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2 บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  การแกไ้ขปัญหาความยากจน พฒันาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทนเพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิต

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด การพฒันาบริหารจดัการท้องถิ่นทีดี่

6. ยทุธศาสตร์  การพฒันาด้านการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วม

      6.1 แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

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

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

1  โครงการฝึกอบรมเพิม่ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ อบรมเพิ่มประสิทธภิาพ 200,000  200,000  200,000  - 200,000  ร้อยละที่ คณะผู้บริหาร ส านักปลัด

ประสิทธิภาพในการ ในการปฏิบัติงานแก ่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพิม่ขึ้นของ พนักงาน เจา้

ปฏิบัติงานแก ่คณะผู้ คณะผู้บริหาร พนักงาน ความพงึพอใจ หน้าที ่พนักงาน

บริหาร ส.อบต. ส่วนต าบล พนักงานจา้ง ทีม่ีต่อการ จา้งและผู้น า

พนักงานส่วนต าบล และผู้น าชุมชน ให้บริการ ชุมชนมีประสิทธิ

และพนักงานจา้ง ภาพในการปฏิบัติหน้าที่

2 โครงการพฒันาเว็ปไซด์ เพือ่พฒันาเวปไซด์ของ จดัท าเวปไซด์ 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   ร้อยละที่ ประชาชนเขา้ ส านักปลัด
อบต.สบเมยและพฒันา อบต.สบเมยให้มี อบต.สบเมย ประชาชนพงึ ถงึขอ้มูลขา่วสาร
เครือขา่ย พอใจในการ ได้อยา่งรวดเร็ว

เขา้ถงึขอ้มูล และถกูต้อง

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561  - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย  อ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณและทีผ่่านมา
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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 โครงการ อบต.สบเมย เพือ่ออกให้บริการประชา ออกบริการนอกสถานที่ 20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   ร้อยละที่ ประชาชนได้ ส านักปลัด
พบประชาชน ชนนอกสถานที่ ลงทะเบียนต่างๆ ประชาชน รับบริการนอก

รับเร่ืองราวร้องทุกข์ พงึพอใจ สถานที่
4 โครงการอบรมให้ เพือ่ให้ความรู้แกเ่จา้หน้า อบรมให้ความรู้ 12,000   12,000    - 9,000      - ประชาชน เจา้หน้าที่ ส านักปลัด

ความรู้แกเ่จา้หน้าที่ ทีอ่บต.สบเมย ในการ จดักจิกรรมส่งเสริม มีความพงึพอ อบต.สบเมย
อบต.สบเมย ประจ า ปฏิบัติหน้าทีใ่ห้ถกูต้อง การเรียนรู้ ใจในการรับ มีความรู้ในการ
ปี  ตามระเบียบทีเ่กี่ยวขอ้ง บริการ ปฏิบัติหน้าที่

5 โครงการป้องกนัและ เพือ่ส่งเสริมให้ความรู้ อบรมให้ความรู้จดั 10,000   10,000    - 10,000    - อบต.สบเมย อบต.สบเมย ส านักปลัด
แกไ้ขปัญหาการทุจริต แกป่ระชาชนในการ กจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ไม่มีเร่ือง มีความโปร่งใส

ป้องกนัการทุจริตใน ร้องเรียน สามารถตรวจ
หน่วยงาน สอบได้

6 โครงการช่วยเหลือ เพือ่ให้การช่วยเหลือ ช่วยเหลือประชาชน 50,000   250,000  150,000  150,000  150,000  ประชาชนมีความ อบต.สบเมย ส านักปลัด

ประชาชนองค์การ ประชาชนในด้าน จ านวน 12 หมู่บ้าน พงึพอใจในการ สามารถให้ความ

บริหารส่วนต าบลสบเมย สาธารณภัยต่างๆ ทีไ่ด้รับความเดือดร้อน รับความช่วย ช่วยเหลือ

อ.สบเมย ส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวิต ด้านต่างๆจ านวน 4 ด้าน เหลือร้อยละ 60 ประชาชนอยา่งทันท่วงที

จ.แม่ฮ่องสอน ป้องกนัและควบคุมโรค (เขา้หลักเกณฑ์ตามระเบียบทีเ่กี่ยวขอ้ง)

ติดต่อ

งบประมาณและทีผ่่านมา
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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

7 โครงการศูนยร์วม เพือ่เป็นสถานทีรั่บซอง สถานทีด่ าเนินการจดั 20,900    -  -  -  - ประชาชน อบต.สบเมยมี ส านักงาน
ขอ้มูลขา่วสารการซ้ือ พจิารณาผลการสอบราคา ซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ มีความพงึพอ ประสิทธิภาพใน ส่งเสริม
หรือการจา้งของ อบต. โปร่งใส เป็นธรรม สามารถ ใจในการรับ การให้บริการ การปกครอง
ระดับอ าเภอ ตรวจสอบได้ การบริการ ท้องถิ่น

8 โครงการศูนย์ปฏบิติัการ เพือ่ช่วยเหลือประชาชน ให้ความช่วยเหลือ 25,000   25,000   25,000   25,000   25,000   ประชาชน อบต.ใน อบต.ในพืน้

ร่วมในการช่วยเหลือ จากภัยพบิัติต่างๆ ประชาชนในพืน้ที่ ต าบลสบเมย พืน้ทีต่ าบล ทีต่ าบล

ประชาชนของอปท. ต าบลสบเมย ได้รับความ สบเมย สบเมย

อ าเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ช่วยเหลืออยา่งทันท่วงที

347,900  527,000  405,000  224,000  405,000  รวม 8 โครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
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