน 

ย.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน 
สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ 

ย.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรกัษ์ส่งเสริม
ศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

ย.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยัง่ยืน 

ย.6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวยัง่ยืน 

ย.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ท้องถ่ินที่ด ี

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจการค้า
การลงทุนที่ยัง่ยืน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการพัฒนาคน
และสงัคมที่มีคุณภาพ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรกัษ์
ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบรหิาร
จัดการท้องถ่ินที่ด ี

เป้าหมาย:พฒันา
โครงสร้างพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภคและ
ระบบสาธารณูปการให้
ครอบคลุมและทัว่ถึง 

เป้าหมาย:สง่เสรมิ
การพัฒนากลุม่
อาชีพผลิตภัณฑ์
ชุมชนตลาดชุมชน
และสินค้าพื้นเมือง 

เป้าหมาย:สง่เสรมิ
และสนบัสนุนให้
ประชาชนมีการ
ดำรงชีวิตแบบ
เศรษฐกจิพอเพียงฯ 

เป้าหมาย:ส่งเสริมและ
สนบัสนุนดา้นการกีฬา
และนนัทนาการให้แก่
เด็กและเยาวชน
ประชาชนทัว่ไป 

เป้าหมาย:ส่งเสริม
ให้มีการอนุรักษ ์

เชิดชู ศิลปะ 
วฒันธรรมและ
ประเพณีทอ้งถ่ิน 

เป้าหมาย:ส่งเสริม
พฒันาคณุภาพชีวติ
ของประชาชนทั้ง
ดา้นการศกึษาการ
สาธารณสุข
สวสัดิการสังคมให้
ดีขึ้นอย่าง
ครอบคลุมและ
ทัว่ถึง 

เป้าหมาย:ส่งเสริมการปกครองใน
ระบบประชาธิปไตยให้ชุมชนมี
ความเขม้แข็งและความสงบ
เรียบร้อยโดยเนน้การมีส่วนร่วม
ของประชาชนและภาคีทกุภาค
ส่วน 

เป้าหมาย:สง่เสรมิและสร้าง
จิตสำสึกให้แกป่ระชาชนให้
มีการจัดการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย:พฒันาศักยภาพ
องค์กรและบุคลากรในการ
ให้บรกิารแกป่ระชาชน
ตามหลกัธรรมภิบาล 

2.1 การพัฒนาศักยภาพด้านการประกอบอาชีพ 
2.2การส่งเสริมเศรษฐกจิแบบพอเพียงตามแนว
พระราชดำร ิ
 

 
 

3.1 ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
3.2 การขจัดปญัหาความยากจน 
3.3 การสง่เสรมิสุขภาพอนามัย การกีฬาและ
นันทนาการ 
3.4 การเสรมิสร้างความเข้มแข็งให้กบัชุมชน 

 
 
 

5.1 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสงิแวดล้อม 
5.2 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

6.1 การพัฒนา การบริหารการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 

 

1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่ง 
1.2 การพัฒนาปรบัปรุงสาธารณูปโภค 
และแหล่งน้ำ 
1.3การพฒันาปรับปรงุอาคารสถานที่
และสิง่ก่อสร้าง 
 

4.1 การสง่เริมสนับสนุน อนุรักษ์ 
วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

 

 
 

7.1 การสร้างจิตสำนึกและ
พัฒนาขีดความสามารถ 
บุคลากรของรัฐ 
7.การตรวจสอบและการสร้าง
กระบวนการ 
 
 

 

จำนวน 387
โครงการ 

2.เคหะและชุมชน 3. การเกษตร 

3.พัฒนาเกษตรมลูค่าเพิม่สู่ตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ 

4.อนุรักษ์ฟื้นฟทูรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างบรูณาการและมสี่วน
ร่วมตอบสนองต่อการพฒันาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

4.สาธารณสุข 5.การศึกษา 6.รักษาความ
สงบภายใน 

7.สังคม
สงเคราะห ์

8.สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

9.งบกลาง 10.บรหิารงานทั่วไป 11.การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

จำนวน 77 โครงการ จำนวน 100 โครงการ จำนวน 107 โครงการ จำนวน 38
โครงการ 

จำนวน 44
โครงการ 

จำนวน 27
โครงการ 

จำนวน 90โครงการ จำนวน 104โครงการ จำนวน 10
โครงการ 

1 แผนงานอุตสห  
กรรมและโยธา 

จำนวน 14 
โครงการ 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ส่วนที่   ๓๓ 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ด้านการบริหารราชการ
ให้มีประสิทธิภาพ
คุณภาพตามหลักธรร
มาภิบาล 
 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

สำนักงานปลัด 
และ 

กองคลัง 

องค์การ
บริหาร

ส่วนตำบล
แม่อูคอ ด้านบริการชุมชน

และสังคม 
แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 

๒ ด้านการลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 
 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

สำนักงานปลัด 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ   

กองการศึกษา 
 

แผนงานการศึกษา 
ด้านการดำเนินงาน
อ่ืนๆ  

แผนงานงบกลาง สำนักงานปลัด 
และ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

กองสวัสดิกา
สังคม 

๓ ด้านการพัฒนาด้าน
การเกษตร  เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม 
 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข้งของ
ชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๔ ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงาน
การเกษตร 

สำนักงานปลัด 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงาน
สาธารณสุข 

รวม ๔ ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ๑๑ แผนงาน ๕ สำนัก/กอง 



แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที่3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบรกิารภาครฐัและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวติ

1.ยทุธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐานและสาธารณปูโภค 
1.1 แผนงานอุตสหกรรมและโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

1 โครงการกอ่สร้างรางระบายน า้รูปตัวย ู  เพื่อกอ่สร้างรางระบาย กวา้ง0.60 เมตร 300,000.00    - - - - สามารถระบายน า้ สามารถระบายน า้ได้ กองช่าง

หยอ่มบา้นนางิ ว จ้านวน 2 จดุ น า้รูปตัวย ู ยาว 200 เมตร อบต.แม่อคูอ ได้กวา่ร้อยละ 80 สะดวกไม่อดุตัน  อบต.แม่อคูอ

ม.1 บา้นค้าสุข (หยอ่มบา้นนางิ ว) หนา 0.10 เมตร ไม่ส่งกล่ินเหม็นกอ่ความ

ร้าคาญ

2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หยอ่มบา้น  เพื่อใหป้ระชาชนมี กวา้ง 3.00 เมตร 360,000.00    - - - - ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(หยอ่มบา้นนางิ ว)  200 เมตร  เส้นทางคมนาคม ยาว 200 เมตร อบต.แม่อคูอ 80 สะดวกในการ สะดวกในการสัญจรไปมา  อบต.แม่อคูอ

จ้านวน 2 จดุ ม. 1 บา้นค้าสุข ที่สะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 เมตร สัญจรไปมา

3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  เพื่อใหป้ระชาชนมี กวา้งข้างละ 0.60 ม. - - - 150,000 - ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

2 ร่องล้อ (หยอ่มบา้นแม่ยวมนอ้ย)  เส้นทางคมนาคม ยาว 200 เมตร อบต.แม่อคูอ 80 สะดวกในการ สะดวกในการสัญจรไปมา  อบต.แม่อคูอ

หมู่ 1 บา้นค้าสุข  ที่สะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 เมตร สัญจรไปมา

4 โครงการขุดบอ่เพื่อการเกษตร เพื่อการขุดบอ่เพื่อการ กวา้ง 15 ม. - 100,000     10,000      เกษตรกร ร้อยละ ประชาชนได้รับการ กองช่าง

 ( หยอ่มบา้นนางิ ว)  ม. 1 บา้นค้าสุข เกษตร(หยอ่มบา้นนางิ ว) ยาว 15 เมตร อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 50 ของหมู่บา้น บริการสาธารณะที่  อบต.แม่อคูอ

ลึก 3.00 เมตร ได้ใช้ประโยชน์ มีคุณภาพ

        รายละเอียดโครงการพัฒนา

          องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อูคอ อ าเภอขุนยวม จังหวดัแม่ฮอ่งสอน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวดัที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสรา้งพ้ืนฐานและสาธารณปูโภค

                                        แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณ



1.1 แผนงานอุตสหกรรมและโยธา ต่อ แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

5 โครงการจดัท้าปา้ยประจ้าหมูบา้น เพื่อใหป้ระชาชนมี จดัท้าปา้ยประจ้าหมู่บา้น - - - 5,000          - ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(หยอ่มบา้นแม่ยวมนอ้ย) ปา้ยประจ้าหมู่บา้น อบต.แม่อคูอ 100 ได้รับความ สะดวกและภมูิใจ  อบต.แม่อคูอ

ม.1 บา้นค้าสุข สะดวกในการ ในชุมชนของตนเอง

สัญจรไปมา

6 โครงการซ่อมแซมผิวถนน คสล .  เพื่อซ่อมแซมผิวถนน กวา้ง 4.00 ม. - - - - 250,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ม.1 บา้นนางิ ว ค.ส.ล. ม.1 ยาว100 ม. อบต.แม่อคูอ 100 ได้รับความ สะดวกในการสัญจรไปมา  อบต.แม่อคูอ

หนา 0.10 ม. สะดวกในการ

สัญจรไปมา

7 โครงการกอ่สร้างรางระบายน า้ รูปตัว วี  เพื่อกอ่สร้างรางระบาย ยาว 400 ม. - - - 400,000     400,000    สามารถระบายน า้ สามารถระบายน า้ได้ กองช่าง

ทกุหยอ่มบา้น   ม.1 บา้นค้าสุข น า้ รูปตัว ว ีทกุหยอ่ม อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ ได้กวา่ร้อยละ 80 สะดวกไม่อดุตัน  อบต.แม่อคูอ

บา้น  ม. 1 ไม่ส่งกล่ินเหม็นกอ่ความ

ร้าคาญ

8 โครงการจดัซื อวสัดุทอ่ประปา โครงการจดัซื อวสัดุทอ่ประปา จดัซื อทอ่ประปา - - - 50,000 50,000 ระบบประปา ประชาชนมีทอ่ประปา กองช่าง

( ทกุหยอ่มบา้น ) ( ทกุหยอ่มบา้น ) อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ มีประสิทธภิาพ ในการเกษตร ทั่วถึงและ  อบต.แม่อคูอ

ม.1 บา้นค้าสุข ม.1 บา้นค้าสุข ร้อย 80 สะดวกรวดเร็ว

9 โครงการจดัซื อกล่องเกเบี ยน  เพื่อจดัซื อกล่องเกเบี ยน  จดัซื อกล่องเกเบี ยน - - 100,000 100,000 - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

ทกุหยอ่มบา้น ม.1 บา้นค้าสุข ทกุหยอ่มบา้น อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 100 ได้รับความ  คมนาคมขนส่งที่  อบต.แม่อคูอ

ม. 1 บา้นค้าสุข สะดวกในการ สะดวกรวดเร็ว

สัญจรไปมา

10 โคงการกอ่สร้างล้าเหมือง รูปตัวยู  เพื่อกอ่สร้างล้าเหมือง กวา้ง 0.60 ม. - 150,000 150,000 150,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีน า้ใช้อปุโภค กองช่าง

(หยอ่มบา้นแม่ยวมหลวง) รูปตัวยู  ยาว 100ม. อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 100  มีน า้ไว้ บริโภคอยา่งเพยีงพอ  อบต.แม่อคูอ

ม.1 บา้นค้าสุข ลึก 0.60 ม. อปุโภคบริโภค

อยา่งเพยีงพอ

เป้าหมายที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



1.1 แผนงานอุตสหกรรมและโยธา ต่อ แบบ ผ.02
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

11 โครงการกอ่สร้างสะพานไม้  เพื่อกอ่สร้างสะพานไม้ กวา้ง 1.50 เมตร - - - 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

(หยอ่มบา้นแม่ยวมนอ้ย) (หยอ่มบา้นแม่ยวมนอ้ย) ยาว 10.00 เมตร อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 100 ได้รับความ  คมนาคมขนส่งที่  อบต.แม่อคูอ

ม.1 บา้นค้าสุข สูง1.00 เมตร สะดวกในการ สะดวกรวดเร็ว

สัญจรไปมา

12 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนน กวา้ง 4.00 เมตร - 30,000 - 30,000 - ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ม.1 บา้นค้าสุข ค.ส.ล. ที่สัญจรไปมาได้ ยาว 100 เมตร อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 100 ได้รับความ สะดวกในการสัญจรไปมา  อบต.แม่อคูอ

สะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ

สัญจรไปมา

13 โครงการขยายเขตระบบประปา  เพื่อขยายเขตระบบ จ้านวน 1 ชุด - 300,000 - 300,000 300,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมี กองช่าง

(หยอ่มบา้นนางิ ว) กอ่สร้างถังเกบ็น า้ ประปา(หยอ่มบา้นนางิ ว) ยาว  2 กโิลเมตร อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 100 มีน า้ประปา น า้ไวอ้ปุโภคบริโภค  อบต.แม่อคูอ

แบบ ฝ.33 พร้อมวา่งทอ่ประปา พวีซีี ใช้ อยา่งพอเพยีง

ม.1 บา้นค้าสุข

14 โครงการกอ่สร้างศาลาเอนกประสงค์  เพื่อกอ่สร้าง กวา้ง 5.00 เมตร - 250,000     - 250,000     250,000    ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีศาลา กองช่าง

(หยอ่มบา้นนางิ ว) ม.1 บา้นค้าสุข ศาลาเอนกประสงค์  ยาว 12 เมตร อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 90 ได้รับความ เอนกประสงค์  อบต.แม่อคูอ

สูง 3.00 เมตร ความสะดวกใน ประจ้าหมู่บา้น

การมาใช้บริการ

15 โครการกอ่สร้างสนามฟตุบอล  เพื่อกอ่สร้างสนาม กวา้ง 40.00 เมตร - 300,000      300,000     300,000    มีสนามฟตุบอล ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

ม.1 บา้นค้าสุข ฟตุบอล ม.1 บา้นค้าสุข ยาว 60.00 เมตร อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ ได้มาตรฐาน ออกก้าลังกายเล่นฟตุบอล อบต.แม่อคูอ

ร้อยละ 80

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

โครงการที่



1.1 แผนงานอุตสหกรรมและโยธา ต่อ แบบ ผ.02
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

16 โครงการขยายไฟกิ่ง  เพื่อขยายไฟกิ่ง  หมู่ที่ 1 บา้นค้าสุข - - 120,000      - 120,000    ประชาชนมี  ประชาชนไดรับบริการ กองช่าง

ม. 1 บา้นค้าสุข ม.1 บา้นค้าสุข อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ ไฟฟา้ใช้ร้อย100  ด้านไฟฟา้อยา่งทั่วถึง  อบต.แม่อคูอ

ทกุครัวเรือน

17 โครงการตัดโค้ง ทางเข้า  เพื่อการตัดโค้ง กวา้ง 1.50 เมตร - - 100,000      100,000     - ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หยอ่มบา้นแม่ยวมนอ้ย จ้านวน 10 โค้ง หยอ่มบา้นแม่ยวมนอ้ย ยาว 10.00 เมตร อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 100 ได้รับความ สะดวกในการสัญจรไปมา  อบต.แม่อคูอ

ม.1 บา้นค้าสุข สะดวกในการ

สูง1.00 เมตร สัญจรไปมา

*18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา  เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม กวา้ง 12.00 เมตร - - 290,000      - - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีศาลา กองช่าง

เอนกประสงค์ หยอ่มบา้นแม่ยวมนอ้ย ศาลาเอนกประสงค์  ยาว 18.00 เมตร อบต.แม่อคูอ 90 ได้รับความ เอนกประสงค์  อบต.แม่อคูอ

ม.1 บา้นค้าสุข หยอ่มบา้นแม่ยวมนอ้ย สูง 3.00 เมตร ความสะดวกใน ประจ้าหมู่บา้น

ม.1 บา้นค้าสุข การมาใช้บริการ

19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเนื่องจาก  เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม หมู่ที1่ บา้นค้าสุข - - - 100,000     100,000    ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีถนนเพื่อการ กองช่าง

ดินสไลด์ถมทบัเส้นทางคมนาคม  เนื่องจากเส้นทาง อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 100 ได้รับความ  สัญจรไปมาได้สะดวก  อบต.แม่อคูอ

(ทกุหยอ่มบา้น)   ม.1 บา้นค้าสุข ดินสไลด์ถมทบัเส้นทาง สะดวกในการ และลดอบุติัเหตุ

คมนาคม สัญจรไปมา

20 โครงการกอ่สร้างศาลาฌาปนกจิศพ  เพื่อกอ่สร้าง กวา้ง 5.00 เมตร - 250,000 - 250,000 250,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมี กองช่าง

หยอ่มบา้นแม่ยวมนอ้ย ศาลาฌาปนกจิศพ ยาว 12.50 เมตร อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 90 ได้รับความ ศาลาฌาปนกจิศพ  อบต.แม่อคูอ

ม.1 บา้นค้าสุข หยอ่มบา้นแม่ยวมนอ้ย สูง 3.00 เมตร ความสะดวกใน  ประจ้าหมู่บา้น

การมาใช้บริการ

21 โครงการกอ่สร้างศาลาฌาปนกจิศพ  เพื่อกอ่สร้าง กวา้ง 5.00 เมตร - - 250,000 250,000 - ประชาชนร้อยละ ประชาชนมี กองช่าง

ม.1 บา้นค้าสุข ศาลาฌาปนกจิศพ ยาว 12.50 เมตร อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 90 ได้รับความ ศาลาฌาปนกจิศพ  อบต.แม่อคูอ

ม.1 บา้นค้าสุข สูง 3.00 เมตร ความสะดวกใน ประจ้าหมู่บา้น
การมาใช้บริการ

งบประมาณ
เป้าหมายโครงการ วัตถุประสงค์ที่
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22 โครงการขุดสระกกัเกบ็น า้  เพื่อขุดสระกกัเกบ็น า้ กวา้ง  10 เมตร - 200,000 200,000 200,000 - ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีน า้ไวเ้พื่อ กองช่าง

พื นที่ท้าการเกษตรเพื่อปอ้งกนั พื นที่การเกษตรเพื่อ ยาว   10 เมตร อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 100 มีน า้ใช้ การเกษตร อยา่งพอเพยีง อบต.แม่อคูอ

ปญัหาภยัแล้ง   ม. 1 บา้นค้าสุข ปอ้งกนัปญัหาภยัแล้ง ลึก 3.00 เมตร

23 โครงการกอ่สร้างถังเกบ็น า้แบบ ฝ.33  เพื่อกอ่สร้างถังเกบ็น า้  หมู่ที่ 1 200,000 - - - - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีน า้เพยีงพอ กองช่าง

บา้นค้าสุข ม. 1  ( ด้านการเกษตรและ แบบ ฝ.33  จ้านวน 1 จดุ บา้นค้าสุข อบต.แม่อคูอ 80 มีน า้ใช้ ในการอปุโภค - บริโภค  อบต.แม่อคูอ

แหล่งน า้ )

24 โครงการขุดลอกหนา้ฝายพะยอย เพื่อขุดลอกหนา้ฝายพะยอย กวา้ง 35 เมตร 400,000 - - - - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีน า้เพยีงพอ กองช่าง

(หยอ่มบา้นพะยอย ) (หยอ่มบา้นพะยอย) ยาว 150 เมตร อบต.แม่อคูอ 80 มีน า้ใช้ ในการอปุโภค - บริโภค  อบต.แม่อคูอ

ม. 2 บา้นหวัแม่สุริน จ้านวน 1 จดุ สูง 5 เมตร

 ( ด้านการเกษตรและแหลงน า้)

25 โครงการซ่อมแซมฝายส้าหรับน า้  เพื่อซ่อมแซมฝาย (หยอ่มบา้นหวัฮะ) 100,000         - - - - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมี กองช่าง

ประปาภเูขา (หยอ่มบา้นหวัฮะ) ส้าหรับน า้ ประปาภเูขา หมู่ที่ 2 บา้นหวัแม่สุริน อบต.แม่อคูอ 100 มีน า้ น า้อปุโภคบริโภคอยา่ง  อบต.แม่อคูอ

ม. 2 บา้นหวัแม่สุริน หยอ่มบา้นหวัฮะ ประปาใช้ พอเพยีง

26 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กวา้ง 4.00 เมตร 250,000         - - - - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

บา้นหวัแม่สุริน บ้านหัวแม่สุริน  ยาว 100 เมตร อบต.แม่อคูอ 100 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อคูอ

ม.2 บา้นหวัแม่สุริน หนา 0.15 เมตร  สะดวกในการ ลดอบุติัเหตุ

สัญจรไปมา

27 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  เพื่อกอ่สร้างถนน คสล.  กวา้ง4.00 เมตร 250,000 - - - - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

หยอ่มบา้นกะโน  (หยอ่มบา้นกะโน) ยาว 100 เมตร อบต.แม่อคูอ 100 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อคูอ

ม.2 บา้นหวัแม่สุริน หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ลดอบุติัเหตุ

สัญจรไปมา

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายที่
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28 โครงการกอ่สร้างอา่งเกบ็น า้ขนาดเล็ก  เพื่อกอ่สร้างอา่งเกบ็น า้ กวา้ง 40.00 เมตร - 500,000 - 500,000 500,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีน า้เพยีงพอ กองช่าง

เพื่อใช้ในการเกษตรบา้นหวัแม่สุริน ขนาดเล็กเพื่อใช้ในการ ยาว 40.00 เมตร อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 50 มีน า้ใช้ ในการอปุโภค - บริโภค  อบต.แม่อคูอ

ม.2 บา้นหวัแม่สุริน เกษตรบา้นหวัแม่สุริน ลึก 5.00 เมตร

29 โครงการกอ่สร้างถังเกบ็น า้แบบ ฝ.33  เพื่อกอ่สร้างถังเกบ็น า้  หมู่ที่ 2 บา้นหวัแม่สุริน - - 200,000 200,000 - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีน า้เพยีงพอ กองช่าง

พร้อมถังกรองน า้ คสล. 1 ชุด แบบ ฝ.33 พร้อมถัง อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 50 มีน า้ใช้ ในการอปุโภค - บริโภค  อบต.แม่อคูอ

ม.2 บา้นหวัแม่สุริน กรองน า้ คสล. 1 ชุด

30 โครงการกอ่สร้างคลองส่งน า้ คสล.  เพื่อกอ่สร้างคลองส่งน า้ ระยะทาง 1 กโิลเมตร - 300,000 - 300,000 300,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีน า้อปุโภค กองช่าง

รูปตัว ว ี ม. 2 บา้นหวัแม่สุริน คสล. รูปตัว ว ี อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 50 มีน า้ใช้ บริโภคอยา่งเพยีงพอ  อบต.แม่อคูอ

-

31 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กวา้ง 4.00  เมตร - - 250,000 - - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

(หยอ่มบา้นแม่สุรินนอ้ย) (หยอ่มบา้นแม่สุรินอ้ย) ยาว 100 เมตร อบต.แม่อคูอ 100 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อคูอ

ม.2 บา้นหวัแม่สุริน หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ลดอบุติัเหตุ

สัญจรไปมา

32 โครงการวางทอ่กลม คสล. เพื่อวางทอ่กลม คสล. ขนาด 0.80 เมตร - 100,000 - 100,000 - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีน า้อปุโภค กองช่าง

(หยอ่มบา้นแม่อคูอนอ้ย) จ้านวน 2 จดุ (หยอ่มบา้นแม่อคูอนอ้ย) จ้านวน 2 จดุ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 50 มีน า้ใช้ บริโภคอยา่งเพยีงพอ  อบต.แม่อคูอ

ม.2 บา้นหวัแม่สุริน

33 โครงการจดัซื อทอ่ซีเมนต์  เพื่อการจดัซื อทอ่ หมู่ที่ 2 บา้นหวัแม่สุริน - 50,000 - 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีน า้อปุโภค กองช่าง

หยอ่มบา้นพะยอย วเีมนต์ หยอ่มบา้นพยอย อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 50 มีน า้ใช้ บริโภคอยา่งเพยีงพอ  อบต.แม่อคูอ

ม.2 บา้นหวัแม่สุริน

34 โครงการขุดขยายถนนดิน  เพื่อขุดขยายถนนดิน กวา้ง 4.00  เมตร - - 200,000 200,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

(หยอ่มบา้นพะยอย) (หยอ่มบา้นพะยอย) ระยะทาง 2  กโิลเมตร อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 50  ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อคูอ

ม.2 บา้นหวัแม่สุริน สะดวกในการ ลดอบุติัเหตุ

สัญจรไปมา

เป้าหมายที่ โครงการ
งบประมาณ

วัตถุประสงค์
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35 โครงการกอ่สร้างศาลาเอนกประสงค์  เพื่อกอ่สร้าง กวา้ง 5.00 เมตร - 250,000 250,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีศาลา กองช่าง

หมู.่2 บา้นหวัแม่สุริน ศาลาเอนกประสงค์  ยาว 12 เมตร อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 90 ได้รับความ เอนกประสงค์  อบต.แม่อคูอ

ประจ้าหมู่บา้น สูง 3.00 เมตร ความสะดวกใน ประจ้าหมู่บา้น

การมาใช้บริการ

36 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน ้า เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ขนาดกว้าง 18.00 เมตร - - 150,000    - - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีน ้าเพียงพอ กองช่าง
พร้อมงานระบบท่อน ้าประปา อ่างเก็บน ้าพร้อมงานระบบ ลึก 3.00 เมตร อบต.แม่อูคอ 100 มีน ้าใช้ ในการอุปโภค - บริโภค  อบต.แม่อูคอ
หย่อมบ้านแม่สุรินน้อย ท่อน ้าประปา หย่อมบ้านแม่สุรินน้อย
หมู่ที2่ บ้านหัวแม่สุริน

37 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. เพื่อให้ประชาชนมีถนน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร - - 100,000    - - ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีถนน กองช่าง
หย่อมบ้านแม่อูคอน้อย ค.ส.ล. ที่สัญจรไปมาได้ ยาว  60 เมตร อบต.แม่อูคอ 100 สัญจรไปมาได้ ค.ส.ล. ที่สัญจรไปมาได้  อบต.แม่อูคอ
หมู่ที2่ บ้านหัวแม่สุริน สะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 เมตร สะดวกรวดเร็วมากขึ น สะดวกรวดเร็ว

หย่อมบ้านแม่อูคอน้อย
38 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. เพื่อให้ประชาชนมีถนน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร - - 100,000    - - ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีถนน กองช่าง

หย่อมบ้านสบแม่สุริน ค.ส.ล. ที่สัญจรไปมาได้ ยาว  60 เมตร อบต.แม่อูคอ 100 สัญจรไปมาได้ ค.ส.ล. ที่สัญจรไปมาได้  อบต.แม่อูคอ
หมู่ที2่ บ้านหัวแม่สุริน สะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 เมตร สะดวกรวดเร็วมากขึ น สะดวกรวดเร็ว

หย่อมบ้านสบแม่สุริน
39 โครงการติดตั งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงต้่า เพื่อให้ประชาชนได้รับ จากหย่อมบ้านสามหลัง - - 100,000 - - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีไฟฟ้าและ กองช่าง

ม.2 บ้านหัวแม่สุริน ความปลอดภัยและความ ถึงวัดบ้านหัวแม่สุริน 100%  มีไฟฟ้า  แสงสว่างในหมู่บ้าน  อบต.แม่อูคอ
สะดวกในการสัญจรไปมา ระยะทาง 500 เมตร อย่างเพียงพอ การไฟฟ้าส่วน

ส่วนภูมิภาค
สาขาขุนยวม

40 โครงการขยายไฟกิ่ง จ้านวน 10 จดุ เพื่อใหป้ระชาชนมี ขยายไฟกิ่งหมู่บา้น - - - - 100,000 ประชาชนมี  ประชาชนไดรับบริการ กองช่าง

หมู่ที2่ บา้นหวัแม่สุริน  แสงสวา่งในหมู่บา้น จ้านวน  10 จดุ อบต.แม่อคูอ ไฟฟา้ใช้  ด้านไฟฟา้อยา่งทั่วถึง  อบต.แม่อคูอ

อยา่งเพยีงพอ หมู่ที2่บา้นหวัแม่สุริน ร้อยละ 100 ทกุครัวเรือน

41 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.  เพื่อใหป้ระชาชนมี กวา้ง 3.00 เมตร - - - - 180,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หยอ่มบา้นแม่สุรินเหนื่อ  เส้นทางคมนาคม ยาว 100 เมตร อบต.แม่อคูอ 80 สะดวกในการ สะดวกในการสัญจรไปมา  อบต.แม่อคูอ

หมู่ที2่ บา้นหวัแม่สุริน ในการสัญจรไปมาได้ หนา 0.15 เมตร สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ



1.1 แผนงานอุตสหกรรมและโยธา ต่อ แบบ ผ.02
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ
42 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.  เพื่อใหป้ระชาชนมี กวา้ง 3.00 เมตร - - - - 180,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หยอ่มบา้นแม่สุรินนอ้ยใต้  เส้นทางคมนาคม ยาว 100 เมตร อบต.แม่อคูอ 80 สะดวกในการ สะดวกในการสัญจรไปมา  อบต.แม่อคูอ

หมู่ที2่ บา้นหวัแม่สุริน ในการสัญจรไปมาได้ หนา 0.15 เมตร สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

43 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กวา้ง 4.00  เมตร 250,000 - - - - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

บา้นปางตอง ม.3 บา้นปางตอง บา้นปางตอง ยาว 100  เมตร อบต.แม่อคูอ 100 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อคูอ

หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ลดอบุติัเหตุ

สัญจรไปมา

44 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  เพื่อกอ่สร้างถนน กวา้ง 4.00  เมตร 120,000 - - - - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

(หยอ่มบา้นอนามัย) (หยอ่มบา้นอนามัย) ยาว 50  เมตร อบต.แม่อคูอ 100 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ อบต.แม่อคูอ

ม.3 บา้นปางตอง หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ลดอบุติัเหตุ

สัญจรไปมา

45 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กวา้ง 4.00 เมตร 240,000 - - - - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

หยอ่มบา้นปางตองใต้ หยอ่มบา้นปางตองใต้ ยาว 100 เมตร อบต.แม่อคูอ 100 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อคูอ

ม.3 บา้นปางตอง หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ลดอบุติัเหตุ

สัญจรไปมา

46 โครงการกอ่สร้างศาลาเอนกประสงค์  เพื่อกอ่สร้างศาลา กวา้ง 5.00 เมตร - - - 240,000 240,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนรับความสะดวก กองช่าง

พร้อมหอ้งน า้ 1 หลัง และปรับปรุง เอนกประสงค์พร้อม ยาว 10.00 เมตร อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 80พงึพอใจใน ในการท้ากจิกรรมที่หอ้ง  อบต.แม่อคูอ

ภมูิทศันร์อบอาคาร ม.3 บา้นปางตอง หอ้งน า้ 1 หลัง และ สูง 3.00 เมตร การมาใช้บริการ ประชุมและหอ้งน า้

ปรับปรุงภมูิทศันร์อบ ศาลาเอนกประสงค์ หอ้งส้วมสะอาดส้าหรับ

อาคาร และมีหอ้งน า้ บริการประชาชน

สะอาดร้อยละ70

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย



1.1 แผนงานอุตสหกรรมและโยธา ต่อ แบบ ผ.02
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

47 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กวา้ง 4.00  เมตร - - 250,000 - - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

หยอ่มบา้นปางตองเหนอื หยอ่มบา้นปางตองเหนอื ยาว 100 เมตร อบต.แม่อคูอ 100 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อคูอ

ม.3 บา้นปางตอง หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ลดอบุติัเหตุ

สัญจรไปมา

48 โครงการจดัซื อถังเกบ็น า้ไฟเบอร์กล๊าส เพื่อจดัซื อถังเกบ็น า้ไฟ ขนาด 2,000 ลิตร - 100,000 - - - ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีน า้ไวอ้ปุโภค กองช่าง

พร้อมฐานเหล็ก ม.3 บา้นปางตอง เบอร์กล๊าสพร้อมฐาน จ้านวน 4 ใบ อบต.แม่อคูอ 30 มีน า้ใช้ บริโภคอยา่งเพยีงพอ อบต.แม่อคูอ

เหล็ก

49 โครงการกอ่สร้างรางระบายน า้ คสล.  เพื่อกอ่สร้างรางระบาย กวา้ง 0.40 เมตร - 300,000 - 300,000 300,000 สามารถระบาย สามารถระบายน า้ได้ กองช่าง

รูปตัว ยู น า้ คสล. รูปตัว ยู ลึก  0.40 เมตร อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ น า้ได้ร้อยละ 80 สะดวกไม่อดุตันไม่ส่งกล่ิน  อบต.แม่อคูอ

ม.3 บา้นปางตอง หนา 0.15 เมตร เหม็นกอ่ความร้าคาญ

50 โครงการวางทอ่ระบายน า้ พวีซีี. เพื่อวางทอ่ระบายน า้ จ้านวน 2 จดุ - - 250,000 - 250,000 สามารถระบาย สามารถระบายน า้ได้ กองช่าง

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 8 นิ ว พร้อมบอ่ พวีซีี ขนาดเส้นผ่าศูนย์ จดุละ 50 เมตร อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ น า้ได้ร้อยละ 80 สะดวกไม่อดุตันไม่ส่งกล่ิน  อบต.แม่อคูอ

ดักตะกอน ม.3 บา้นปางตอง กลาง 8 นิ ว พร้อมบอ่ เหม็นกอ่ความร้าคาญ

ดักตะกอน

51 โครงการกอ่สร้างรางระบายน า้ คสล.  เพื่อกอ่สร้างรางระบาย กวา้ง 1.00  เมตร - - - 120,000 120,000 สามารถระบาย สามารถระบายน า้ได้ กองช่าง

รูปตัว ว ี   ม.3 บา้นปางตอง  น า้ คสล. รูปตัว วี ยาว 300  เมตร อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ น า้ได้ร้อยละ 80 สะดวกไม่อดุตันไม่ส่งกล่ิน  อบต.แม่อคูอ

หนา 0.10 เมตร เหม็นกอ่ความร้าคาญ

52 โครงการติดตั งไฟกิ่งในชุมชน  เพื่อติดตั งไฟกิ่งในชุมชน หมู่ที่ 3 บา้นปางตอง - - - 300,000 ประชาชนมี  ประชาชนมีไฟฟา้และ กองช่าง

บา้นปางตอง ม.3 บา้นปางตอง บา้นปางตอง อบต.แม่อคูอ ไฟฟา้ 100%  แสงสวา่งในหมู่บา้น อบต.แม่อคูอ

อยา่งเพยีงพอ

งบประมาณ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ โครงการ



1.1 แผนงานอุตสหกรรมและโยธา ต่อ แบบ ผ.02
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

53 โครงการขุดขยายถนนเข้าพื นที่  เพื่อขุนขยายถนนเข้าที่ ระยะทาง 5  กโิลเมตร - - - 500,000 500,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

การเกษตร ม.3 บา้นปางตอง การเกษตร อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 80 ได้รับความ  คมนาคมที่กวา้งขึ น อบต.แม่อูคอ

สะดวกในการ และสะดวกในการสัญจร

สัญจรไปมา ไปมา

54 โครงการกอ่สร้างถังเกบ็น า้แบบ ฝ.33 เพื่อกอ่สร้างถังเกบ็น า้ จ้านวน 2 จดุ 200,000         - - - - ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีน า้ไวอ้ปุโภค กองช่าง

จ้านวน 2 จดุ ม.3 บา้นปางตอง แบบ ฝ.33 อบต.แม่อคูอ 30 มีน า้ใช้ บริโภคอยา่งพอเพยีง อบต.แม่อูคอ

 ( ด้านการเกษตรและแหลงน า้)

55 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กวา้ง 4.00 ม. - 250,000     250,000      - 250,000    ประชาชนร้อยละ100  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

ม. 3 บา้นปางตอง บา้นปางตอง ยาว 100 ม. อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ  ได้รับความสะดวก สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อูคอ

หนา 0.15 ม. ในการสัญจรไปมา ลดอบุติัเหตุ

56 โครงการซ่อมแซมผิวถนน ค.ส.ล.  เพื่อซ่อมแซมผิวถนน กวา้ง 4.00 ม. - 200,000      200,000     - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

ม.3 บา้นปางตอง คสล. บา้นปางตอง ยาว 200 ม. อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 100 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อูคอ

หนา 0.10 ม. สะดวกในการ ลดอบุติัเหตุ

สัญจรไปมา

57 โครงการก่อสร้างห้องน ้าสนามกีฬา เพื่อมีห้องน ้าสะอาดบริการ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร - - 80,000      - - ประชาชนร้อยละ มีห้องน ้าสะอาดบริการ กองช่าง

บ้านปางตอง  จา้นวน 4 ห้อง ประชาชนในหมู่บ้าน ยาว  6.00 เมตร อบต.แม่อูคอ 90  มีหอ้งน า้สะอาด ประชาชนในหมู่บ้าน  อบต.แม่อูคอ

หมู่ที3่ บ้านปางตอง และนักท่องเที่ยว สูง 2.00 เมตร ไว้บริการประชาชน และนักท่องเที่ยว

จา้นวน 4 ห้อง

58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้า เพื่อให้ประชาชนมีถนน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร - - 160,000    - - ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีถนน กองช่าง

หย่อมบ้านปางตองใต้ ที่สัญจรไปมาได้ ยาว  70 เมตร อบต.แม่อูคอ 100 สัญจรไปมาได้ ที่สัญจรไปมาได้  อบต.แม่อูคอ

หมู่ที่ 3 บ้านปางตอง สะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 เมตร สะดวกรวดเร็วมากขึ น สะดวกรวดเร็ว

และลดอุบัติเหตุ หย่อมบ้านปางตองใต้ และลดอุบัติเหตุ

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย



1.1 แผนงานอุตสหกรรมและโยธา ต่อ แบบ ผ.02
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

59 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้า เพื่อให้ประชาชนมีถนน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร - - 160,000    - - ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีถนน กองช่าง

หย่อมบ้านปางตองเหนือ ที่สัญจรไปมาได้ ยาว  70 เมตร อบต.แม่อูคอ 100 สัญจรไปมาได้ ที่สัญจรไปมาได้  อบต.แม่อูคอ

หมู่ที่ 3 บ้านปางตอง สะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 เมตร สะดวกรวดเร็วมากขึ น สะดวกรวดเร็ว

และลดอุบัติเหตุ หย่อมบ้านปางตองเหนือ และลดอุบัติเหตุ

60 โครงการขยายประปาในหมู่บา้น  เพื่อขยายเขตระบบ วางทอ่ พวีซีี 1.5 นิ ว - - - - 100,000    ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมี กองช่าง

ม.3 บา้นปางตอง ประปาในหมู่บา้นให้ ยาว  2,000 เมตร อบต.แม่อคูอ 100 มีน า้ประปา น า้ไวอ้ปุโภคบริโภค  อบต.แม่อคูอ

ประชาชนมีน า้ไวใ้ช้ ใช้ อยา่งพอเพยีง

อยา่งพอเพยีง

61 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถังเกบ็น า้  เพื่อใหป้ระฃาชนมีที่เกบ็น า้ ปรับปรุงซ่อมแซม - - - - 60,000      ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมี กองช่าง

ค.ส.ล. จ้านวน 2 จดุ ไวใ้ช้อยา่งพอเพยีงในหมู่บา้น ถังเกบ็น า้  จ้านวน 2 จดุ อบต.แม่อคูอ 100 มีถังเกบ็น า้ไวใ้ช้ น า้ไวอ้ปุโภคบริโภค  อบต.แม่อคูอ

ม.3 บา้นปางตอง อยา่งพอเพยีง อยา่งพอเพยีง

62 โครงการกอ่สร้างศาลาเอนกประสงค์  เพื่อกอ่สร้าง กอ่สร้างศาลาเอกประสงค์ - - - - 300,000    ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีศาลา กองช่าง

หมู่ 3 บา้นปางตอง ศาลาเอนกประสงค์ กวา้ง 5.00 เมตร อบต.แม่อคูอ 90 ได้รับความ เอนกประสงค์  อบต.แม่อคูอ

ประจ้าหมู่บา้น ยาว 10.00เมตร ความสะดวกใน ประจ้าหมู่บา้น

สูง 3.00 เมตร การมาใช้บริการ

63 โครงการกอ่สร้างศาลาที่พกัริมทาง  เพื่อกอ่สร้างศาลา กวา้ง 4.00 เมตร 70,000 - - - - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีศาลา กองช่าง

หยอ่มบา้นศาลเจา้ ที่พกัริมทาง ยาว 4.00 เมตร อบต.แม่อคูอ 90 ได้รับความ ที่พกัริมทาง  อบต.แม่อูคอ

ม.4 บา้นใหม่พฒันา (หยอ่มบา้นศาลเจา้) สูง 2.50 เมตร ความสะดวกใน ประจ้าหมู่บา้น

การมาใช้บริการ

64 โครงการขุดสระกกัเกบ็น า้ใน ไร่-นา  เพื่อขุดสระกกัเกบ็น า้ใน กวา้ง 15.00  เมตร 500,000         - - - - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีน า้ไว้ กองช่าง

เพื่อแกไ้ขปญัหาภยัแล้งหยอ่มบา้นปู่กู ไร่-นา เพื่อแกไ้ขปญัหา ยาว 30.00 เมตร อบต.แม่อคูอ 90 มีน า้ใช้ อปุโภคบริโภค ในการ  อบต.แม่อูคอ

จ้านวน 20 บอ่ ม.4 บา้นใหม่พฒันา ภยัแล้งหยอ่มบา้นปู่กู ลึก 3.00 เมตร เกษตรอยา่งเพยีงพอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ
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65 โครงการขุดหลุมขยะหมู่บา้น  เพื่อขุดหลุมขยะหมู่บา้น กวา้ง 10  เมตร 100,000 100,000 - 100,000 - ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีหลุมขยะ กองช่าง

จ้านวน 2 จดุ ม.4 บา้นใหม่พฒันา จ้านวน 2 จดุ ยาว 10 เมตร อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 100 ได้รับ ที่มาตรฐานประจ้าหมู่บา้น  อบต.แม่อคูอ

ลึก 3.00 เมตร ประโยชนจ์าก

โครงการนี 

66 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กวา้ง 3.00 เมตร - - 480,000      - 480,000    ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

เข้าพื นที่การเกษตร หยอ่มบา้นปู่กู เข้าพื นที่การเกษตร ยาว 200 เมตร อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 100 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อคูอ

ม.4 บา้นใหม่พฒันา หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ลดอบุติัเหตุ

สัญจรไปมา

67 โครงการขุดขยายถนนดิน จ้านวน 2 จดุ  เพื่อขุดขยายถนนดิน จ้านวน 2 จดุ - 250,000 - 250,000 250,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมี กองช่าง

(หว้ยส้มขอน 1 จดุ หว้ยไข่หลง 1 จดุ) หว้ยส้มขอนและ หว้ยส้มขอน 1 จดุ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 100 ได้รับความ ถนนสัญจรไปมาได้  อบต.แม่อคูอ

ม.4 บา้นใหม่พฒันา หว้ยไข่หลง หว้ยไข่หลง 1 จดุ สะดวกในการ สะดวกรวดเร็ว

สัญจรไปมา

68 โครงการวางทอ่กลม คสล.  เพื่อวางทอ่กลม คสล. จ้านวน 4 จดุ - 200,000 200,000 200,000 - สามารถระบาย มีรางระบายน า้สามารถ กองช่าง

ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 1.00 ม. ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง  หว้ยไข่หลง 1 จดุ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ น า้ได้ร้อยละ 80 ระบายน า้ได้สะดวก  อบต.แม่อคูอ

จ้านวน 4 จดุ หว้ยไข่หลง 1 จดุ 1.00ม. จ้านวน 4 จดุ หว้ยส้มขอน 1 จดุ ไม่อดุตันไม่ส่งกล่ินเหม็น

หว้ยส้มขอน 1 จดุ หว้ยนามน 1 จดุ หว้ยนามน 1 จดุ กอ่ความร้าคาญ

หว้ยสมควร 1 จดุ ม.4 บา้นใหม่พฒันา หว้ยสมควร 1 จดุ

69 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กวา้ง 3.00 เมตร - - - 300,000 300,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

หยอ่มบา้นศาลเจา้ หยอ่มบา้นศาลเจา้ ยาว 150 เมตร อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 100 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อคูอ

ม.4 บา้นใหม่พฒันา หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ลดอบุติัเหตุ

สัญจรไปมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ
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70 โครงการขุดลอกหนา้ฝายเพื่อ  เพื่อขุดลอกหนา้ฝาย จ้านวน 4 จดุ - - 400,000 - - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีน า้ไว้ กองช่าง

แกไ้ขปญัหาภยัแล้ง จ้านวน 4 จดุ  เพื่อแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง อบต.แม่อคูอ 90 มีน า้ใช้ อปุโภคบริโภค ในการ  อบต.แม่อคูอ

ม.4 บา้นใหม่พฒันา เกษตรอยา่งเพยีงพอ

71 โครงการกอ่สร้างถังเกบ็น า้แบบ ฝ.33  เพื่อกอ่สร้างถังเกบ็น า้ หมู่ที่ 4 บา้นใหม่พฒันา - 250,000 - 250,000 250,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีน า้ไวอ้ปุโภค กองช่าง

จ้านวน 2 จดุ พร้อมวางทอ่ประปา แบบ ฝ.33 พร้อมวาง จ้านวน   2 จดุ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 30 มีน า้ใช้ บริโภคอยา่งพอเพยีง  อบต.แม่อคูอ

หยอ่มบา้นปู่ก ูม.4 บา้นใหม่พฒันา ทอ่ประปาหยอ่มบา้นปู่กู

72 โครงการกอ่สร้างคลองส่งน า้ คสล.  เพื่อกอ่สร้างคลองส่งน า้ กวา้ง 1.00 เมตร - 100,000 100,000 - 100,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีน า้ไวอ้ปุโภค กองช่าง

รูปตัว ว ีบา้นใหม่พฒันา (นาสมวิ่ง) คสล.รูปตัว ว ี ยาว 100 เมตร อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 30 มีน า้ใช้ บริโภคอยา่งพอเพยีง  อบต.แม่อคูอ

ม.4 บา้นใหม่พฒันา หนา 0.10 เมตร

73 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กวา้ง 4.00 เมตร - - - 250,000 250,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

บา้นใหม่พฒันา หว้ยดินเหนยีว บา้นใหม่พฒันา หว้ยดิน ยาว 100 เมตร อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 50 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อคูอ

(บา้นกะละอุ) ม.4 บา้นใหม่พฒันา เหนยีว หนา 0.15 เมตร พร้อม สะดวกในการ ลดอบุติัเหตุ

วางทอ่ คสล. 0.60 ม. สัญจรไปมา

74 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อกอ่สร้างถนนค.ส.ล. กวา้ง 2.00  เมตร - 180,000 180,000 180,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

บา้นใหม่พฒันา (ข้างบา้นศิริพร) บา้นใหม่พฒันา ยาว 150  เมตร อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 50 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อคูอ

ม.4 บา้นใหม่พฒันา (ข้างบา้นศิริพร) สะดวกในการ ลดอบุติัเหตุ

สัญจรไปมา

75 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กวา้ง 4.00  เมตร - 250,000 250,000 - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

บา้นใหม่พฒันา (หว้ยทรายขาว) บา้นใหม่พฒันา ยาว 100 เมตร อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 50 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อคูอ

ม.4 บา้นใหม่พฒันา (หว้ยทรายขาว) หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ลดอบุติัเหตุ

สัญจรไปมา

วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ โครงการ
งบประมาณ
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2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

76 โครงการซ่อมแซมล้าเหมือง  เพื่อซ่อมแซมล้าเหมือง ยาว 1 กโิลเมตร - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีน า้ใช้อปุโภค กองช่าง

หว้ยส้มขอน ม.4 บา้นใหม่พฒันา หว้ยส้มขอน อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 100  มีน า้ไว้ บริโภคอยา่งเพยีงพอ  อบต.แม่อูคอ

อปุโภคบริโภค

อยา่งเพยีงพอ

77 โครงการกอ่สร้างฝายชะลอน า้  เพื่อกอ่สร้างฝายฃะลอ หมู่ที่ 4 บา้นใหม่พฒันา - - - 250,000 250,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีน า้ใช้อปุโภค กองช่าง

หว้ยทรายขาว น า้หว้ยทรายขาว กอ่สร้างฝายชะลอน า้ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 100  มีน า้ไว้ บริโภคอยา่งเพยีงพอ  อบต.แม่อูคอ

ม.4 บา้นใหม่พฒันา อปุโภคบริโภค

อยา่งเพยีงพอ

*78 โครงการกอ่สร้างคลองส่งน า้ คสล.  เพื่อกอ่สร้างคลองส่งน า้ กวา้ง 1.00 เมตร - - 100,000 - - ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีน า้ไวอ้ปุโภค กองช่าง

รูปตัว ว ี (นาบญุยิ่ง) คสล. รูปตัว ว ี ยาว 100 เมตร อบต.แม่อคูอ 30 มีน า้ใช้ บริโภคอยา่งพอเพยีง  อบต.แม่อูคอ

ม.4 บา้นใหม่พฒันา

79 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กวา้ง 3.00 เมตร - 270,000 - 270,000 270,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

บา้นหว้ยดินเหนยีว บา้นหว้ยดินเหนยีว ยาว 150 เมตร อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 50 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อูคอ

ม.4 บา้นใหม่พฒันา ม.4 บา้นใหม่พฒันา หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ลดอบุติัเหตุ

สัญจรไปมา

80 โครงการขยายระบบประปาภเูขา  เพื่อขยายระบบ ระยะทาง 9 กโิลเมตร - - 400,000 - - ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บา้นใหม่พฒันา  ประปาภเูขา อบต.แม่อคูอ 100 มีน า้ประปา สะดวกในการใช้น า้ประปา  อบต.แม่อูคอ

ม.4 บา้นใหม่พฒันา บา้นใหม่พฒันา ใช้

81 โครงการขยายประปาเพื่อการเกษตร  เพื่อขยายประปาเพื่อ หมู่ที่ 4 บา้นใหม่พฒันา - 400,000 - 400,000 400,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 จ้านวน 2 จดุ หยอ่มบา้นปู่กู การเกษตร หยอ่มบา้น จดุละ 4 กโิลเมตร อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 100 มีน า้ประปา สะดวกในการใช้น า้ประปา  อบต.แม่อูคอ

 หยอ่มบา้นศาลเจา้ ปู่กแูละหยอ่มบา้นศาลเจา้ ใช้

ม.4 บา้นใหม่พฒันา

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

เป้าหมายที่ โครงการ
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82 โครงการติดตั งไฟกิ่งในหมู่บา้น  เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟา้ หมู่ที่ 4 บา้นใหม่พฒันา - - - 100,000 100,000 ประชาชนมี  ประชาชนมีไฟฟา้และ กองช่าง

จ้านวน  20 จดุ และแสงสวา่งในหมู่บา้น จ้านวน 20จดุ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ ไฟฟา้ 100%  แสงสวา่งในหมู่บา้น  อบต.แม่อคูอ

หมู่ที่ 4 บา้นใหม่พฒันา  อยา่งเพยีงพอ  อยา่งเพยีงพอ

83 โครงการกอ่สร้างล้าเหมือง คสล.  เพื่อกอ่สร้างล้าเหมือง กวา้ง 1.00 เมตร - 200,000 200,000 200,000 - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีน า้ใช้อปุโภค กองช่าง

รูปตัว ว ี(นาสมบติั) คสล.รูปตัวว ี(นาสมบติั) ยาว 200 เมตร อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 100  มีน า้ไว้ บริโภคอยา่งเพยีงพอ  อบต.แม่อคูอ

ม.4 บา้นใหม่พฒันา อปุโภคบริโภค

อยา่งเพยีงพอ

84 โครงการกอ่สร้างรางระบายน า้ คสล.  เพื่อกอ่สร้างรางระบาย กวา้ง 0.40  เมตร - 200,000 - - 200,000 สามารถระบาย สามารถระบายน า้ได้ กองช่าง

รูปตัว ย ู หยอ่มบา้นปู่กู น า้ คสล. รูปตัว วี ลึก0.40 ม. ยาว 100 ม. อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ น า้ได้ร้อยละ 80 สะดวกไม่อดุตันไม่ส่งกล่ิน  อบต.แม่อคูอ

ม.4 บา้นใหม่พฒันา หยอ่มบา้นปู่กู หนา 0.10 เมตร เหม็นกอ่ความร้าคาญ

85 โครงการกอ่สร้างถังเกบ็น า้  ฝ.33  เพื่อกอ่สร้างถังเกบ็น า้ หมู่ที่ 4 บา้นใหม่พฒันา - 100,000 - 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีน า้ไวอ้ปุโภค กองช่าง

 ปา่ช้า หยอ่มบา้นปู่ก ู จ้านวน 2 จดุ ฝ.33 ปา่ช้า กอ่สร้างถังเกบ็น า้ ฝ.33 อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 30 มีน า้ใช้ บริโภคอยา่งพอเพยีง  อบต.แม่อคูอ

ม.4 บา้นใหม่พฒันา หยอ่มบา้นปู่กู

*86 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม วางทอ่กลม  เพื่อใหป้ระชาชนมี เส้นผ่านศูนยกลาง - - 80,000 - - ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

ค.ส.ล. หว้ยดินเหนยีว  เส้นทางคมนาคม 1 เมตร จ้านวน 6 ทอ่น อบต.แม่อคูอ 70 มีถนนสัญจรไป คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว  อบต.แม่อคูอ

ม.4 บา้นใหม่พฒันา  ที่สะดวกรวดเร็ว หว้ยดินเหนยีว มาได้สะดวกรวดเร็ว

87 โครงการกอ่สร้างสะพานไม้  เพื่อกอ่สร้างสะพานไม้ กวา้ง  2  เมตร - 150,000 - 150,000 150,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

(หยอ่มบา้นศาลเจา้)  จ้านวน 1 แหง่ (หยอ่มบา้นศาลเจา้) ยาว  15  เมตร อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 50 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อคูอ

ม.4 บา้นใหม่พฒันา สะดวกในการ ลดอบุติัเหตุ

สัญจรไปมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ



1.1 แผนงานอุตสหกรรมและโยธา ต่อ แบบ ผ.02
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

88 โครงการขุดขยายถนนดิน  เพื่อขุดขยายถนนดิน กวา้ง  4  เมตร - 100,000 100,000 - 100,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

(หยอ่มบา้นศาลเจา้)  จ้านวน 1 แหง่ (หยอ่มบา้นศาลเจา้) ยาว  1.5  กม. อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 50 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อคูอ

ม.4 บา้นใหม่พฒันา สะดวกในการ ลดอบุติัเหตุ

สัญจรไปมา

89 โครงการกอ่สร้างล้าเหมือง คสล.  เพื่อกอ่สร้างล้าเหมือง ปากกวา้ง 0.30 ม. - 100,000 - 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีน า้ใช้อปุโภค กองช่าง

สาธารณะหยอ่มบา้นปู่กู คสล. สาธารณะ ยาว 1  กม. อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 100  มีน า้ไว้ บริโภคอยา่งเพยีงพอ  อบต.แม่อคูอ

นาแสงจนัทร์ แกว้ธวิงั) ม.4 หยอ่มบา้นปู่กู หนา 0.10 ม. อปุโภคบริโภค

นาแสงจนัทร์  แกว้ธวิงั อยา่งเพยีงพอ

90 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กวา้ง 3.00 ม. - - 900,000 900,000 900,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

สุสานบา้นปู่ก ูจ้านวน  1 เส้น สุสานบา้นปู่กู ยาว 500  กม. อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 50 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อคูอ

ม.4 บา้นใหม่พฒันา สะดวกในการ ลดอบุติัเหตุ

สัญจรไปมา

91 โครงการกอ่สร้างศาลาฌาปนกจิศพ  เพื่อกอ่สร้าง กวา้ง 5.00 ม. - - - 250,000 - ประชาชนร้อยละ ประชาชนมี กองช่าง

ม.4 บา้นใหม่พฒันา ศาลาฌาปนกจิศพ ยาว 15  ม. อบต.แม่อคูอ 90 ได้รับความ ศาลาฌาปนกจิศพ  อบต.แม่อคูอ

ประจ้าหมู่บา้น สูง 3 ม. ความสะดวกใน  ประจ้าหมู่บา้น

การมาใช้บริการ

92 โครงการซ่อมแซมฝายน า้ล้น   เพื่อซ่อมแซมฝายน า้ล้น กวา้ง 17 ม. - - - 900,000 900,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีน า้ใช้อปุโภค กองช่าง

จ้านวน 3 จดุ ม. 4 บา้นใหม่พฒันา จ้านวน 3 จดุ สูง 1.5 ม. อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 100  มีน า้ไว้ บริโภคอยา่งเพยีงพอ  อบต.แม่อคูอ

อปุโภคบริโภค
อยา่งเพยีงพอ

93 โครงการซ่อมแซมทอ่ลอดถนน  เพื่อซ่อมแซมทอ่ลอด หมู่ที4่ บา้นใหม่พฒันา - 150,000 - 150,000 150,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีน า้ไวอ้ปุโภค กองช่าง

(หยอ่มบา้นปู่กู) จ้านวน 1 จดุ ถนน (หยอ่มบา้นปู่กู) กวา้ง  5 เมตร อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 30 มีน า้ใช้ บริโภคอยา่งพอเพยีง  อบต.แม่อคูอ

พร้อมขยายทางโค้ง ม.4บา้นใหม่พฒันา พร้อมขยายทางโค้ง

เป้าหมาย
งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



1.1 แผนงานอุตสหกรรมและโยธา ต่อ แบบ ผ.02
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2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

94 โครงการกอ่สร้างฝายน า้ล้น คสล . เพื่อกอ่สร้างฝายน า้ล้น กวา้ง 1  เมตร 450,000 - - - - ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีน า้ไวอ้ปุโภค กองช่าง

ม.4 บา้นใหม่พฒันา คสล. จ้านวน 1 จดุ ยาว 15  เมตร อบต.แม่อคูอ 30 มีน า้ใช้ บริโภคอยา่งพอเพยีง  อบต.แม่อคูอ

 ( ด้านการเกษตรและแหลงน า้) คสล. ม. 4 บา้นใหม่พฒันา สูง 1.5  เมตร

95 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. เพื่อให้ประชาชนมีถนน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร - - 165,000    - - ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีถนน กองช่าง

หย่อมบ้านปู่กู ค.ส.ล. ที่สัญจรไปมาได้ ยาว  70 เมตร อบต.แม่อูคอ 100 สัญจรไปมาได้ ค.ส.ล. ที่สัญจรไปมาได้  อบต.แม่อูคอ

หมู่ที่ 4 บ้านใหม่พัฒนา สะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 เมตร สะดวกรวดเร็วมากขึ น สะดวกรวดเร็ว

หย่อมบ้านปู่กู

96 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปา เพื่อให้ประชาชนมีน ้าใว้ใช้ วางท่อ พีวีซี 1 นิ ว - - 30,000      - - ประชาชนร้อยละ 100 ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง

เพื่อการเกษตร หย่อมบ้านปู่กู เพื่อการเกษตรอย่าง ระยะทาง 1 กโลเมตร อบต.แม่อูคอ มีน ้าไว้ใช้ เพื่อการเกษตรเพื่อการเกษตรอย่าง อบต.แม่อูคอ

หมู่ที่ 4 บ้านใหม่พัฒนา เพียงพอ หย่อมบ้านปู่กู อย่างเพียงพอ เพียงพอ

97 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปา เพื่อให้ประชาชนมีน ้าใว้ใช้ วางท่อ พีวีซี 4 นิ ว - - 50,000      - - ประชาชนร้อยละ 100 ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง

เพื่อการเกษตร บ้านใหม่พัฒนา เพื่อการเกษตรอย่าง ระยะทาง 400 เมตร อบต.แม่อูคอ มีน ้าไว้ใช้ เพื่อการเกษตรเพื่อการเกษตรอย่าง อบต.แม่อูคอ

หมู่ที่ 4 บ้านใหม่พัฒนา เพียงพอ บ้านใหม่พัฒนา อย่างเพียงพอ เพียงพอ

98 โครงการกอ่สร้างรางระบาทยน า้รูปตัวยู  เพื่อใหห้มู่บา้นมีรางระบาย กอ่สร้างรางระบายน า้รูป - - - - 300,000 สามารถระบาย สามารถระบายน า้ได้ กองช่าง

แบบ มีฝาปดิ ม.4 บา้นใหม่พฒันา ภายในหมู่บา้น ตัวย ูแบบมีฝาปดิ อบต.แม่อคูอ น า้ได้ร้อยละ 80 สะดวกไม่อดุตันไม่ส่งกล่ิน  อบต.แม่อคูอ

กวา้ง  4..00 เมตร เหม็นกอ่ความร้าคาญ

ยาว 200 ม. ลึก 0.40 ม.

หนา 0.10 เมตร

99 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.  เพื่อใหป้ระชาชนมี ปรับปรุงซ่อมแซม - - - - 300,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หยอ่มบา้นปู่ก ู ม.4 บา้นใหม่พฒันา  เส้นทางคมนาคม มถนน ค.ส.ล. อบต.แม่อคูอ 80 สะดวกในการ สะดวกในการสัญจรไปมา  อบต.แม่อคูอ

ในการสัญจรไปมาได้ กวา้ง 4.00  เมตร สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว ยาว 200ม. หนา 0.10 ม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ
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100 โครงการกอ่สร้างฝายน า้ล้น คสล . เพื่อกอ่สร้างฝายน า้ล้น กวา้ง 1  เมตร 450,000 - - - - ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีน า้ไวอ้ปุโภค กองช่าง

ม.5 บา้นแม่อคูอหลวง คสล. จ้านวน 1 จดุ ยาว 15  เมตร อบต.แม่อคูอ 30 มีน า้ใช้ บริโภคอยา่งพอเพยีง  อบต.แม่อคูอ

 ( ด้านการเกษตรและแหลงน า้) คสล.ม.5 บา้นแม่อคูอหลวง สูง 1.5  เมตร

101 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กวา้ง 4.00  เมตร 240,000 - - - - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

ภายในหมู่บา้นแม่อคูอหลวง ภายในหมู่บา้นแม่อคูอ ยาว 100  เมตร อบต.แม่อคูอ 50 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อคูอ

ม.5 บา้นแม่อคูอหลวง หลวง หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ลดอบุติัเหตุ

สัญจรไปมา

102 โครงการขุดขยายถนนดิน  เพื่อขุดขยายถนนดิน กวา้ง 3.00  เมตร 100,000 - - - - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

(หยอ่มบา้นแม่อคูอหนอื) หยอ่มบา้นแม่อคูอเหนอื ระยะทาง 2 กโิลเมตร อบต.แม่อคูอ 50 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อคูอ

ม.5 บา้นแม่อคูอหลวง หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ลดอบุติัเหตุ

สัญจรไปมา

103 โครงการกอ่สร้างถังเกบ็น า้ คสล.   เพื่อกอ่สร้างถังเกบ็น า้ ขนาด 2.00 X 2.00 เมตร - 400,000 - 400,000 400,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีน า้ไวอ้ปุโภค กองช่าง

แบบ ฝ.33 พร้อมถังถรองน า้ คสล. คสล.แบบ ฝ.33 พร้อม สูง 1.50 เมตร อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 30 มีน า้ใช้ บริโภคอยา่งพอเพยีง  อบต.แม่อคูอ

พร้อมวางทอ่ระบบประปา ถังกรองน่า้ คสล. พร้อม จ้านวน 4 จดุ 

ทกุหยอ่มบา้น ม.5 บา้นแม่อคูอหลวง วางทอ่ระบบประปา

104 โครงการติดตั งไฟกิ่งภายในหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้ ติดตั งไฟกิ่ง - 15,000 15,000 15,000 ประชาชนมี  ประชาชนไดรับบริการ กองช่าง

จ้านวน  3 จดุ  และแสงสวา่งในหมู่บา้น จ้านวน  3 จดุ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ ไฟฟา้ใช้  ด้านไฟฟา้อยา่งทั่วถึง  อบต.แม่อคูอ

ม.5 บา้นแม่อคูอหลวง อยา่งเพยีงพอ ร้อยละ 100 ทกุครัวเรือน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ



1.1 แผนงานอุตสหกรรมและโยธา ต่อ แบบ ผ.02
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

105 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.  เพื่อก่อสร้างสะพาน กว้าง 0.40 เมตร - 400,000 400,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

ห้วยแม่ลามา คสล.ห้วยแม่ลามา ยาว 10 เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 50 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อูคอ

ม.5 บ้านแม่อูคอหลวง สะดวกในการ ลดอุบัติเหตุ

106 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. เพื่อให้ประชาชนมีถนน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร - - 480,000    - - ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีถนน กองช่าง

หย่อมบ้านห้วยบง ที่สัญจรไปมาได้ ยาว  200 เมตร อบต.แม่อูคอ 100 สัญจรไปมาได้ ที่สัญจรไปมาได้  อบต.แม่อูคอ

หมู่ที่ 5 บ้านแม่อูคอหลวง สะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 เมตร สะดวกรวดเร็วมากขึ น สะดวกรวดเร็ว

และลดอุบัติเหตุ หย่อมบ้านห้วยบง และลดอุบัติเหตุ

107 โครงการระบบไฟฟ้าพลังงาน เพื่อให้ประชาชนมีแสง ระบบไฟฟ้าพลังงาน - - - - 250,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

แสงอาทิตย์  หย่อมบ้านแม่อูคอเหนือ สว่างภายในหมู่บ้าน แสงอาทิตย์ 100 มีแสงสวา่งใน สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อูคอ

ม.5 บ้านแม่อูคอหลวง หย่อมบ้านแม่อูคอเหนือ หยอ่มบา้นสะดวกใน ลดอุบัติเหตุ

จา้นวน 12 ครัวเรือน การสัญจรไปมา

108 โครงการระบบไฟฟ้าพลังงาน เพื่อให้ประชาชนมีแสง ระบบไฟฟ้าพลังงาน - - - - 300,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

แสงอาทิตย์ หย่อมบ้านพะทิคี สว่างภายในหมู่บ้าน แสงอาทิตย์ 100 มีแสงสวา่งใน สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อูคอ

ม.5 บ้านแม่อูคอหลวง หย่อมบ้านพะทิคี หยอ่มบา้นสะดวกใน ลดอุบัติเหตุ

จา้นวน 10 ครัวเรือน การสัญจรไปมา

109 โครงการระบบไฟฟ้าพลังงาน เพื่อให้ประชาชนมีแสง ระบบไฟฟ้าพลังงาน - - - - 375,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

แสงอาทิตย์ หย่อมบ้านห้วยบง สว่างภายในหมู่บ้าน แสงอาทิตย์ 100 มีแสงสวา่งใน สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อูคอ

ม.5 บ้านแม่อูคอหลวง หย่อมบ้านห้วยบง หยอ่มบา้นสะดวกใน ลดอุบัติเหตุ

จา้นวน 15ครัวเรือน การสัญจรไปมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ



1.1 แผนงานอุตสหกรรมและโยธา ต่อ แบบ ผ.02
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

110 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนได้รับ ขยายเขตไฟฟ้า - - - - 400,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีไฟฟ้าและ กองช่าง

บ้านแม่อูคอหลวง  หมูที5่ ความสะดวกในการ บ้านแม่อูคอหลวง หมูที5่ อบต.แม่อูคอ 100 มีไฟฟ้าใช้  แสงสว่างในหมู่บ้าน อบต.แม่อูคอ

สัญจรไปมา ยาว 200 เมตร อย่างเพียงพอ การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค

สาขาขุนยวม

111 โครงการก่อสร้างผนังกั นน ้า คสล.  เพื่อก่อสร้างผนังกั นน ้า ยาว 100  เมตร 300,000 - - - - ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีน ้าไว้อุปโภค กองช่าง

ท้านบดิน ม.6 บ้านแม่อูคอ คสล. ท้านบดิน สูง 2.00 เมตร อบต.แม่อูคอ 30 มีน ้าใช้ บริโภคอย่างพอเพียง  อบต.แม่อูคอ

112 โครงการซ่อมแซมถนนคสล.ในหมู่บ้าน  เพื่อซ่อมแซมถนน กว้าง 4.00  เมตร 240,000 - - - - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

ม. 6 บ้านแม่อูคอ คสล. ในหมู่บ้าน ยาว 100  เมตร อบต.แม่อูคอ 50 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อูคอ

หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ลดอุบัติเหตุ

สัญจรไปมา

113 โครงการปรับปรุงบ่อทิ งขยะ เพื่อปรับปรุงบ่อทิ งขยะ กว้าง 10.00 ม. - 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีหลุมขยะ กองช่าง

และบริเวณทางเข้าให้กว้างกว่าเดิม และบริเวณทางเข้าให้ ยาว 10.00 ม. อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 ได้รับ ที่มาตรฐานประจา้หมู่บ้าน  อบต.แม่อูคอ

หมู่ที่ 6  บ้านแม่อูคอ กว้างกว่าเดิม ลึก 3.00 ม. ประโยชน์จาก

โครงการนี 

114 โครงการก่อสร้างท้านบดินคันดิน เพื่อก่อสร้างท้านบดิน ยาว 20 เมตร - 400,000 400,000 - - ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีน ้าไว้อุปโภค กองช่าง

กั นน ้ายาว  ม. 6 บ้านแม่อูค คันดินกั นน ้ายาว สูง 4.00 เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 30 มีน ้าใช้ บริโภคอย่างพอเพียง  อบต.แม่อูคอ

115 โครงการจัดท้าป้ายหมู่บ้าน  เพื่อจัดท้าป้ายหมู่บ้าน  หมู่ 1-6 - - - 30,000      30,000    ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ม.1 - 6 ต้าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 ได้รับความ สะดวกและภูมิใจ อบต.แม่อูคอ

สะดวกในการ ในชุมชนของตนเอง

สัญจรไปมา

ที่ โครงการ
งบประมาณ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย



1.1 แผนงานอุตสหกรรมและโยธา ต่อ แบบ ผ.02
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

116 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. เพื่อให้ประชาชนมีถนน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร - - 300,000    - - ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีถนน กองช่าง

หลังโรงเรียนบ้านแม่อูคอ ที่สัญจรไปมาได้ ยาว 125   เมตร อบต.แม่อูคอ 100 สัญจรไปมาได้ ที่สัญจรไปมาได้  อบต.แม่อูคอ

หมู่ที่ 6 บ้านแม่อูคอ สะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 เมตร สะดวกรวดเร็วมากขึ น สะดวกรวดเร็ว

และลดอุบัติเหตุ หลังโรงเรียนบ้านแม่อูคอ และลดอุบัติเหตุ

117 โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับ ขยายเขตไฟฟ้าภายใน - - - - 400,000 ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีไฟฟ้าและ กองช่าง

หมู่ที่ 6  บ้านแม่อูคอ ความสะดวกในการ หมู่บ้าน ยาว 200 เมตร อบต.แม่อูคอ 100 มีไฟฟ้าใช้  แสงสว่างในหมู่บ้าน อบต.แม่อูคอ

สัญจรไปมา อย่างเพียงพอ การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค

สาขาขุนยวม

118 โครการกอ่สร้างสนามกฬีาบา้นแม่อคูอ  เพื่อใหป้ระชาชนมีสนาม กอ่สร้างสนามกฬีา - - - - 500,000 มีสนามกฬีา ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

หมู่ที6่ บา้นแม่อคูอ กฬีาในการออกก้าลังกาย กวา้ง 20.00  เมตร อบต.แม่อูคอ ได้มาตรฐาน ออกก้าลังกายเล่นฟตุบอล อบต.แม่อคูอ

ในหมู่บา้น ยาว 40.00 เมตร  ร้อยละ 80

  หนา 0.15 เมตร

119 โครงการกอ่สร้างศาลาฌาปนกจิศพ  เพื่อกอ่สร้าง กอ่สร้างศาลาฌาปนกจิศพ - - - - 300,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมี กองช่าง

หมู่ที6่  บา้นแม่อคูอ ศาลาฌาปนกจิศพ กวา้ง 5.เมตร 50 ได้รับความ ศาลาฌาปนกจิศพ  อบต.แม่อคูอ

ประจ้าหมู่บา้น ยาว 10.00 เมตร ความสะดวกใน  ประจ้าหมู่บา้น

สูง 3.00 เมตร การมาใช้บริการ

120 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล เพื่อก่อสร้าง คสล. กว้าง 4.00  เมตร - 250,000   250,000    250,000   - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  ม.6 บ้านแม่อูคอ ภายในหมู่บ้าน ยาว 100  เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 80 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อูคอ

หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ลดอุบัติเหตุ

สัญจรไปมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ



1.1 แผนงานอุตสหกรรมและโยธา ต่อ แบบ ผ.02
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

121 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล เพื่อก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00  เมตร 250,000 250,000   250,000    250,000   - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

เชื่อมระหว่าง ม.6 - ม.5 เชื่อมระหว่าง ม.6-ม.5 ยาว 100  เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อูคอ

หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ลดอุบัติเหตุ

สัญจรไปมา

122 โครงการก่อสร้างผนังกั นถนน คสล. เพื่อก่อสร้างผนังกั น กว้าง 4.00  เมตร 250,000 250,000   250,000    250,000   - ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

จา้นวน 3 จุด ม.6 บ้านแม่อูคอ ถนน คสล. จา้นว 3 จุด ยาว 100  เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 ได้รับความ สัญจรไปมาสะดวกและ  อบต.แม่อูคอ

หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ลดอุบัติเหตุ

สัญจรไปมา

123 โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก เพื่อซ่อมแซมอ่างเก็บน ้า กว้าง 40 เมตร 300,000 300,000   - ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีน ้าไว้อุปโภค กองช่าง

จา้นวน 1  จุด ม.6 บ้านแม่อูคอ ขนาดเล็ก ยาว 40 เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 30 มีน ้าใช้ บริโภคอย่างพอเพียง  อบต.แม่อูคอ

 ( ด้านการเกษตรและแหลงน ้า)

124 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย  เพื่อส่งเสริมการรับรู้  หมู่ 1 - 6 - - - 30,000 30,000 ร้อยละ 90 ได้รับ  ส่งเสริมการรับรู้ กองช่าง

และหอกระจายข่าว ประจา้หมู่บ้าน  ข้อมูลข่าวสารของ  ต้าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ข้อมูลข่าวสาร  ข้อมูลข่าวสารของ  อบต.แม่อูคอ

 ประชาชน  ประชาชน

125 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถผู้มาติดต่อ เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อ ก่อสร้างโรงจอดรถ - - 300,000 300,000 - ประชาชนร้อยละ 90 ประชาชนที่มาติดต่อ กองช่าง

ราชการองค์การบริหารส่วนต้าบล งานราชการมีที่จอดรถ กว้าง 3.00 เมตร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ มีที่จอดสะดวกและ งานราชการมีที่จอดรถ  อบต.แม่อูคอ

แม่อูคอ สะดวกและปลอดภัย ยาว  20 .00เมตร ปลอดภัย สะดวกและปลอดภัย

สูง 3.00 เมตร

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย



แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

2.ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมอาชีพของฝาก เพื่อส่งเสริมอาชีพของฝาก  ม.6 บ้านแม่อูคอ 30,000       - - - ประชาชนมี ประชาชนมีรายได้เสริม  ส านักงานปลัด

ของที่ระลึก ม.6 บ้านแม่อูคอ ของที่ระลึก อบต.แม่อูคอ รายได้เพิ่มขึ้น  ในชุมชนมากขื้น  อบต.แม่อูคอ

ร้อยละ 10

2 โครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชน  เพื่อก่อสร้างร้านค้าชุมชน ม. 1 บ้านค าสุข 300,000     - - - ประชาชนมี ประชาชนมีรายได้เสริม  ส านักงานปลัด

ม.1 บ้านค าสุข ในหมู่บ้าน อบต.แม่อูคอ รายได้เพิ่มขึ้น  ในชุมชนมากขื้น  อบต.แม่อูคอ

ร้อยละ 10

3 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        เพื่อส่งเสริมอาชีพ หมู่ 1-6 50,000       50,000       50,000       50,000         50,000         ประชาชนมี ประชาชนมีรายได้เสริม  ส านักงานปลัด

ให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ รายได้เพิ่มขึ้น  ในชุมชนมากขื้น  อบต.แม่อูคอ

ร้อยละ 80

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮอ่งสอน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาด้านเศรษกิจการค้าการลงทุนยั่งยนื

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

                                        แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณ



 2.2 แผนงานเกษตร แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการควบคุมการแพร่ระบาด เพื่อควบคุมการแพร่ เขต.ต าบลแม่อูคอ 50,000       50,000       50,000       50,000         50,000         การระบาด ส่งเสริมให้ประชาชน ล านักปลัด

ของโรคพืช ระบาดของโรคพืช อบต. แม่อูคอ อบต. แม่อูคอ อบต. แม่อูคอ อบต. แม่อูคอ อบต. แม่อูคอ ของโรคพืช มีความรู้เร่ืองการแพร่ อบต.แม่อูคอ

ร้อยละ50 ระบาดของโรคพืช

ลดลง

2 โครงการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อพัฒนาศัยกภาพในการ ม.1-6 50,000       50,000       50,000       50,000         50,000         ประชาชนมี ประชาชนมีรายได้เสริม ล านักปลัด

ปรพะกอบอาชีพของ ต าบลแม่อูคอ อบต. แม่อูคอ อบต. แม่อูคอ อบต. แม่อูคอ อบต. แม่อูคอ อบต. แม่อูคอ รายได้เพิ่มขึ้น  ในชุมชนมากขื้น อบต.แม่อูคอ

ประชาชน ร้อยละ 50

3 โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อด าเนินการตาม ม.1-6 50,000       50,000       50,000       50,000         50,000         รายได้เพิ่มขึ้น ประชาชนสามารถ ล านักปลัด

การเกษตร ต าบลแม่อูคอ โครงการศูนย์ถ่ายทอด ต าบลแม่อูคอ อบต. แม่อูคอ อบต. แม่อูคอ อบต. แม่อูคอ อบต. แม่อูคอ อบต. แม่อูคอ ร้อยละ 50 พึ่งพาตนเองได้ อบต.แม่อูคอ

เทคโนโลยีเกษตร และใช้ชีวิตตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง

4 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ ม.1-6 30,000       30,000       30,000       30,000         30,000         ประชาชนมี ประชาชนสามารถ ล านักปลัด

พอเพียงตามแนวทาง ต าบลแม่อูคอ อบต. แม่อูคอ อบต. แม่อูคอ อบต. แม่อูคอ อบต. แม่อูคอ อบต. แม่อูคอ รายได้เพิ่มขึ้น พึ่งพาตนเองได้ อบต.แม่อูคอ

พระราขด าริ ร้อยละ 50 และใช้ชีวิตตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง

5 โครงการพืชสมุนไพรต าบลแม่อูคอ  เพื่อส่งเสริมพืช  หมู่ 1-6 20,000       20,000       20,000       20,000         20,000         ประชาชนมี ประชาชนมีรายได้เสริม  ส านักงานปลัด

 สมุนไพรและอนุรักษ์  ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ รายได้เพิ่มขึ้น  ในชุมชนมากขื้น  อบต.แม่อูคอ

 พืชสมุนไพร ร้อยละ 10

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ



2.2 แผนงานเกษตร   (ต่อ) แบบ ผ.02
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
6 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อด าเนินการส่งเสริม  หมู่ 1-6 30,000       - - 30,000         30,000         ประชาชนมี  ประชาชนและ  ส านักงานปลัด

การใช้ชีวิตเพอเพียง  ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ รายได้เพิ่มขึ้น  นักเรียนได้เรียนรู้  อบต.แม่อูคอ

ตามแนวพระราชด าริ ร้อยละ 10 เกษตรทฤษฎีใหม่

7 โครงการเกษตรแบบผสมผสาน  เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ  หมู่ 1-6 25,000       - - 25,000         25,000         ประชาชนมี  ประชาชนและ  ส านักงานปลัด

 พอเพียงตามแนวทาง  ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ รายได้เพิ่มขึ้น  นักเรียนได้เรียนรู้  อบต.แม่อูคอ

 พระราชด าริ ร้อยละ 10 เศรษฐกิจผสมผสาน

8 โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิต เพื่อส่งเสริมการด าเนินชีวิต ม. 4 บ้านใหม่พัฒนา - 100,000    100,000     100,000       100,000       ประชาชนมี เพื่อให้ประชาชน  ส านักงานปลัด

โดยยืดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลักปรัชญเศรษฐกิจ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ รายได้เพิ่มขึ้น ด าเนินชีวิดยึดหลัก  อบต.แม่อูคอ

ม. 4 บ้านใหม่พัฒนา พอเพียง ร้อยละ 10 ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

9 โครงการจัดท าแผนพฒันาเศษฐกจิ เพื่อพฒันาด้านการเกษตร ประชาชการที่ได้รับ - 60,000     60,000      60,000        60,000        จ านวนผู้ที่ได้ มนี้ าใช้ในการเกษตร ล านกัปลัด

พอเพยีงทอ้งถิ่น(ด้านเกษตรและ และแหล่งน้ าในพื้นที่ ประโยชน ์ ม.1 - ม.6 อบต.แมอ่คูอ อบต. แมอ่คูอ อบต. แมอ่คูอ อบต. แมอ่คูอ รับประโยชน์ เพิ่มขึ้น อบต.แมอ่คูอ

แหล่งน้ า) ร้อยละ 90

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดบัคุณภาพชวีิต

 3.ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต  พัฒนาคนและสังคม

3.1 แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รับผิดชอบ
1 โครงการปอ้งกนัและบรรเทา เพื่อปอ้งกนัและบรรเทา   พื้นที่ต าบลแม่อคูอ 500,000           500,000        500,000          500,000         500,000         ประชาชน  ร้อยละ  ประชาชนมีความ  ส านกัปลัด

สาธารณภยัและช่วยเหลือผู้ สาธารณภยัและช่วยเหลือ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ  50 ได้รับความ  เปน็อยูท่ี่ดี  อบต.แม่อคูอ

ประสบภยั ผู้ประสบภยั ช่วยเหลือ

2 โครงการบริหารจัดการศูนย ์อปพร.  เพื่อบริหารจัดการ  บริหารจัดการ 80,000             80,000          80,000            80,000           80,000           ประชาชน  ร้อยละ  อปพร.ในพื้นที่  ส านกัปลัด

ต าบลแม่อคูอ อปพร.ในพื้นที่ อปพร.ในพื้นที่ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 50 ได้รับความ ได้มีการบริหารจัดการ  อบต.แม่อคูอ

ต าบลแม่อคูอ ต าบลแม่อคูอ ช่วเหลือ  สามารถช่วยเหลือ  ศูนย ์อปพร.

ประชาชนได้

3 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขบรรเทา  เพื่อด าเนนิการปอ้งกนั  ด าเนนิการปอ้งกนั 200,000           200,000        200,000          200,000         200,000         ประชาชน  ร้อยละ  ประชาชนมีความ  ส านกัปลัด

ภยัหนาว  และแกไ้ขปญัหา  และแกไ้ขปญัหา อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 50 ได้รับความ  เปน็อยูท่ี่ดี  อบต.แม่อคูอ

 ภยัหนาว  ภยัหนาว ช่วเหลือ

4 โครงการบริการประชาชน เพื่อใหบ้ริการประชาชน บริการประชาชน 50,000             50,000          50,000            50,000           50,000           ประชาชนร้อยละ50  ประชาชนมีความ  ส านกัปลัด

ในช่วงเทศกาลส าคัญ ในช่วงเทศกาลส าคัญ ในช่วงเทศกาลส าคัญ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ ได้รับความช่วยเหลือ เปน็อยูท่ี่ดี อบต.แม่อคูอ

5 โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวน เพื่อฝึกอบรม อปพร.ในพื้นที่ 100,000           100,000        100,000          100,000         100,000         ประชาชนร้อย  อปพร.ในพื้นที่  ส านกัปลัด

อปพร. ต าบลแม่อคูอ อปพร.ในพื้นที่ ต าบลแม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ ละ 30 ได้รับ ได้มีการบริหารจัดการ  อบต.แม่อคูอ

ต าบลแม่อคูอ ความรู้จาก  สามารถช่วยเหลือ  ศูนย ์อปพร.

โครงการนี้ ประชาชนได้

6 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกน้ า เพื่อจัดซ้ือรถบรรทุกน้ า จ านวน 1 คัน - - 219,000        219,000       219,000       ประชาชนร้อยละ มีรถบรรทุกน้ าไว้ใช้ในการ ส านักปลัด

เอนกประสงค์ เอนกประสงค์ช่วยเหลือ พื้นที่ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 80ได้รับประโยชน์ ช่วยเหลือประชาชนในฤดู อบต.แม่อูคอ

ราษฎรในฤดูแล้ง และใช้ จากรถบรรทุกน้ า แล้งและใช้การในการดับ

ในการดับเพลิง เพลิงยามที่เพลิงไหม้

         องค์การบริหารส่วนต าบลแมอู่คอ อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

                              รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที ่ที3่ การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชมุชนให้มคุีณภาพ

ที่ โครงการ เปา้หมาย

                                        แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

วตัถุประสงค์
งบประมาณ



3.2 แผนงานการศึกษา แบบ ผ.02

ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รับผิดชอบ
1 โครงการอาหารเสริม(นม)  เพื่ออาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 1,400,000        1,400,000     1,400,000       1,400,000      1,400,000      เด็กนกัเรียน  เด็กนกัเรียนที่ศูนย์  กองการศึกษา

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและโรงเรียน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและโรงเรียน และโรงเรียนในต าบล อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ   ร้อยละ100 พฒันาเด็กเล็กและนกัเรียน  อบต.แม่อคูอ
ในต าบลแม่อคูอ แม่อคูอ ได้รับอาหาร ในโรงเรียนสุขภาพแข็งแรง

เสริมนมครบ

2 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ เพื่อสนบัสนนุอาหาร ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 900,000           900,000        900,000          900,000         900,000         เด็กนกัเรียน  เด็กนกัเรียนที่ศูนย์  กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา กลางวันศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ   ร้อยละ100 พฒันาเด็กเล็กมี  อบต.แม่อคูอ

ได้รับอาหาร สุขภาพแข็งแรง

3 โครงการสนบัสนนุอาหารกลางวัน เพื่อส่งเสริมโภชนา เด็กนกัเรียน 2,260,000 2,260,000 2,260,000 2,260,000 2,260,000 นกัเรียนร้อยละ  ส่งเสริมโภชนา กองการศึกษา

โรงเรียนในต าบลแม่อคูอ การเด็กนกัเรียน  โรงเรียนในต าบล อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 100 ได้รับ การเด็กนกัเรียน อบต.แม่อคูอ

 จ านวน 7 โรงเรียน อาหารครบทกุมือ้

4 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ เพื่อให้เด็กตระหนักถึงความ กิจกรรมวันส าคัญ - 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียนร้อยละ เด็กตระหนักถึงความ กองการศึกษา

ส าคัญ ของวันส าคัญต่างๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 มีความจงรัก ส าคัญ ของวันส าคัญต่างๆ  อบต.แม่อูคอ

วันแม่แห่งชาติ ภักดีต่อสถานบันชาติ

5 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ เพือ่ส่งเสริมและยกระดับ โรงเรียนในเขตพืน้ที่ - 50,000      50,000        50,000       50,000        เด็กนักเรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์  กองการศึกษา

ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต าบลแม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ   ร้อยละ100 ทางการเรียนใหดี้ขึ้น  อบต.แม่อูคอ

ได้รับความรู้จาก
โครงการนี้

6 โครงการปรับภมูิทัศน์ เพือ่ให ้ศพด.มีสภาพ ศพด. ในสังกดั - 20,000      20,000        20,000       30,000 นักเรียนร้อยละ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  กองการศึกษา

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก แวดล้อมทีดี่ สวยงาม อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อูคอ 100 มีส่ิงแวดล้อมที่ดีมีสภาพแวดล้อมที่ดี  อบต.แม่อูคอ

สวยงาม และสวยงาม

ที่ โครงการ เปา้หมายวตัถุประสงค์ งบประมาณ



3.2 แผนงานการศึกษา  (ตอ่) แบบ ผ.02

ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ
7 โครงการจัดหาเคร่ืองเล่นสนาม  เพื่อจัดหาเคร่ืองเล่น เคร่ืองเล่น 300,000           300,000        300,000          300,000         300,000         ร้อยละ 80  ส่งเสริมการศึกษา  กองการศึกษา

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  สนามศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  สนามศูนยพ์ฒันา อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ เด็กกอ่นวัยเรียน เด็กเล็กกอ่นวัยเรียน  อบต.แม่อคูอ

กอ่นวันเรียนใหเ้ด็ก เด็กเล็กกอ่นวัยเรียน  มีพฒันาการที่ดี  มีพฒันาการที่ดี

ใหเ้ด็ก

8 โครงการรจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ  เพื่อสนบัสนนุใหค้วาม ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 50,000             50,000          50,000            50,000           50,000           เด็กร้อยละ 90 เด็กมีการพฒันาด้าน  กองการศึกษา

และวันวิชาการต าบลแม่อคูอ  ส าคัญกบัเด็ก และ ทั้ง หก ศูนย์ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ มีอารมณ์ และ ร่างกาย อารมณ์   อบต.แม่อคูอ

 ส่งเสริมการจัดงาน สติปญัญาดี สังคม สติปญัญา

 วันวิชาการ

9 โครงการจ้างพี่เล้ียงเด็กเล็กช่วย  เพื่อจ้างพี่เล้ียงเด็กเล็ก ครูพี่เล้ียงศูนยพ์ฒันา 300,000           300,000        300,000          300,000         300,000         เด็กเล็กร้อยละ80  เด็กเล็กมีพฒันาการ  กองการศึกษา

สอนใหเ้พยีงพอกบัจ านวน  ช่วยสอนอยา่งเพยีงพอ เด็กเล็กกอ่นวัยเรียน อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ ได้รับความรู้จาก  กอ่นวัยเรียนที่ดี  อบต.แม่อคูอ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  เด็กมีพฒันาการ โครงการนี้  

 กอ่นวัยเรียนที่ดี

10 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง  เพื่อซ่อมแซมและปรับ  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 200,000           200,000        200,000          200,000         200,000         เด็กร้อยละ 100 อาคารศูนยพ์ฒันา  กองการศึกษา

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ปรุงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ มีความปลอดภยั เด็กเล็กมีความปลอด  อบต.แม่อคูอ

 ใหน้า่อยูเ่หมาะสมกบั ภยัและนา่เรียนนา่อยู่

11 โครงการแข่งขันทกัษะวิชาการ เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กปฐมวัยมี ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 50,000             50,000          50,000            50,000           50,000           เด็กร้อยละ 90 เด็กมีการพฒันาด้าน กองการศึกษา

เด็กปฐมวัย ทกัษะวิชาการและทบทวน ในเขตต าบลแม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ มีอารมณ์ และ ร่างกาย อารมณ์   อบต.แม่อคูอ

ความรู้ที่ได้การศึกษา สติปญัญาดี สังคม สติปญัญา

12 โครงการศึกษานอกสถานที่ เพื่อศึกษานอกสถานที่ (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก) 30,000             30,000          30,000            30,000           30,000           เด็กร้อยละ 80 เด็กกอ่นวัยเรียน กองการศึกษา

(ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ทั้ง เจ็ดศูนย์) (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก) อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ ได้ศึกษาค้นคว้า ได้ศึกษานอกสถานที่  อบต.แม่อคูอ

นอกสถานที่

13 โครงการกอ่สร้างลานค.ส.ล และเสาธง เพื่อใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเล็ก กอ่สร้างลาน ค.ส.ล. - - 200,000          - - เด็กนกัเรีย ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก บา้น กองการศึกษา

(ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก บา้นพฒันา) มีสภาพแวดล้อมที่นา่อยู่ และเสาธร อบต.แม่อคูอ ร้อยละ 100 พฒันา มีสภาพแวดล้อม  อบต.แม่อคูอ

และปลอดภยั จ านวน 1 จุด มีสภาพแวดล้อมที่ ที่นา่อยูแ่ละปลอดภยั

 ศพด. บา้นพฒันา นา่อยู่

งบประมาณที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย



3.2 แผนงานการศึกษา  (ตอ่) แบบ ผ.02
ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ
14 โครงการสวนผักหนนูอ้ย เพื่อใหผู้้ปกครองและ (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก) 5,000               5,000            5,000              5,000             5,000             เด็กนกัเรียนครู ผู้ปกครองและลูก กองการศึกษา

(ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ทั้ง  หก ศูนย์) ลูกได้มีปฏสัิมพนัธ์ร่วม อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ ร้อยละ 100 ได้มีปฏสัิมพนัธ์ร่วม  อบต.แม่อคูอ

กนัในการท ากจิกรรม ท ากจิกรรมร่วมกนั กนัในการท ากจิกรรม ศพด.

15 โครงการพฒันาอาคารสถานที่ 1. เพื่อ ดูแลรักษาปรับ (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก) 10,000             10,000          10,000            10,000           10,000           เด็กร้อยละ อาคารศูนยพ์ฒันา กองการศึกษา

ปรับภมูิทศัน ์สภาพแวดล้อม ปรุงสภาพภมูิทศัน์ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 100มีความ เด็กเล็กมีความ  อบต.แม่อคูอ

ภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ภายในโรงเรียน ปลอดภยั ปลอดภยั นา่เรียน

(ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ทั้ง หกศูนย์) นา่อยู่

16 โครงการพฒันาศักยภาพครูผู้ดูแล เพื่อพฒันาศักยภาพ (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก) 10,000             10,000          10,000            10,000           10,000           ครูผู้ดูแลเด็ก พฒันาศักยภาพ กองการศึกษา

เด็กด้านการจัดท าแผนและเตรียม ครูผู้ดูแลเด็กด้านการ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ ร้อยละ80 ครูผู้ดูแลเด็กด้านการ  อบต.แม่อคูอ

ความพร้อมรับการประเมิน จัดท าแผน จัดท าแผน การ จัดท าแผน

มาตรฐาน เรียนการสอนได้

17 โครงการทอผ้ากะเหร่ียงที่ย้อม เพื่อปลุกฝังนักเรียนให้ นักเรียน - - 10,000          - - นักเรียนร้อยละ  ให้นักเรียน กองการศึกษา

สีจากพืชพันธุธ์รรมชาติในชุมชน ตระหนักถึงการอนุรักษ์ ร.ร.บ้านนาง้ิว อบต.แม่อคูอ 90 มีรายได้เสริม มีรายได้ระหว่างเรียน อบต.แม่อูคอ

(อุดหนุนร.ร.บ้านนาง้ิว) และศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น

18 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักเรียนโรงเรียน - - 10,000 - - นักเรียนร้อยละ  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน กองการศึกษา

ในโรงเรียนบ้านค าสุข สามารถปฏิบัติตามหลัก บ้านค าสุข อบต.แม่อคูอ 90 มีรายได้เสริม สามารถปฏิบัติตามหลัก อบต.แม่อูคอ

(อุดหนุน ร.ร.บ้านค าสุข) ปรัชญาของเศรษฐกิจ ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงได้อย่างถูกต้อง พอเพียงได้อย่างถูกต้อง

19 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริม นักเรียน - - 20,000 - - โรงเรียนร้อยละ ส่งเสริมนักเรียนมีรายได้ กองการศึกษา

โรงเรียนบ้านปางตอง นักเรียนมีรายได้เสริม ร.ร.บ้านปางตอง อบต.แม่อูคอ 90 มีรายได้เสริม เสริมในโรงเรียน อบต.แม่อูคอ

(อุดหนุนร.ร.บ้านปางตอง) ในโรงเรียน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ



3.2 แผนงานการศึกษา  (ตอ่) แบบ ผ.02

ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ
20 โครงการเสริมสร้างทกัษะอาชีพ เพื่อให้นักเรียน รู้จัก นักเรียน - - 10,000 - - นักเรียนร้อยละ  นักเรียน รู้จัก กองการศึกษา

การขายข้าวดอยและการสร้างแพคเกจ การใช้ชีวิตที่พอพียงมี หอ้งเรียน อบต.แม่อูคอ 70 มีรายได้เสริม การใช้ชีวิตที่พอพียงมี อบต.แม่อูคอ

(อดุหนนุหอ้งเรียนบา้นแม่อคูอนอ้ย) ความรู้ความสามารถ บ้านแม่อูคอน้อย จาการขายข้าวดอย ความรู้ความสามารถ

ในกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ในกิจกรรมที่ตนเองสนใจ

21 โครงการเสริมสร้างทกัษะอาชีพ เพื่อให้นักเรียน ฝึกทักษะ นักเรียน - - 10,000 - - นักเรียนร้อยละ  เพื่อให้นักเรียน ฝึกทักษะ กองการศึกษา

ทอผ้ากะเหร่ียงและแปรรูปผ้าทอ อาชีพและมีรายได้ ห้องเรียน อบต.แม่อูคอ 100มีรายได้ อาชีพและมีรายได้ อบต.แม่อูคอ

(อดุหนนุหอ้งเรียนบา้นแม่สุรินนอ้ย) ระหว่างเรียน บ้านแม่สุรินน้อย ระหว่างเรียน ระหว่างเรียน

22 โครงการพฒันาผู้เรียนใหม้ีทกัษะ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักเรียนโรงเรียน - - 10,000 - - นักเรียนร้อยละ  ส่งเสริมให้นักเรียน กองการศึกษา

ในการด าเนนิตามหลักเศรษฐกจิ ด าเนินชีวิตตามหลัก บ้านแม่อูคอหลวง อบต.แม่อูคอ 90 มีรายได้เสริม ด าเนินชีวิตตามหลัก อบต.แม่อูคอ

พอเพยีง (กจิกรรมทกัษะชีวิต) เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง

(อดุหนนุให ้รร.แม่อคูอหลวง)

23 โครงการส่งเสริมการหารายได้  เพื่อพัฒนาอาชีพ นักเรียนโรงเรียน - 10,000          - - นักเรียนร้อยละ   พัฒนาอาชีพ กองการศึกษา

ระหว่างเรียน(กจิกรรมเยบ็ปกั และสร้างรายได้ บ้านแม่อูคอ อบต.แม่อคูอ 90 มีรายได้เสริม และสร้างรายได้ อบต.แม่อูคอ

ผ้าชาวม้ง) (อดุหนนุให ้รร.แม่อคูอ) ให้นักเรียน ให้นักเรียน

24 โครงการเศษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิด นักเรียน - - - 10,000         - นักเรียนร้อยละ  นักเรียนมีทักษะอาชีพ กองการศึกษา

(อุดหนุนให้ ) ร.ร นาง้ิว ทักษะอาชีพ และน้อมน า โรงเรียนบ้านนาง้ิว อบต.แม่อคูอ 90 น้อมน าตาม  และน้อมน าตามแนว อบต.แม่อูคอ

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ แนวปรัชญาเศรษฐ ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง กจิพอเพยีง พอเพยีง

25 โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า เพื่อส่งเสริมให้บุคลกรครูและ นักเรียน - - - - 10,000         นักเรียนร้อยละ  นักเรียนมีทักษะอาชีพ กองการศึกษา

(อุดหนุนให้ ) ร.ร นาง้ิว นักเรียนได้รับการพัฒนา โรงเรียนบ้านนาง้ิว อบต.แม่อคูอ 90 น้อมน าตาม  และน้อมน าตามแนว อบต.แม่อูคอ

ความรู้ประสบการณ์ในการ แนวปรัชญาเศรษฐ ปรัชญาเศรษฐกิจ

น าไปพฒันาประกอบอาชีพ กจิพอเพยีง พอเพยีง

งบประมาณที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย



3.2 แผนงานการศึกษา  (ตอ่) แบบ ผ.02
ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ
26 โครงการเศษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไป นักเรียน - - - 10,000         - นักเรียนร้อยละ  นักเรียนสามารถไป กองการศึกษา

โรงเรียนบ้านค าสุข ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ โรงเรียนบ้านค าสุข อบต.แม่อคูอ 90 น้อมน าตาม ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ อบต.แม่อูคอ

เศรษฐกิจพอเพียงได้ แนวปรัชญาเศรษฐ เศรษฐกิจพอเพียงได้

อยา่งถูกต้อง กจิพอเพยีง อยา่งถูกต้อง

27 โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนให้ นักเรียน - - - - 10,000         นักเรียนร้อยละ  นักเรียนมรีายได้ระหวา่งเรียน กองการศึกษา

โรงเรียนบ้านค าสุข นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน โรงเรียนบ้านค าสุข อบต.แม่อคูอ 90 นักเรียนมีราย และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด อบต.แม่อูคอ

และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด ได้ระหว่างเรียน ประโยชน์ เพื่อให้นักเรียน

ประโยชน์ เพื่อให้นักเรียน ในการทอผ้า รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง

รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง กะเหร่ียง มีความรู้ความสามารถในกิจกรรม

มคีวามรู้ความสามารถในกจิกรรม ที่ตนเองสนใจ

ที่ตนเองสนใจ

28 โครงการเศษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไป นักเรียน - - - 10,000         - นักเรียนร้อยละ  นักเรียนสามารถไป กองการศึกษา

โรงเรียนบ้านปางตอง ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ ร.ร.บ้านปางตอง อบต.แม่อคูอ 90 น้อมน าตาม ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ อบต.แม่อูคอ

เศรษฐกิจพอเพียงได้ แนวปรัชญาเศรษฐ เศรษฐกิจพอเพียงได้

อยา่งถูกต้อง กจิพอเพยีง อยา่งถูกต้อง

29 โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนให้ นักเรียน - - - - 10,000         นักเรียนร้อยละ  นักเรียนมรีายได้ระหวา่งเรียน กองการศึกษา

บ้านกาแฟ โรงเรียน นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน ร.ร.บ้านปางตอง อบต.แม่อคูอ 90 นักเรียนมีราย และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด อบต.แม่อูคอ

บ้านปางตอง และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด ได้ระหว่างเรียน ประโยชน์ เพื่อให้นักเรียน

ประโยชน์ เพื่อให้นักเรียน ในการขายกาแฟ รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง

รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง มีความรู้ความสามารถในกิจกรรม

มคีวามรู้ความสามารถในกจิกรรม ที่ตนเองสนใจ

ที่ตนเองสนใจ

30 โครงการผลิตภัณฑ์รากไม้ใผ่ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไป นักเรียน - - - 10,000         - นักเรียนร้อยละ  นักเรียนสามารถไป กองการศึกษา

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ ร.ร.บ้านใหม่พัฒนา อบต.แม่อคูอ 90 น้อมน าตาม ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ อบต.แม่อูคอ

เศรษฐกิจพอเพียงได้ แนวปรัชญาเศรษฐ เศรษฐกิจพอเพียงได้

อยา่งถูกต้อง กจิพอเพยีง อยา่งถูกต้อง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ



3.2 แผนงานการศึกษา  (ตอ่) แบบ ผ.02
ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ
31 โครงการเกษตรพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไป นักเรียน - - - - 10,000         นักเรียนร้อยละ  นักเรียนสามารถไป กองการศึกษา

ไม้ดอกไม่ประดับ ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ โรงเรียนบ้านใหม่ อบต.แม่อคูอ 90 น้อมน าตาม ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ อบต.แม่อูคอ

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา เศรษฐกิจพอเพียงได้ พัฒนา แนวปรัชญาเศรษฐ เศรษฐกิจพอเพียงได้

อยา่งถูกต้อง กจิพอเพยีง อยา่งถูกต้อง

32 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ นักเรียน ร.ร. - - - 10,000         - นักเรียนร้อยละ  นักเรียนมีรายได้ กองการศึกษา

ในการท างาน ระหว่างเรียนและการใช้ บ้านแม่อูคอหลวง อบต.แม่อคูอ 90 มีรายได้ ระหว่างเรียนและการใช้ อบต.แม่อูคอ

โรงเรียน แม่อูคอหลวง เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เล้ียงหมู ระว่างเรียน เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

โรงเรียน แม่อคูอหลวง จ านวน  2 ตัว

33 โครงการปลูกผักปลอดสารพษิ เพื่อเปน็การณณงค์การใช้ชีวิต ปลูกผักปลอดสารพษิ - - - - 10,000         นักเรียนร้อยละ   นกัเรียนรณณงค์การใช้ชีวิต กองการศึกษา

ส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง นักเรียน ร.ร. 10 ได้รับประทาน ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง อบต.แม่อูคอ

โรงเรียน แม่อคูอหลวง ใช้เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ บ้านแม่อูคอหลวง ผักปลอดสารพิษ ใช้เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์

34 โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนให้ นักเรียน - - - 10,000         - นักเรียนร้อยละ  นักเรียนมรีายได้ระหวา่งเรียน กองการศึกษา

โรงเรียนบ้านแม่อูคอ นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน ร.ร.บ้านแม่อูคอ อบต.แม่อคูอ 90 นักเรียนมีราย และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด อบต.แม่อูคอ

และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด ได้ระหว่างเรียน ประโยชน์ เพื่อให้นักเรียน

ประโยชน์ เพื่อให้นักเรียน ในการปักผ้าม้ง รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง

รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง มีความรู้ความสามารถในกิจกรรม

มคีวามรู้ความสามารถในกจิกรรม ที่ตนเองสนใจ

ที่ตนเองสนใจ

35 โครงการเศษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไป นักเรียน - - - - 10,000         นักเรียนร้อยละ  นักเรียนสามารถไป กองการศึกษา

โรงเรียนบ้านแม่อูคอ ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ ร.ร.บ้านแม่อูคอ อบต.แม่อคูอ 90 น้อมน าตาม ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ อบต.แม่อูคอ

เศรษฐกิจพอเพียงได้ แนวปรัชญาเศรษฐ เศรษฐกิจพอเพียงได้

อยา่งถูกต้อง กจิพอเพยีง อยา่งถูกต้อง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย งบประมาณ



3.3 แผนงานสาธารณสุข แบบ ผ.02

ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รับผิดชอบ
1 โครงการพน่หมอกควันควบคุม  เพื่อด าเนนิการพน่ พื้นที่เขตต าบลแม่อคูอ 70,000             70,000          70,000            70,000           70,000           ประชาชนร้อยละ  ประชาชนปลอดภยั  ส านกัปลัด

ลูกน้ ายงุลาย  หมอกควันควบคุม อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 80 ปอ้งกนัลูกน้ า  จากโรคไข้เลือดออก  อบต.แม่อคูอ

ลูกน้ าและยงุลาย ยงุลายได้

2 โครงการส่งเสริมสุขอนามัยใน เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยใน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 30,000             30,000          30,000            30,000           30,000           เด็กร้อยละ80 ส่งเสริมสุขอนามัยใน กองการศึกษา

ช่องปากของเด็กประถมวัย ช่องปากนกัเรียน อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ มีสุขอนามัย ช่องปากนกัเรียน  อบต.แม่อคูอ

ทั้งเจ็ดศูนย์ ที่ดีขึน้

3 โครงการรณรงค์ บา้น โรงเรียน  เพื่อด าเนนิการพน่ พื้นที่เขตต าบลแม่อคูอ 44,600             44,600          44,600            44,600           44,600           ประชาชน  ประชาชนปลอดภยั  ส านกัปลัด

ชุมชนปลอดลูกน้ ายงุลาย  หมอกควันควบคุม อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ ร้อยละ80  จากโรคไข้เลือดออก  อบต.แม่อคูอ

 ลูกน้ าและยงุลาย ปอ้งกนัลูกน้ า รพ.สต.ปางตอง
ยงุลายได้

4 โครงการปอ้งกนัและก าจัด  เพื่อปอ้งกนัการเกดิ พื้นที่เขตต าบลแม่อคูอ 30,000             30,000          30,000            30,000           30,000           สัตว์ในเขต อบต. ประชาชนได้รับการ ส านกัปลัด

โรคพษิสุนขับา้ โรคพษิสุนขับา้ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ  ร้อย 70 ถูก บริการควบคุมปอ้งกนั  อบต.แม่อคูอ

ในพื้นที่ ควบคุมมิใหเ้กดิโรค โรคพสุินขับา้และแมว

5 โครงการแกไ้ขปอ้งกนัเอดส์ เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา ผู้ติดเอดส์ต าบลแม่อคูอ 20,000             20,000          20,000            20,000           20,000           ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับการให้ ส านกัปลัด

โรคเอดส์ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 80 มีความรู้ ความรู้และแกไ้ขปอ้งกนั  อบต.แม่อคูอ

สามารถแกไ้ขและ โรคเอดส์

ปอ้งกนัโรคเอดศ์

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายแุละ เพื่องเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายแุละผู้พกิาร 20,000             20,000          20,000            20,000           20,000           ผู้สูงอายแุละผู้พกิาร ผู้สูงอายแุละผู้พกิาร ส านกัปลัด

ผู้พกิาร และผู้พกิาร ต าบลแม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ ร้อยละ 80 มีความรู้ ได้รับการใหค้วามรู้เกีย่ว  อบต.แม่อคูอ

สามารถดูแลสุขภาพ กบัการดูแลสุขภาพตัวเอง

ของตนเองได้

7 โครงการตรวจคุณภาพน้ าเพื่อการ เพื่อตรวจคุณภาพน้ าเพื่อการ พื้นที่ต าบลแม่อคูอ 15,000.00        15,000.00     15,000.00       15,000.00      15,000.00      ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับการ ส านกัปลัด

อปุโภคบริโภคในพื้นที่ ต.แม่อคูอ อปุโภคบริโภค อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ  80 ได้รับคุณภาพ อปุโภคบริโภคน้ าที่ดี  อบต.แม่อคูอ

น้ าที่ดี และสะอาด คุณภาพ

วตัถุประสงค์ที่ โครงการ เปา้หมาย
งบประมาณ



3.3 แผนงานสาธารณสุข  ตอ่ แบบ ผ.02
ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รับผิดชอบ
8 โครงการปอ้งกนัระงับการแพร่ เพื่อใหป้ระชาชนปอ้งกนัระงับ พื้นที่ต าบลแม่อคูอ 85,000.00        85,000.00     85,000.00       85,000.00      85,000.00      ผู้สูงอายแุละผู้พกิาร ประชาชได้รับความรู้ ส านกัปลัด

ระบาดของโรคติดต่อ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองการ  อบต.แม่อคูอ

สามารถดูแลสุขภาพ ระบาดของโรคติดต่อ

ของตนเองได้
9 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมหมู่
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม

หมู่ที่ 1 บ้านค าสุข - - 3,000 3,000 3,000 ประชาชนร้อยละ
 100ได้รับความรู้

ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
ต้านภัยมะเร็งเต้านม

ส านักปลัด 
อบต.แม่อูคอต้านภยัมะเร็งเต้านม เกีย่วกบัมะเร็งเต้านม อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 100ได้รับความรู้ เกีย่วกบัต่นภยัมะเร็ง  อบต.แม่อคูอ

หมูท่ี่ 1 บา้นค าสุข เกีย่วกบัต่นภยั
มะเร็ง

10 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล เพื่อให้พัฒนาระบบ หมู่ที่ 1 บ้านค าสุข 14,000 14,000 14,000 ประชาชนร้อยละ พัฒนาระบบ ส านักปลัด
ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ สุขาภิบาลในโรงเรียน - - อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 80ได้รับการพัฒนา สุขาภิบาลในโรงเรียน อบต.แม่อูคอ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม และชุมชน ระบบสุขาภิบาล และชุมชน
บรมราชกุมารี หมู่ที1่ บ้านค าสุข

11 โครงการเต้นเอโรบิคเพื่อสุขภาพ ออกก าลังกายเพื่อ หมู่ที่ 1 บ้านค าสุข 3,000 3,000 3,000 ประชาชนร้อยละ ออกก าลังกายเพื่อ ส านักปลัด
หมู่ที1่ บ้านค าสุข สุขภาพที่แข็งแรง - - อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 50ได้ออกก าลัง สุขภาพที่แข็งแรง อบต.แม่อูคอ

กายเพื่อสุขภาพ
12 โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย เพื่อให้มีการควบคุม หมู่ที2่ 5,000 5,000 5,000 ประชาชนร้อย ได้มีการควบคุม ส านักปลัด

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรคมาลาเรียในหมู่บ้าน  บ้านหัวแม่สุริน - - อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ละ100  ได้รับ โรคมาลาเรียในหมู่บ้าน อบต.แม่อูคอ
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที2่ ความปลอดภัย

13 โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาล เพื่อให้พัฒนาระบบ หมู่ที2่ 10,000 10,000 10,000 ประชาชนร้อยละ พัฒนาระบบ ส านักปลัด
ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ สุขาภิบาลในโรงเรียน  บ้านหัวแม่สุริน - - อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 80ได้รับการพัฒนา สุขาภิบาลในโรงเรียน อบต.แม่อูคอ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม และชุมชน ระบบสุขาภิบาล และชุมชน

บรมราชกุมารี หมู่ที2่
14 โครงการส่งเสริมโภคชนาการและ เพื่อส่งเสริมโภคชนาการ หมู่ที2่ 5,000 5,000 5,000 ประชาชนร้อย ส่งเสริมโภคชนาการ ส านักปลัด

สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก และสุขภาพอนามัย  บ้านหัวแม่สุริน - - อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ละ 80 ได้ความรู้ และสุขภาพอนามัย อบต.แม่อูคอ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แม่และเด็ก จากโครงการนี้ แม่และเด็ก
หมู่ที2่ บ้านหัวแม่สุริน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ



3.3 แผนงานสาธารณสุข  ตอ่ แบบ ผ.02

ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รับผิดชอบ
15 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อให้มีการควบคุม หมู่ที่ 3 5,000 5,000 5,000 ประชาชนร้อย ได้มีการควบคุม ส านักปลัด

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรคขาดสารไอโอดีน บ้านปางตอง - - อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ละ100  ได้รับ โรคขาดสารไอโอดีน อบต.แม่อูคอ
สยามบรมราชกมุารี ม.3 ในหมู่บ้าน สารไอโอดีน ในหมู่บ้าน

16 โครงการการพฒันาระบบสุขาภบิาล เพื่อให้พัฒนาระบบ หมู่ที่ 3 10,000 10,000 10,000 ประชาชนร้อย 80 พัฒนาระบบ ส านักปลัด
ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ สุขาภิบาลในโรงเรียน บ้านปางตอง - - อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ได้รับการพัฒนา สุขาภิบาลในโรงเรียน อบต.แม่อูคอ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม และชุมชน ระบบสุขาภิบาล และชุมชน

บรมราชกมุารี หมูท่ี่3 บา้นปางตอง
17 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้

เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม
หมู่ที่ 3 - - 5,000 5,000 5,000 ประชาชนร้อยละ

 100ได้รับความรู้
ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
ต้านภัยมะเร็งเต้านม

ส านักปลัด 
อบต.แม่อูคอสมเด็จยา่ต้านภยัมะเร็งเต้านม เกีย่วกบัมะเร็งเต้านม บ้านปางตอง อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ 100ได้รับความรู้ เกีย่วกบัต่นภยัมะเร็ง  อบต.แม่อคูอ

หมูท่ี่ 3  บา้นปางตอง เกีย่วกบัต้านภยั
มะเร็ง

18 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมหมู่ที4่ 5,000 5,000 5,000 ประชาชนร้อย ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ความรู้เกี่ยวกับมะเร็ง  บ้านใหม่พัฒนา - - อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ละ100  ได้รับ เกี่ยวกับต้านภัยมะเร็ง อบต.แม่อูคอ
หมู่ที่ 4 บ้านใหม่พัฒนา เต้านม ความรู้เกี่ยวกับ เต้านม

ต้านภัยมะเร็ง
19 โครงการการพฒันาระบบสุขาภบิาล เพื่อให้พัฒนาระบบ หมู่ที4่ 10,000 10,000 10,000 ประชาชนร้อย 80 พัฒนาระบบ ส านักปลัด

ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ สุขาภิบาลในโรงเรียน  บ้านใหม่พัฒนา - - อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ได้รับการพัฒนา สุขาภิบาลในโรงเรียน อบต.แม่อูคอ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม และชุมชน ระบบสุขาภิบาล และชุมชน

บรมราชกมุารี หมูท่ี่4 
20 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ เพื่อปรับปรุงโภคชนาการ หมู่ที4่ 5,000 5,000 5,000 ประชาชนร้อย ปรับปรุงโภคชนาการ ส านักปลัด

และสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ และสุขภาพเด็ก  บ้านใหม่พัฒนา - - อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ละ 80 ได้ความรู้ และสุขภาพเด็ก อบต.แม่อูคอ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี จากโครงการนี้

หมูท่ี่4 บา้นใหม่พฒันา
21 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อให้ประชาชนมี หมู่ที่ 5 5,000 5,000 5,000 ประชาชนร้อย ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด

สมเด็จยา่ต้านภยัมะเร็งเต้านม ความรู้เกี่ยวกับมะเร็ง บ้านแม่อูคอหลวง - - อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ละ100  ได้รับ เกี่ยวกับต้านภัยมะเร็ง อบต.แม่อูคอ
หมูท่ี่5 บา้นแม่อคูอหลวง เต้านม ความรู้เกี่ยวกับ เต้านม

ต้านภัยมะเร็ง
22 โครงการการพฒันาระบบสุขาภบิาล เพื่อให้พัฒนาระบบ หมู่ที่ 5 10,000 10,000 10,000 ประชาชนร้อย 81 พัฒนาระบบ ส านักปลัด

ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ สุขาภิบาลในโรงเรียน บ้านแม่อูคอหลวง - - อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ได้รับการพัฒนา สุขาภิบาลในโรงเรียน อบต.แม่อูคอ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม และชุมชน ระบบสุขาภิบาล และชุมชน
บรมราชกมุารี ม. 5

ที่ โครงการ เปา้หมายวตัถุประสงค์
งบประมาณ



3.3 แผนงานสาธารณสุข  ตอ่ แบบ ผ.02

ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รับผิดชอบ

23 โครงการการรณรงค์และแก้ไข เพื่อให้ความรู้เร่ือง หมู่ที่ 5 5,000 5,000 5,000 ประชาชนร้อย ประชาชนมีความรู้เกี่ยว ส านักปลัด
ปัยหายาเสพติด TO be ยาเสพติดให้กับเยาวชน บ้านแม่อูคอหลวง - - อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ละ100  ได้รับ กับยาเสพติด อบต.แม่อูคอ
number one ของทูลกระ ความรู้เร่ือง
 หม่อมหญิงอุบลรัตนราฃกัญญา ยาเสพติด
สิริวัฒนาพรรณวดี   หมู่ที่ 5

24 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมหมู่ที่  6 5,000 5,000 5,000 ประชาชนร้อย ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้าน  ความรู้เกี่ยวกับมะเร็ง บ้านแม่อูคอ - - อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ละ100  ได้รับ เกี่ยวกับต้านภัยมะเร็ง อบต.แม่อูคอ
หมู่ที่  6 บ้านแม่อูคอ เต้านม ความรู้เกี่ยวกับ เต้านม

ต้านภัยมะเร็ง
25 โครงการการพัฒนาระบบสุขา เพื่อให้พัฒนาระบบ หมู่ที่  6 10,000 10,000 10,000 ประชาชนร้อย 80 พัฒนาระบบ ส านักปลัด

ภิบาล ในโรงเรียนและชุมชนของ สุขาภิบาลในโรงเรียน บ้านแม่อูคอ - - อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ได้รับการพัฒนา สุขาภิบาลในโรงเรียน อบต.แม่อูคอ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และชุมชน ระบบสุขาภิบาล และชุมชน
สยามบรมราชกุมารี   หมู่ที6่   

26 โครงการการรณรงค์และแก้ไข เพื่อให้ความรู้เร่ือง หมู่ที่  6 5,000 5,000 5,000 ประชาชนร้อย ประชาชนมีความรู้เกี่ยว ส านักปลัด
ปัยหายาเสพติด TO be ยาเสพติดให้กับเยาวชน บ้านแม่อูคอ - - อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ละ100  ได้รับ กับยาเสพติด อบต.แม่อูคอ
number one ของทูลกระ ความรู้เร่ือง
 หม่อมหญิงอุบลรัตนราฃกัญญา ยาเสพติด
สิริวัฒนาพรรณวดี   หมู่ที่ 6

27 โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อสร้างระบบส่งต่อผู้ป่วย รพ.สต. 25,000 25,000 25,000 ประชาชนร้อย สร้างระบบส่งต่อผู้ป่วย ส านักปลัด
ต าบลแม่อูคอโดยชุมชน กลุ่มผู้ป่วยพิการ ให้เข้าถึง บ้านปางตอง - - อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ละ 100  ได้รับ กลุ่มผู้ป่วยพิการ อบต.แม่อูคอ
บนพื้นท่ีสูงต าบลแม่อูคอ การบริการของรัฐอ บริการจากโครงการ ให้เข้าถึงการยริการ
อุดหนุนให้รพ.สต.ปางตอง อย่างทั่วถึง ของรัฐอย่างทั่วถึง

28 โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน อบรมให้ความรู้ 30,000 30,000 30,000 ประชาชนร้อย กระตุ้นให้ประชาชน ส านักปลัด
เกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อป้องกัน เกิดความตระหนักและ เกี่ยวกับยาเสพติด - - อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ละ 100  เกิดความตระหนักและ อบต.แม่อูคอ
และแก้ไขปัญหายาเสพติด เข้ามามีส่วนร่วมในการ ต าบลแม่อูคอ ได้ความรู้เกี่ยวกับ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ต าบลแม่อูคอ แก้ไขปัญหา โทษของยาเสพติด แก้ไขปัญหา

โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมายที่ งบประมาณ



   3.4 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ แบบ ผ.02
ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รับผิดชอบ
1 โครงการสงเคราะหเ์ด็กยากจน  เพื่อช่วยเหลือเด็ก พื้นที่ในเขตต าบลแม่อคูอ 60,000             60,000          60,000            60,000           60,000           เด็กร้อยละ 100  เด็กด้อยโอกาสได้รับ ส านกัปลัด

และผู้ด้อยโอกาส  ยากจนและด้อย อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ ได้รับความช่วย  การดูแลตามความ  อบต.แม่อคูอ

 โอกาสทางการศึกษา เหลือตามกฏหมาย  เหมาะสมและมี

 ใหไ้ด้รับการศึกษา  โอกาสทางการศึกษา

2 โครงการสงเคราะหผู้์ประสบปญัหา  เพื่อสงเคราะหผู้์ประสบ พื้นที่ในเขตต าบลแม่อคูอ 60,000             60,000          60,000            60,000           60,000           ประชาชน ประชาชนได้รับการ ส านกัปลัด

สังคมและความยากจน  ปญัหาสังคมและ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ ร้อยละ 100  ช่วยเหลือสงเคราะห์  อบต.แม่อคูอ

 ยากจนในต าบล ได้รับความช่วย  ตามสภาพ

 ตามสมควร เหลือตามกฏหมาย

3 โครงการจัดต้ังศูนยส์งเคราะห์ เพื่อสงเคราะห์ สงเคราะห์ 30,000             30,000          30,000            30,000           30,000           ประชาชน ประชาชนได้รับการ ส านกัปลัด

ราษฏรประจ าหมูบ่า้น ม.1-ม.6 ราษฎรประจ าหมูบ่า้น ราษฎรประจ าหมูบ่า้น อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ ร้อยละ 100  ช่วยเหลือสงเคราะห์  อบต.แม่อคูอ

ต าบลแม่อคูอ ม. 1 - ม6 ได้รับความช่วย  ตามสภาพ

เหลือตามกฏหมาย

4 โครงการซ่อมแซม สร้างบา้นผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือซ่อมแซม ซ่อมแซม สร้างบา้นใหก้บั 60,000             60,000          60,000            60,000           60,000           ผู้สูงอายุ ประชาชนได้รับการ ส านกัปลัด

ผู้พกิารและผุ้ยากไร้ สร้างบา้นใหก้บัผู้สูงอายุ ผู้สูงอาย ุต าบลแม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ ร้อยละ 30  ช่วยเหลือสงเคราะห์  อบต.แม่อคูอ

ได้รับความช่วย  ตามสภาพ

เหลือตามกฏหมาย

5 โครงการเยีย่มบา้นผู้สูงอายแุละ เพื่อปรับปรุงข้อมูลผู้สูงอายุ 1โครงการตลอดปี - - 5,000              5,000             5,000             ร้อย90ได้รับข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล ส านกัปลัด

ผ้ าพกิารต าบลแม่อคูอ ผู้พกิาร ต าบลแม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ ที่ถูกต้อง ผู้สูงอายผูุ้พกิาร  อบต.แม่อคูอ

6 โครงการรถ รับ-ส่ง นักเรียน เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ นักเรียนโรงเรียน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 นักเรียนร้อยละ  ลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ กองการศึกษา

(อุดหนุน ร.ร.บ้านหัวแม่สุริน) ปกครองที่มีฐานะยากจน บ้านหัวแม่สุริน อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 ได้รับความ ปกครองที่มีฐานะยากจน อบต.แม่อูคอ

และผู้ด้อยโอกาส ปลอดภัย และผู้ด้อยโอกาส

งบประมาณ
วตัถุประสงค์ที่ โครงการ เปา้หมาย



   3.4 แผนงาน สังคมสงเคราะห์  (ตอ่) แบบ ผ.02
ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รับผิดชอบ
7 โครงการบริหารจัดการสภาเด็ก เพื่อบริหารจัดการสภาเด็ก เด็กและเยาวชน - 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชน ส านักปลัด

และเยาวชนต าบลแม่อูคอ และเยาวชนต าบลแม่อูคอ ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ร้อยละ100 ได้รับ ต าบลแม่อูคอมีการ  อบต.แม่อูคอ

การบริหารจัดการ ขับเคล่ือน

8 โครงการบริหารจัดการ เพื่อบริหารจัดการ พื้นที่ในเขต - 5,000 5,000 5,000 5,000 มีการบริหารจัดการ มีการบริหารจัดการ ส านักปลัด

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ  อบต.แม่อูคอ

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ชีวิตผู้สูงอายุที่มี ชีวิตผู้สูงอายุที่มี

ต าบลแม่อูคอ ต าบลแม่อูคอ ภาวะพึ่งพิงร้อย 80 ภาวะพึ่งพิง

9 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา พื้นที่ในเขต - 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กและเยาวชน เด็กเยาวชนได้รับการ ส านักปลัด

การต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น การต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ร้อยละ100 ป้องกันและแก้ไข  อบต.แม่อูคอ

มีความรู้สามารถ ปัญหาภาวะการต้ัง

ป้องกันและแก้ไข ครรภ์ไม่พร้อมใน

ปัญหาภาวะการต้ัง วัยรุ่น

ครรภ์ไม่พร้อมใน

วัยรุ่น

10 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต พื้นที่ในเขต - 20,000 20,000 20,000 20,000 สตรีต าบลแม่อูคอ สตรีต าบลแม่อูคอ ส านักปลัด

สตรีต าบลแม่อูคอ สตรีต าบลแม่อูคอ ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ร้อยละ 80 ได้รับการ ได้รับการพัฒนา  อบต.แม่อูคอ

พัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ



 3.5 แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน แบบ ผ.02
ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รับผิดชอบ
1 โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้าน  เพื่ออบรมใหค้วามรู้ด้าน เยาวชนต าบลแม่อคูอ 20,000             20,000          20,000            20,000           20,000           ยาเสพติด  เยาวชนหา่งไกล ส านกัปลัด

ยาเสพติดแกเ่ยาวชนในต าบล  ยาเสพติดแกเ่ยาวชนใน อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ ลดลงร้อยละ 50  ยาเสพติดและรับรู้  อบต.แม่อคูอ

 ต าบล  ถึงโทษของยาเสพติด

2 โครงการศูนยต่์อสู้และเอาชนะ  เพื่อจัดต้ังศูนยต่์อสู้และ พื้นที่เขตต าบลแม่อคูอ 30,000             30,000          30,000            30,000           30,000           ยาเสพติด  เยาวชนหา่งไกล ส านกัปลัด

ยาเสพติด ต าบลแม่อคูอ  เอาชนะยาเสพติด อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ ลดลงร้อยละ 50  ยาเสพติดและรับรู้  อบต.แม่อคูอ

 ถึงโทษของยาเสพติด

3 โครงการจัดกจิกรรมรณรงค์  เพื่อรณรงค์ใหค้วามรู้ พื้นที่เชตต าบลแม่อคูอ 10,000             10,000          10,000            10,000           10,000           ยาเสพติด  ประชาชนรับรู้ถึง ส านกัปลัด

วันต่อต้านยาเสพติด  เกีย่วกบัโทษ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ อบต.แม่อคูอ ลดลงร้อยละ 50  โทษของยาเสพติด  อบต.แม่อคูอ

ยาเสพติด

4 โครงการส่งเสริมอาชีพเล้ียงหมู เพื่อเพิ่มศักยภาพของ หมู่ที่ 2 - - 15,000 - - ประชาชนร้อย 50 เพิ่มศักยภาพของ ส านักปลัด

หมู่ที2่ บ้านหัวแม่สุริน กลุ่มอาชีพในการเล้ียงหมู บ้านหัวแม่สุริน อบต.แม่อูคอ มีรายได้ในการเล้ียง กลุ่มอาชีพในการเล้ียงหมู อบต.แม่อูคอ

หมู

5 โครงการส่งเสริมอาชีพผ้าปักมือ เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ หมู่ที่ 3 - - 15,000 - - ประชาชนร้อย ส่งเสริมอาชีพและราย ส านักปลัด

หมู่ที่ 3 บ้านปางตอง กลุ่มสตรีที่ว่างงานและสตรี บ้านปางตอง อบต.แม่อูคอ ละ 50 สร้างรายได้ ได้กลุ่มสตรีที่ว่างงาน อบต.แม่อูคอ

ว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว จากอาชีพผ้าปักมือ และสตรีว่างงานหลัง

ฤดูเก็บเกี่ยว

วตัถุประสงค์ที่
งบประมาณ

โครงการ เปา้หมาย



 3.5 แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน (ตอ่) แบบ ผ.02
ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รับผิดชอบ
6 โครงการส่งเสริมอาชีพเล้ียงโค เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมี หมู่ที่  4 - - 15,000 - - ประชาชนร้อย ส่งเสริมให้เกษตรกรมี ส านักปลัด

หมู่ที่  4 บ้านใหม่พัฒนา มีการเล้ียงโคเพิ่มมากขึ้น บ้านใหม่พัฒนา อบต.แม่อูคอ ละ 50  มีรายได้ มีการเล้ียงโคเพิ่มมากขึ้น อบต.แม่อูคอ

และพัฒนาอาชีพให้เ จากการเล้ียงโค และพัฒนาอาชีพให้

เกษตรกรผู้เล้ียงโค เกษตรกรผู้เล้ียงโค

7 โครงการส่งเสริมอาชีพการ เพื่อให้ชุมชนสามารถแก้ไข หย่อมบ้านห้วยบง - - 10,000 - - ประชาชนร้อย 50 ชุมชนสามารถแก้ไข ส านักปลัด

ท าปุ๋ยหมักหย่อมบ้านห้วยบง ปัญหาด้านสารเคมีตกค้าง หมู่ที่ 5 อบต.แม่อูคอ มีรายได้เสริมจาก ปัญหาด้านสารเคมี อบต.แม่อูคอ

หมู่ที่ 5  บ้านแม่อูคอหลวง ในพืชผัก บ้านแม่อูคอหลวง การท าปุ๋ยหมัก ตกค้างในพืชผัก

8 โครงการส่งเสริมอาชีพการผลิต เพื่อให้กลุ่มมีกิจกรรมที่ท า หมู่ที่ 6 - - 10,000 - - ประชาชนร้อย ให้กลุ่มมีกิจกรรมที่ท า ส านักปลัด

ของฝากที่ระลึก ร่วมกันท าให้เกิดความรัก บ้านแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ละ  70  มีรายได้ ร่วมกันท าให้เกิดความรัก อบต.แม่อูคอ

หมู่ที6่ บ้านแม่อูคอ ความสามัคคี เพิ่มขึ้น ความรัก ความสามัคคี

เพื่อเพิ่มรายได้ให้ เพิ่มรายได้ให้ครอบครัว

ครอบครัว

เปา้หมาย
งบประมาณ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์



3.6แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แบบ ผ.02
ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รับผิดชอบ
1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา  เพื่อส่งเสริมการเล่น  เพื่อส่งเสริมการเล่น 150,000         150,000      150,000        150,000       150,000       ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา

 ประชาชน อบต.แม่อูคอคัพ  กีฬา เสริมสร้างความ  กีฬา เสริมสร้างความ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 90 มีสภาพที่ดีขึ้น  แข็งแรงห่างไกล  อบต.แม่อูคอ

ต้านยาเสพติด  แข็งแรง ต่อต้านยา  แข็งแรง ต่อต้านยา  ยาเสพติด

เสพติด เสพติด

2 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์  เพื่อส่งเสริมการเล่น ต าบลแม่อูคอ 60,000           60,000        60,000          60,000         60,000         ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา

การกีฬาเพื่อฝึกทักษะด้าน  กีฬา เสริมสร้างความ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 90 มีสภาพที่ดีขึ้น  แข็งแรงห่างไกล  อบต.แม่อูคอ

ด้านกีฬาให้กับเยาวชน  แข็งแรง  ยาเสพติด

3 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน  เยาวชนเข้าร่วม 50,000           50,000        50,000          50,000         50,000         ประชาชนร้อยละ ประชาชนเกิดความ กองการศึกษา

ในระดับต่างๆ กีฬาในระดับต่างๆ การแข่งขันกีฬา อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ  90 มีสภาพที่ดีขึ้น สามัคคีในหมู่คณะ  อบต.แม่อูคอ

ในระดับต่าง และหน่วยงาน

4 โครงการฝึกทักษะด้านกีฬาให้  เพื่อฝึกทักษะ  ฝึกทักษะด้านกีฬา 50,000           50,000        50,000          50,000         50,000         ประชาชนร้อยละ  ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา

กับเยาวชน ด้านกีฬาให้กับ ให้กับเยาวชน อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 90 มีสภาพที่ดีขึ้น  แข็งแรงห่างไกล  อบต.แม่อูคอ

เยาวชน ต าบลแม่อูคอ  ยาเสพติด

5 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา จัดการแข่งขันกีฬา 30,000           30,000        30,000          30,000         30,000         ประชาชนร้อยละ ประชาชนเกิดความ กองการศึกษา

ชาวดอยต าบลแม่อูคอ บ้านชาวดอย บ้านชาวดอย อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 90 มีสภาพที่ดีขึ้น สามัคคีในหมู่คณะ  อบต.แม่อูคอ

ต าบลแม่อูคอ และหน่วยงาน

6 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา จัดการแข่งขันกีฬา 30,000           30,000        30,000          30,000         30,000         ประชาชนร้อยละ ประชาชนเกิดความ กองการศึกษา

ชาวดอยต าบลแม่อูคอ บ้านชาวดอย บ้านชาวดอย อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 90 มีสภาพที่ดีขึ้น สามัคคีในหมู่คณะ  อบต.แม่อูคอ

ต าบลแม่อูคอ และหน่วยงาน

7 โครงการแข่งขันกีฬา  เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ มีการแข่งขันกีฬา - 40,000        40,000          40,000         40,000         เด็กมีสุขภาพที่ดี เด็กมีสุขภาพร่างกาย กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ออกก าลังกาย และส่งเสริม ปีละ 1 คร้ัง อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ร้อยละ 90 แข็งแรง  อบต.แม่อูคอ

พัฒนาการ

วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ที่ โครงการ เปา้หมาย



3.7 แผนงานงบกลาง แบบ ผ.02

ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รับผิดชอบ

1 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,000,000      2,000,000   3,000,000     3,000,000    3,000,000    ผู้สูงอายุร้อยละ ผู้สูงอายุได้รับการ  ส านักงานปลัด

ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดี ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100ได้รับ ความ  ดูแลและสวัสดิการ  อบต.แม่อูคอ

ช่วยเหลือ เบี้ยยังชีพ

2 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง  เพื่อสงเคราะห์ผู้พิการ เบี้ยผู้พิการ 300,000         300,000      2,000,000     2,000,000    2,000,000    ผู้สูงอายุร้อยละ  ผู้พิการได้รับการ  ส านักงานปลัด

ผู้พิการ  ที่ไม่สามารถช่วยเหลือ ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100ได้รับ ความ  ดูแลและสวัสดิการ  อบต.แม่อูคอ

 ตนเองได้ ช่วยเหลือ  เบี้ยยังชีพ

วตัถุประสงค์ งบประมาณที่ โครงการ เปา้หมาย



แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภมูิปัญญาท้องถ่ิน
4.ยทุธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภมูิปัญญาท้องถ่ิน

4.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม  เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม  หมู่ 1-6 80,000        80,000         80,000         80,000         80,000         ประชาชน  ประชาชนได้อนุรักษ์ กองการศึกษา

ประเพณีชนเผ่า  ประเพณีชนเผ่า  ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ร้อยละ 80 ประเพณีชนเผ่า  อบต.แม่อูคอ

ได้มีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์

ประเพณี

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน  เพื่อส่งเสริมท านุบ ารุง  หมู่ 1-6 20,000        20,000         20,000         20,000         20,000         ประชาชน ประชาชนได้อนุรักษ์ กองการศึกษา

เข้าพรรษาต าบลแม่อูคอ กิจกรรมทางพุทธศาสนา  ต าบลแม่อุคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ร้อยละ 80 ประเพณีและมีความ  อบต.แม่อูคอ

และอนุรักษ์วัฒนธรรม ได้มีส่วนร่วม สามัคคีในชุมชน

อันดีงามของชาติ ในการอนุรักษ์

ประเพณี

3 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ เพื่อให้ความส าคัญกับ ผู้สูงอายุในเขต 50,000        50,000         50,000         50,000         50,000         ผู้สูงอายุร้อยละ ผู้สูงอายุได้รับการ กองการศึกษา

แห่งชาติ ผู้สูงอายุ ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 50 ได้ท ากิจกรรม ดูแล มีกิจกรรมท า  อบต.แม่อูคอ

ร่วมกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เปา้หมาย

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮอ่งสอน

ที่ โครงการ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศวิถีชีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพ

วัตถุประสงค์

                                        แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณ



  4.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แบบ ผ.02
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

4 โครงการจัดงานวันส าคัญ เพื่อให้ประชาชนเห็นความ ตลอดปี ในเขต 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนเห็นความ กองการศึกษา

ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส าคัญ ของชาติ ศาสนา ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 มีความจงรัก ส าคัญของสถานบัน  อบต.แม่อูคอ

พระมหากษัตริย์ ภักดีต่อสถานบันชาติ ชาติที่ต้องเทิดทูนไว้

และร่วมกันปกป้อง

5 โครงการสืบสานประเพณี เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ต าบลแม่อูคอ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เยาวชนร้อยละ เด็กและเยาวชนท า กองการศึกษา

ท้องถิ่นต าบลแม่อูคอ และชุมชน ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 80 ได้ท ากิจกรรม ท ากิจกรรมกับ  อบต.แม่อูคอ

ร่วมกัน ครอบครัวและชุมชน

6 โครงการสืบสานวัฒนธรรม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู ม.3 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 เยาวชนร้อยละ เด็กและเยาวชนท า กองการศึกษา

ประเพณีปีใหม่ม้ง (น่อ เป๊ เจ่า) และสืบสานประเพณีวัฒน บ้านปางตอง อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 ได้ท ากิจกรรม ท ากิจกรรมกับ  อบต.แม่อูคอ

ธรรมอันดีงานของชนเผ่าม้ง ม.6 ร่วมกัน ครอบครัวและชุมชน

บ้านแม่อูคอ

งบประมาณ
เป้าหมายที่ โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ.02
                                                                  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

  5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ตัวชี้วัด ผลลพัท์ หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ
1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา  เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่า  ป้องกันและแก้ไขปัญหา 180,000      180,000    180,000      180,000      180,000   ประชาชนร้อยละ  ทรัพยากรธรรมชาติ ส านักปลัด

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

2 โครงการศูนย์ป้องกันและแก้ไข เพื่ออบรมให้ความรู้เร่ือง  หมู่ 1-6 50,000        50,000      50,000        50,000        50,000     ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีความรู้  ส านักงานปลัด
ปัญหาหมอกควันและไฟป่า แนวทางป้องกันไฟป่า  ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 อนุรักษ์ แนวทางป้องกันไฟป่า  อบต.แม่อูคอ

ทรัพยากรธรรมชาติ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮอ่งสอน
ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การจัดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอยา่งยั่งยนื

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมยั่งยนื



5.2 แผนงานเคหะชุมชน
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
1 โครงการจัดหาแหล่งที่ทิ้งขยะและ  เพื่อดูแลส่ิงแวดล้อม  จัดหาแหล่งที่ทิ้งขยะ 30,000        30,000      30,000        30,000        30,000     ปริมาณขยะ ประชาชนมีความรู้  ส านักงานปลัด

รณรงค์วิธีการก าจัดขยะอย่าง  ในต าบล และรณรงค์  หมู่ 1-6 อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ลดลงร้อยละ ในการคัดแยกขยะ  อบต.แม่อูคอ
ถูกวิธี  ให้มีการก าจัดขยะ  ต าบลแม่อูคอ 50% ก่อนทิ้งและน ามาใช้

อย่างถูกวิธี ประโชนย์อย่างมี
ประสิทธิภาพ

2 โครงการส่งเสริมคัดแยกขยะ เพื่อส่งเสริมคัดแยกขยะ ม.1,ม.2 ,ม.4 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณขยะ ประชาชนมีความรู้ ส านักงานปลัด
ต าบลแม่อูคอ ม.6 ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ลดลงร้อยละ ในการคัดแยกขยะ อบต.แม่อูคอ

50% ก่อนทิ้งและน ามาใช้
ประโชนย์อย่างมี
ประสิทธิภาพ

3 โครงการธนาคารขยะ เพื่อเป็นการบิหารจัดการ ธนาคาร 1 แห่ง 15,000      15,000        15,000        15,000     มีธนาคารขยะ เกิดการสร้างรายได้  ส านักงานปลัด
ขยะภายในส านักงาน อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ของ อบต. และออมเงินจากการ  อบต.แม่อูคอ
 ให้มีการก าจัดขยะ ปริมาณขยะ ฝากธนาคารขยะ

ลดลงร้อยละ 80 %

เปา้หมาย
งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



 5.3 แผนงานการเกษตร แบบ ผ.02
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
1 โครงการปลูกป่าชุมชนและบวชป่า  เพื่อส่งเสริมการปลูกป่า หมู่ที่ 1 - 6 80,000        80,000      80,000        80,000        80,000     ประชาชนร้อยละ  ทรัพยากรธรรมชาติ  ส านักงานปลัด

ชุมชน  ชุมชนและบวชป่าชุมใน ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 อนุรักษ์  และป่าไม้ในพื้นที่  อบต.แม่อูคอ

พื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ  ได้รับการอนุรักษ์

 ดูแลรักษา

2 โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน 1.เพื่อให้ประชาชนมีคุณ ด าเนินการรักน้ ารักป่า 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีคุณภาพ  ส านักงานปลัด

ภาพความเป็นอยู่ทที่ดีขึ้น รักษาแผ่นดิน อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 อนุรักษ์ ความเป็นอยู่ทที่ดีขึ้น  อบต.แม่อูคอ

2.ประชาชนตระหนักถึง ทรัพยากรธรรมชาติ 2.ประชาชนตระหนัก

ความส าคัญของการอนุรักษ์ ถึงความส าคัญของการ

ทรัพยากรน้ าและป่าไม้ อนุรักษ์ทรัพยากรน้ า

และป่าไม้

3 โครงการจัดท าฝายชะลอการ 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการ จ าท าฝายชะลอการ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชนร้อยละ เป็นการส่งเสริมการ  ส านักงานปลัด

การไหลของน้ า อนุกรัษ์ต้นน้ าของชุมชน ไหลของน้ า อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 อนุรักษ์ อนุกรัษ์ต้นน้ าของ  อบต.แม่อูคอ

ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน

4 โครงการจัดท าป้ายเขตป่าชุมชนและ  เพื่อจัดท าป้ายเขตป่า  จัดท าป้ายบอกเขต 10,000        10,000      10,000        10,000        10,000     ประชาชนร้อยละ  ทรัพยากรธรรมชาติ  ส านักงานปลัด

เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา ชุมชนและเขตอนุรักษ์พันธุ์  ป่าอนุรักษ์ และ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 อนุรักษ์  และส่ิงแวดล้อม  อบต.แม่อูคอ

ปลา  เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา ทรัพยากรธรรมชาติ  ในต าบลได้รับการ

ดูแลรักษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

เปา้หมาย



 5.2 แผนงานการเกษตร  (ต่อ) แบบ ผ.02
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
5 โครงการอบรมเสริมสร้างผู้น าชุมชน เพื่ออบรมเสริมสร้างผู้น า หมู่.1-6 50,000        50,000      50,000        50,000        50,000     ประชาชนร้อยละ ประชาชนอนุรักษ์  ส านักงานปลัด

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนเอนุรักษ์ทรัพยากร ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ  อบต.แม่อูคอ

ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ

6 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนและ  จ านวน 60 คน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนและ  ส านักงานปลัด

สร้างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากร ผู้ประกอบการมีจิต ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 อนุรักษ์ ผู้ประกอบการมีจิต  อบต.แม่อูคอ

น้ าและส่ิงแวดล้อม ส านึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ส านึกในการอนุรักษ์

ธรรมชาติ ธรรมชาติ

7 ฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ เพื่อให้อนุรักษ์ จ านวน 60 คน 30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- ประชาชนร้อยละ อนุรักษ์  ส านักงานปลัด

ทรัพยากรน้ าและส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรน้ าและ ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 อนุรักษ์ ทรัพยากรน้ าและ  อบต.แม่อูคอ

ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม

8 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพ  เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม - - 15,000        15,000        15,000     ประชาชนร้อยละ  ทรัพยากรธรรมชาติ  ส านักงานปลัด

ยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ยากรธรรมชาติและ ชาติและส่ิงแวดล้อม อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 อนุรักษ์  และส่ิงแวดล้อม  อบต.แม่อูคอ

ส่ิงแวดล้อม ต าบลแม่อูคอ ทรัพยากรธรรมชาติ  ได้อุดมสมบูรณ์

มากขึ้น มากขึ้น

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ

ที่ โครงการ



แบบ ผ.02

6. ยทุธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านท่องเที่ยว

   6.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการจัดงานเทศกาล เพื่อจัดพิธีเปิดงานเทศกาล 1 คร้ัง/ต่อปี 50,000         50,000          50,000        50,000          50,000          นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวประทับใจ  ส านักปลัด

ดอกบัวตองบาน ดอกบัวบัวตองบานดอย อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ร้อยละ 80 และเป็นการประชา  อบต.แม่อูคอ

บนดอยแม่อูคอ แม่อูคอ พึงพอใจและ สัมพันธ์การท่องเที่ยว

ประทับใจในพิธี

เปิดเทศกาลดอก

บัวตองบาลบน

ดอยแม่อูคอ

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 1 คร้ัง/ต่อปี 250,000       250,000        250,000      250,000        250,000        อบต.แม่อูคอ  นักท่องเที่ยวได้รับ  ส านักปลัด

บริหารจัดการการท่องเที่ยว  การบริหารจัดการ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ให้บริการด้านการ  บริการที่ประทับใจ  อบต.แม่อูคอ

การท่องเที่ยวในพื้นที่ ท่องเที่ยวด้วย และกลับมาเที่ยวซ้ า

ความประทับใจ

ร้อยละ 80 จาก

การส ารวจความ

เห็นของนักท่อง

เที่ยว

ที่ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮอ่งสอน
ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ และเกษตรปลอดภยั

เปา้หมาย

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัด ที6่ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวยั่งยนื

วัตถุประสงค์

                                        แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณ



   6.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ) แบบ ผ.02
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

5 โครงการศูนย์ประสานงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 1 คร้ัง/ต่อปี 100,000       100,000        100,000      100,000        100,000        อบต.แม่อูคอให้  นักท่องเที่ยวได้รับ  ส านักปลัด

การท่องเที่ยว ในการท่องเที่ยว อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ บริการและอ านวย  บริการที่ประทับใจ อบต.แม่อูคอ

ความสะดวกให้ และได้รับความสะดวก

แก่นักท่องเที่ยว ในการท่องเที่ยว

ด้วยความประทับ

ใจร้อยละ 80

จากการส ารวจ

ความคิดเห็นของ

นักท่องเที่ยว

6 โครงการร่ืนเริงเทศกาล เพื่อส่งเสริมการ 1 คร้ัง/ต่อปี 40,000         40,000          40,000        40,000          40,000          นักท่องเที่ยวร้อย  สนับสนุนการจัดงาน ส านักปลัด

ดอกบัวตองบานอ าเภอขุนยวม ท่องเที่ยวช่วงเทศกาล อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ละ80 มีความสุข  เทศกาลดอกบัวตอง อบต.แม่อูคอ

(อุดหนุนเทศบาล) ดอกบัวตองบาน ประทับใจ บานอ าเภอขุนยวม

อ าเภอขุนยวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ



7.1 แผนงานบริหารทั่วไป (ต่อ) แบบ ผ.02
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

4 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์  เพื่อปรับปรุงระบบ  ด าเนินการ 1 โครงการ 25,000         25,000        25,000        25,000        25,000        อบต.แม่อูคอ  ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ส านักปลัด

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

ข่าวทางเว็บไซต์ ในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและเผยแพร่

ร้อยละ60 ขึ้นไป

5 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี เพื่อจัดท าแผนที่ภาษี ม.1-ม.6 50,000         50,000        50,000        50,000        50,000        อบต.แม่อูคอ สามารถพัฒนารายได้ กองคลัง

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

ทรัพย์สิน ในการปฏิบัติงาน

ร้อยละ60 ขึ้นไป

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ เพื่อประสิทมธิภาพในการ ม.1-ม.6 50,000         50,000        50,000        50,000        50,000        บุลากรอบต. สามารถพัฒนารายได้ กองคลัง

จัดเก็บภาษีของ อบต. จัดเก็บภาษี อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ มีประสิทธิภาพ ให้สูงขึ้น อบต.แม่อูคอ

ในการปฏิบัติงาน

  ร้อยละ60 ขึ้นไป

7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ม.1-ม.6 50,000         50,000        50,000        50,000        50,000        บุคลากร อบต. ด าเนินการจัดหาพัสดุ กองคลัง

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

ในการปฏิบัติงาน

ร้อยละ60 ขึ้นไป

8 โครงการติดตามและประเมินผล  เพื่อติดตามและประเมิน  ด าเนนิการปลีะ 1 คร้ัง 5,000           5,000          5,000          5,000          5,000          อบต.แม่อูคอ  อบต.สามารถบริหาร  ส านักปลัด

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

แม่อูคอ ในการปฏิบัติงาน  ได้อย่างมีประสิทธิ

ร้อยละ90 ขึ้นไป  ภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
  1.1 แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

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

2 โครงการไถปรับถนนดินเข้าพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีเส้น กว้าง 6.00 ม. 1,000,000    1,000,000     1,000,000    1,000,000      1,000,000       ประชาชนร้อย ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง
ท าการเกษตร ม.1 บ้านค าสุข ทางคมนาคมที่สะดวก ยาว 4 กม. อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ละ50 ได้รับ ทางคมนาคมที่สะดวก  อบต.แม่อูคอ

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

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

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

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

โยธา จ.มส.
กรมทรัพยากรน้ า

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์ เปา้หมายที่ โครงการ

                                        ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                        แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณ



  1.1 แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา  (ต่อ) แบบ ผ.02/1

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

5 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อให้ประชาชนมีเส้น จ านวน 1 แห่ง 1,000,000    1,000,000     1,000,000    1,000,000      1,000,000       ประชาชนร้อย ประชาชนมีเส้น กองช่าง
หย่อมบ้านนาง้ิว ทางคมนาคมที่สะดวก อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ละ50 ได้รับ ทางคมนาคมที่สะดวก  อบต.แม่อูคอ
ม.1 บ้านค าสุข รวดเร็ว ความสะดวก รวดเร็ว อบจ.มส.

ในการสัญจร ทางหลวงชนบทฯ
ไปมา โยธา จ.มส.

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

รวดเร็ว รวดเร็ว อบจ.มส.
โยธา จ.มส.

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

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

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

คสล. เข้าพื้นที่การเกษตร  น้ าอุปโภคบริโภค อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 30มีน้ าใช้เพื่อ  น้ าอุปโภคบริโภค  อบต.แม่อูคอ
ม. 2 บ้านหัวแม่สุริน  และใช้ในการเกษตร การเกษตร  และใช้ในการเกษตร อบจ.มส.

อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ โยธา จ.มส.
กรมทรัพยากรน้ า

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

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

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

 อย่างเพียงพอ มีไฟฟ้าใช้  อย่างเพียงพอ กฟผ. จ.มส.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ



  1.1 แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา  (ต่อ) แบบ ผ.02/1

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

16 โครงการขุดขยายถนนดินเข้าพื้นที่  เพื่อให้ประชาชนมี กว้าง 4.00 ม. 1,000,000    1,000,000     1,000,000    1,000,000      1,000,000       ประชาชนร้อย  ประชาชนมี กองช่าง
การเกษตร  ม. 3 บ้านปางตอง  น้ าอุปโภคบริโภค ยาว 4 กม. อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ละ 70 ได้รับ  น้ าอุปโภคบริโภค  อบต.แม่อูคอ

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

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

ทางหลวงชนบทฯ
โยธา จ.มส.

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

ในการสัญจร ทางหลวงชนบทฯ
ไปมา โยธา จ.มส.

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

โยธา จ.มส.
กรมทรัพยากรน้ า

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ



  1.1 แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา  (ต่อ) แบบ ผ.02/1
ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ
27 โครงการก่อสร้าง ฝายน้ าล้น  เพื่อให้ประชาชนมี ก่อสร้างฝายน้ าล้น 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนร้อยละประชาชนมี กองช่าง

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

อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ โยธา จ.มส.
กรมทรัพยากรน้ า

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

ในการสัญจร โยธา จ.มส.
ไปมา กรมทรัพยากรน้ า

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

โยธา จ.มส.
กรมทรัพยากรน้ า

30 โคงงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม  เพื่อให้ประชาชนมี จ านวน 3 จุด 1,000,000    1,000,000     1,000,000    1,000,000      1,000,000       ประชาชนร้อย  ประชาชนมี กองช่าง
คสล จ านวน 3 จุด  น้ าอุปโภคบริโภค อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ละ 70 ได้รับ  น้ าอุปโภคบริโภค  อบต.แม่อูคอ
ม.5 บ้านแม่อูคอหลวง อย่างเพียงพอ ความสะดวก อย่างเพียงพอ อบจ.มส.

ในการสัญจร โยธา จ.มส.
ไปมา กรมทรัพยากรน้ า

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

ในการสัญจร โยธา จ.มส.
ไปมา กรมทรัพยากรน้ า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ



  1.1 แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา  (ต่อ) แบบ ผ.02/1

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

32 โครงการก่อสร้าง  เพื่อให้ประชาชนมี กว้าง 40 ม. 1,000,000    1,000,000     1,000,000    1,000,000      1,000,000       ประชาชนร้อยละ เพื่อให้ประชาชนมี กองช่าง
อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก  น้ าอุปโภคบริโภค ยาว 80 ม. อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 มีน้ าใช้  น้ าอุปโภคบริโภค  อบต.แม่อูคอ
ม. 6 บ้านแม่อูคอ  และใช้ในการเกษตร ลึก  10 ม.  และใช้ในการเกษตร อบจ.มส.

อย่างเพียพอ อย่างเพียงพอ โยธา จ.มส.
กรมทรัพยากรน้ า

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

สินค้าได้ พมจ.
มาตฐาน

  1.2 แผนงานการศึกษา แบบ ผ.02/1

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลใน  เพื่อให้นักเรียนมีสนาม จ านวน 1 แห่ง 1,000,000    1,000,000     1,000,000    1,000,000      1,000,000       นักเรียนร้อย เรียนมีสนาม กองการศึกษา
โรงเรียนพร้อมปูหญ้าเทียม ฟุตซอลเล่น อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 90 มีสนาม ฟุตซอลเล่น  อบต.แม่อูคอ

ฟุตซอล อบจ.มส.
ได้มาตฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

2 ยทุธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านท่องเที่ยว

  2.1 แผนงานศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อแผ้วถางทุ่งบัวตอง พื้นที่ 515 ไร่ 1,000,000    1,000,000     1,000,000    1,000,000      1,000,000       อบต.แม่อูคอ  นักท่องเที่ยวมาเที่ยว อบจ.มส.

ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ มีสถานที่ท่อง  เทศกาลดอกบัวตอง  อบต.แม่อูคอ
เที่ยวที่สวยงาม  บานมากขึ้น
ร้อยละ 90

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ และเกษตรปลอดภยั
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัด ที6่ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวยั่งยนื

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

                                        ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบประมาณ

                                        แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02/1

 7.ยทุธศาสตร์ที่ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
1 โครงการส ารวจพื้นที่ท ากิน เพื่อลดความขัดแย้งใน พื้นที่ - - 5,000,000    5,000,000      5,000,000       ประชาชนร้อย ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ส านักปลัด

ต าบลแม่อูคอ การใช้ประโยชน์ ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ละ80 ได้รับ ทรัพยากรที่ดินและป่า  อบต.แม่อูคอ
 ทรัพยากรที่ดินและป่า หมู่ที1่ - 6 การถือครอง ในระหว่างรัฐกับราษฎร อบจ.มส.

ในระหว่างรัฐกับราษฎร ที่ดินในพื้นที่ รวมทั้งแก้ไขปัญหา
รวมทั้งแก้ไขปัญหา ป่าอนุรักษ์ เร่ืองที่ดินท ากินอย่าง
เร่ืองที่ดินท ากินอย่าง เป็นธรรม
เป็นธรรม

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา
                                        แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

                                        ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน เพ่ือกระดับคุณภาพชีวิต
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาบริหารจัดการท้องถ่ินที่ดี



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของครุภัณฑ์ 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

1 แผนงานบริหารทั่วไป (ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อจัดซ้ือ โต๊ะ โต๊ะ เกา้อี้ส านกังาน 80,000             80,000          80,000        80,000         ส านกัปลัด
ส่ิงกอ่สร้าง) เกา้อี้ ส านกังาน อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ
ค่าครุภณัฑ์

2 แผนงานบริหารทั่วไป (ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ 16,000             16,000          16,000        16,000         ส านกัปลัด
ส่ิงกอ่สร้าง) ส านกังาน 3 เคร่ือง อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ
ค่าครุภณัฑ์

3 แผนงานบริหารทั่วไป (ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อจัดซ้ือตู้ใส่ ตู้ใส่เอกสาร 16,500             16,500          16,500        16,500         ส านกัปลัด
ส่ิงกอ่สร้าง) เอกสาร ส านกังาน 3 ตู้ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ
ค่าครุภณัฑ์

4 แผนงานบริหารทั่วไป (ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองปร้ิน เคร่ืองปร้ิน 9,900 - - - ส านกัปลัด
ส่ิงกอ่สร้าง) ส านกังาน 3 เคร่ือง อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ
ค่าครุภณัฑ์

5 แผนงานบริหารทั่วไป (ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองโทรภาพ เคร่ืองโทรภาพหรือ 18,000             18,000          18,000        18,000         ส านกัปลัด
ส่ิงกอ่สร้าง) หรือโทรสาร (แฟกซ์)                                                                                                                                                                                                                                                       โทรสาร อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ
ค่าครุภณัฑ์ 1 เคร่ือง

6 แผนงานบริหารทั่วไป (ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และ เพื่อจัดหาชุดไมโครโฟน ชุดไมโครโฟนหอ้ง 60,000             60,000          60,000        60,000         ส านกัปลัด
ส่ิงกอ่สร้าง) วิทยุ หอ้งประชุม จ านวน๑ ชุด ประชุมจ านวน 1 ชุด อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ
ค่าครุภณัฑ์

7 แผนงานบริหารทั่วไป (ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อจัดซ้ือพดัลม(หอ้ง พดัลม 19,000             19,000          19,000        19,000         ส านกัปลัด
ส่ิงกอ่สร้าง) ประชุม) 1 ชุด อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ
ค่าครุภณัฑ์

8 แผนงานบริหารทั่วไป (ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองสแกน เคร่ืองสแกนเนอร์ 37,000             37,000          37,000        37,000         ส านกัปลัด
ส่ิงกอ่สร้าง) เนอร์ 1 เคร่ือง อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ
ค่าครุภณัฑ์

                   บัญชคีรุภัณฑ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแมอู่คอ อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.03
เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภัณฑ์ 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ
9 แผนงานบริหารทั่วไป (ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อจัดซ้ือตู้เหล็ก 2บาน ตู้เหล็ก 2 บาน 16,500             - - - กองคลัง

ส่ิงกอ่สร้าง) 3 ตู้ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ
ค่าครุภณัฑ์

10 แผนงานบริหารทั่วไป (ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองปร้ิน เคร่ืองปร้ิน LED 9,900 - - - กองคลัง
ส่ิงกอ่สร้าง) LED ส านกังาน 3 เคร่ือง อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ
ค่าครุภณัฑ์

11 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง (ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อจัดซ้ือรถ  รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 219,000           219,000        219,000      219,000       ส านกัปลัด
ของชุมชน ส่ิงกอ่สร้าง) และขนส่ง บรรทกุน้ าเอนก 1 คัน อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ

ค่าครุภณัฑ์ ประสงค์
12 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง (ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และ เพื่อจัดซ้ือเคร่ือง เคร่ิองขยายเสียง 4,200 4,200 4,200 4,200 กองช่าง

ของชุมชน ส่ิงกอ่สร้าง) วิทยุ ขยายเสียงภายใน 1 ชุด อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ
ค่าครุภณัฑ์ หมู่บา้น

13 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม (ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อจัดซ้ือตู้เกบ็ ตู้เกบ็อปุกรณ์กฬีา 5,500 5,500 5,500 5,500 กองการศึกษา
และนนัทนาการ ส่ิงกอ่สร้าง) อปุกรณ์กฬีา ศพด. 1 ชุด อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ

ค่าครุภณัฑ์
14 แผนงานการศึกษา (ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อจัดซ้ือตู้ใส่ ตู้ใส่เอกสาร 38,500 38,500 38,500 - กองการศึกษา

ส่ิงกอ่สร้าง) เอกสาร ศพด. 7 ตู้ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ
ค่าครุภณัฑ์

15 แผนงานการศึกษา (ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ 16,000 16,000 16,000 16,000 กองการศึกษา
ส่ิงกอ่สร้าง) ส านกังาน 1 เคร่ือง อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ
ค่าครุภณัฑ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคุีรุภันฑ์ (ต่อ)



แบบ ผ.03
เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภัณฑ์ 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ
16 แผนงานการศึกษา (ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองส ารอง เคร่ืองส ารองไฟ 5,800 5,800 5,800 5,800 กองการศึกษา

ส่ิงกอ่สร้าง) ไฟ 1 เคร่ือง อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ
ค่าครุภณัฑ์

17 แผนงานการศึกษา (ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองปร้ิน เคร่ืองปร้ิน 3,300 3,300 3,300 3,300 กองการศึกษา
ส่ิงกอ่สร้าง) ส านกังาน 1 เคร่ือง อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ
ค่าครุภณัฑ์

18 แผนงานเคหะและชุมชน (ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองปร้ิน เคร่ืองปร้ิน 9,900 9,900 9,900 9,900 กองช่าง
ส่ิงกอ่สร้าง) ส านกังาน 3 เคร่ือง อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ
ค่าครุภณัฑ์

19 แผนงานเคหะและชุมชน (ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อจัดซ้ือตู้เกบ็เอกสาร ตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือน 11,000 11,000 11,000 11,000 กองช่าง
ส่ิงกอ่สร้าง) แบบบานเล่ือน 2 ตู้ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ
ค่าครุภณัฑ์

20 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง (ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองโมก่าแฟ เคร่ืองโมก่าแฟ 30,000 - - - ส านกัปลัด
ของชุมชน ส่ิงกอ่สร้าง) 1 เคร่ือง อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ

ค่าครุภณัฑ์
21 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง (ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองสี เคร่ืองสีข้าวกล้อง - 40,000 40,000 40,000 ส านกัปลัด

ของชุมชน ส่ิงกอ่สร้าง) ข้าวกล้องประจ าหมู่บา้น 1 เคร่ือง อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ อบต.แมอ่คูอ
ค่าครุภณัฑ์

บัญชคุีรุภันฑ์ (ต่อ)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณภีมูิปญัญาท้องถ่ิน

4.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6       290,000        6        290,000         6       290,000        6      290,000         6       290,000          30    1,450,000           

รวม 6       290,000        6        290,000         6       290,000        6      290,000         6       290,000          30    1,450,000           

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2       230,000        2        230,000         2       230,000        2      230,000         2       230,000          10    1,150,000           

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2       130,000        3        145,000         3       145,000        3      145,000         3       145,000          14    710,000             

5.3 แผนงานการเกษตร 7       620,000        7        620,000         8       235,000        8      635,000         8       635,000          38    2,745,000           

รวม 11     980,000        12      995,000         13     610,000        13    1,010,000      13     1,010,000       62    4,605,000           

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการท่องเที่ยว

6.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 8       4,550,000     8        4,550,000      8       4,550,000      8      4,550,000      8       4,550,000       40    22,750,000         

รวม 8       4,550,000     8        4,550,000      8       4,550,000      8      4,550,000      8       4,550,000       40    22,750,000         

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

7.1แผนงานบริหารทั่วไป 18 727,000        18 727,000         18 727,000        18 727,000         18     727,000          90    3,635,000           

รวม 18 727,000        18 727,000         18 727,000        18 727,000         18     727,000          90    3,635,000           

รวมทั้งสิ้น 153   124,017,100 172    125,622,100  215   131,100,100 226 134,821,100  232   136,486,100   998  652,046,500       

      บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 รวม 5 ปีพ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๔ 
การติดตามและประเมนิผล 

 

4.1 การตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ 
 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการกำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดทำ  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
นำไปสู้การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือนำไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 



 

 

 

 

 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรบัประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 
 



 

 

 

 

 

 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุง่มั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 



 

 

 

 

 

 

4.2 การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 



 

 

 

 

 

 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป

สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, 
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การ
ประเมินผลการ
นำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพ่ือนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร 
จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้
กำหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การ
ประเมินผลการ
นำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการใน
พ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงาน
และยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  



 

 

 

 

 

 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ
จัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 

 



 

 

 

 

 

 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถปุระสงค์ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  (measurable)  ใช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือ

ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
เกดิประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิง
สถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

         -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ยุทธศาสตร์ อปท.  

 ๒๕๖๑ 
 

๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

          

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

          

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวติ 
พัฒนาคนและสังคม 

          

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต 

          

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

          

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

          

7.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบรหิาร
จัดการบา้นเมืองที่ด ี

          

รวม           



 

 

 

 

 

 

 
4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการอนาคต 
 

(๑)  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
1) ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  วาตะภัย  น้ำ

ท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิ ตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่าง
เกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้ง
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที   

2) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน  และ
สัตว์ต่างๆ ในตำบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลง
พ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด  การทำลาย  การรักษา   

3) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ำ  ประชาชนในตำบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ  
ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้
น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพ่ือมีรายได้   

4) ปัญหายาเสพติดในตำบล  ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามีผู้ติดยา
เสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์
ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

5) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล  เนื่องจาก ในตำบลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เส้นทาง
การคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
ปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนว
ทางการแก้ไข  จัดทำแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางสำคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุน
จากหน่วยงานอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
1) ข้อสังเกต  จากการสำรวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในตำบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้อง

ดำเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   
การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/
น้ำประปา/แหล่งน้ำเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก  ซึ่งงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 



 

 

 

 

 

 

2) ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  ปัญหา
ต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ
โดยประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้นำหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ  และ
พิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

3) ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยัง
มีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็น
รำคาญ  การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ  ผลการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 
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        ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ 

เร่ือง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565) 

------------------------------------------------------ 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ  ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด เพ่ือการบูรณาการแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ และสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่อูคอ  ได้พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  ให้ความเห็นชอบในการ
ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2562  เมื่อวันที่  11 มิถุนายน  2562  แล้วนั้น 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ถูกต้อง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 24 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565)  ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่   12 มิถุนายน  พ.ศ.  2562 

                           
 (นายบุญส่ง   เจริญเด่นสุริน) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
  
 


