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2 บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่5  ยทุธศาสตร์การพฒันาศัพยภาพคน แกไ้ขปัญหาความยากจน ลดความเหล่ือมล้้าเพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชา

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที ่1 การพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานและการสาธารณูปโภค

5. ยทุธศาสตร์ การพฒันาด้านการท่องเทีย่ว  

      5.1 แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1  โครงการสืบสาน เพือ่เผยแพร่แหล่ง จดังานเปิดป่าท่องเทีย่ว 30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   ร้อยละที่ แหล่งท่องเทีย่ว ส้านักปลัด

ภูมิปัญญาเปิดป่า ท่องเทีย่วในพืน้ที่ จ้านวน 1 คร้ัง เพิม่ขึ้นของ ในต้าบลสบเมย

ท่องเทีย่ว ต้าบลสบเมย นักท่องเทีย่ว ได้รับการเผย

แพร่

รวม 30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   

งบประมาณ

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561  - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย  อ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1  โครงการ
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2 บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่5  ยทุธศาสตร์การพฒันาศัพยภาพคน แกไ้ขปัญหาความยากจน ลดความเหล่ือมล้้าเพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชา

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที ่1 การพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานและการสาธารณูปโภค

5. ยทุธศาสตร์ การพฒันาด้านการท่องเทีย่ว  

      5.2  แผนงาน  เคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุง เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซม  -  - 1,000,000  1,000,000  1,000,000  ร้อยละที่ ดอยผาต้ังได้

ซ่อมแซมสถานที่ แหล่งท่องเทีย่วให้อยู่ สถานทีท่่องเทีย่ว นักท่องเทีย่ว รับการปรับปรุง

ท่องเทีย่วดอยผาต้ัง มีส่ิงอ้านวยความสะดวก จ้านวน 1 แห่ง พงึพอใจ ซ่อมแซมให้ดี

บ้านเลโคะ หมู่ที ่1 รองรับนักท่องเทีย่วได้ทัง้ปี ยิ่งขึ้น

2 โครงการปรับปรุง เพือ่พฒันาสถานทีท่่อง ปรับปรุงสถานที่ทอ่งเที่ยว 200,000  200,000   -  -  - ร้อยละที่ ดอยผาต้ังได้ กองช่าง

สถานทีท่่องเทีย่ว เทีย่วดอยผาต้ังหมู่บ้าน ดอยผาต้ังดังนี้ นักท่องเทีย่ว รับการปรับปรุง

ดอยผาต้ังบ้านเลโคะ เลโคะ ให้มีภูมิทัศน์ที่  1) กอ่สร้างห้องน้้า พงึพอใจ ซ่อมแซมให้ดี

พร้อมบ่อเกรอะ ยิ่งขึ้น

2) งานทางเดิมพร้อมราว

เหล็ก 18.00 ตร.ม.

งบประมาณ 

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย  อ าเภอสบเมย  จังหวดัแม่ฮอ่งสอน
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3) ถงัไฟเบอร์ 2,000 ลิตร

ตามแบบแปลนของ

อบต.สบเมย

3   โครงการปรับปรุงซ่อม เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมจุด ปรับปรุงซ่อมแซม  - 250,000  250,000      -  - ดอยผาต้ังได้ สามารถอ้านวย กองช่าง

แซมภมูิทศัน์จุดชมววิ ชมววิดอยผาต้ังใหเ้ปน็ ภมูิทศัน์จุดชมววิดอยผา รับการปรับ ความสะดวกแก่

ดอยผาต้ังบา้นเลโคะ สถานที่สวยงาม และมีส่ิง ต้ังจ้านวน 1 แหง่ ปรุงซ่อมแซม นักทอ่งเที่ยว

หมู่ที่ 1 อ้านวยความสะดวก ได้แก่ บนัไดเหล็ก 30.00 เมตร

แก่นักทอ่งเที่ยว จ้านวน 1 คร้ัง

4  โครงการปรับปรุง เพือ่ปรับปรุงจดุชมวิว ปรับปรุงจดุชมวิวบ้าน 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  ร้อยละที่ จดุชมวิวบ้าน กองช่าง

ภูมิทัศน์จดุชมวิวบ้าน บ้านห้วยกองมูล ห้วยกองมูล บันไดเหล็ก เพิม่ขึ้นของ ห้วยกองมูล
ห้วยกองมูล หมู่ที ่4 ให้สวยงาม น่าเทีย่ว ยาว 20.00 เมตร นักท่องเทีย่ว มีภูมิทัศน์ที่

สร้างงาน สร้างรายได้ สวยงาม
5  โครงการปรับปรุง เพือ่ปรับปรุงสถานที่ ปรับปรุงส่ิงอ้านวยความ  - 130,000  130,000   -  - ร้อยละที่ ห้วยแม่แสดมี กองช่าง

สถานทีท่่องเทีย่วห้วย ท่องเทีย่วห้วยแม่แสด สะดวกในสถานทีท่่อง เพิม่ขึ้นของ คนเทีย่วเพิม่ขึ้น

แม่แสด ให้สามารถอ้านวยความ เทีย่ว โดยด้าเนินการ นักท่องเทีย่ว และสามารถ

สะดวกสบายแกน่ัก ดังนี้ กอ่สร้างห้องน้้า อ้านวยความ

ท่องเทีย่ว กว้าง 2.00 เมตร สะดวกแก่

ยาว 4.00 เมตร นักท่องเทีย่วได้

งบประมาณ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการพฒันาอา่งเกบ็ เพือ่พฒันาอา่งเกบ็น้้า พฒันาอา่งเกบ็น้้าบ้าน  - 500,000  500,000     5,000,000  5,000,000  ร้อยละทีพ่งึ อา่งเกบ็น้้าแม่ กองช่าง

น้้าบ้านแม่คะตวน บ้านแม่คะตวนให้มี เรือนแพ 7 ล้า ปรับปรุง พอใจของนัก คะตวนได้รับ

หมู่ที ่2 ภูมิทัศน์สวยงาม ศาลานั่งเล่น 1 หลัง ท่องเทีย่ว การพฒันาให้เป็น

ปรับปรุงศาลาแปดเหล่ียม 1 หลัง สถานทีท่่องเทีย่วส้าคัญ

ซ่อมแซมห้องน้้าพร้อมต่อ

ระบบประปา 2 หลัง

บันไดคสล.พร้อมราวเหล็ก 60 ตร.ม.

ถนนคสล.หนา 0.10 ม.180.00 ตร.ม.

7 โครงการปรับปรุง เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์อา่ง ปรับปรุงภูมิทัศน์อา่ง  -  - 140,000    200,000    200,000    ร้อยละ ประชาชนมีสถาน กองช่าง

ภูมิทัศน์อา่งเกบ็น้้า เกบ็น้้าบ้านแม่คะตวน เกบ็น้้าบ้านแม่คะตวน ทีป่ระชาชน ทีพ่กัผ่อน

บ้านแม่คะตวน ให้เป็นสวนสาธารณะ จ้านวน 1 แห่ง พงึพอใจใน และใช้เวลาว่าง

เฉลิมพระเกยีรติ ได้แก ่เรือนแพ 1 ล้า การใช้บริการ ในการท้ากจิกรรม

ของต้าบลสบเมย ปรับปรุงจดุนั่งเล่น 5 จดุ ต่างๆ

รวม 300,000  1,180,000  2,120,000  6,300,000  5,300,000    -

งบประมาณ 

7 โครงการ
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