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ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  การพฒันาคน แกไ้ขปัญหาความยากจน ลดความเหล่ือมล้้าเพือ่ยกระดบคุณภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชา

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที ่1 การพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานและการสาธารณูปโภค

1. ยทุธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

      1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า  หน่วยงาน

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

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปรับปรุงระบบ เพือ่ปรับปรุงระบบประปาปรับปรุงระบบประปา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - ประชาชน ประชาชนมีน้้าใชส่้วนโยธา

ประปาบ้านแม่ทะลุ ให้สามารถใช้งานได้ดี จ้านวน 1 แห่ง ปริมาณงาน มีคุณภาพ อยา่งเพยีงพอ

หมู่ที ่5 ต.สบเมย มีประสิทธิภาพ 1.ถงัเกบ็น้้าขนาด 3.00 ม. ชีวิตทีดี่ ส้าหรับการอปุโภค

ยาว 3.00 ม.สูง 2.00 ม. บริโภคในครัวเรือน

2.ท่อ 3 นิ้ว, 4 นิ้ว 

ความยาวรวม 1,600 ม.

2 โครงการกอ่สร้างราง เพือ่ระบายน้้าจากถนนกอ่สร้างรางระบายน้้า 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - ประชาชน ประชาชนสัญจร ส่วนโยธา

ระบายน้้าบ้านแม่ลามา ป้องกนัน้้าท่วมขงัลดอบุัติขนาดกว้าง 0.40 ม. มีคุณภาพ ได้อยา่งสะดวก

หมู่ที ่7 ต.สบเมย เหตุทางถนน ลึก 0.40 เมตร ชีวิตทีดี่ ปลอดภัย

งบประมาณ

แบบ ผ 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลสบเมย  อ้าเภอสบเมย  จงัหวัดแม่ฮ่องสอน
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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
หนา 0.15 เมตร

ยาว 940.00 เมตร
3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพือ่ปรับปรุง ปรับปรุงสถานทีท่่อง  -  - 1,000,000   1,000,000   1,000,000    ประชาชน สถานทีท่่อง กองช่าง

สถานทีท่่องเทีย่วบ้านเลโคะ สถานทีท่่องเทีย่ว เทีย่วบ้านเลโคะ ปริมาณงาน ร้อยละ 100 เทีย่วบ้าน

หมู่ที ่1 ต.สบเมย บ้านเลโคะให้มีส่ิง 1.งานปรับลานคสล.กว้าง 18.00 ม. เดินทางสัญจร เลโคะ มีส่ิง

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน อ้านวยความสะดวก หนา 0.10 ม. ยาว 30.00 ม. ท่องเทีย่ว อ้านวยความ

รองรับนักท่องเทีย่ว 2. งานคอนกรีต 3. งานเหล็กตะแกรงเหล็ก บ้านเลโคะ สะดวก รองรับ

ได้ตลอดทัง้ปี 4. งานบันไดคสล.กว้าง 1.50 ม. ได้อยา่ง นักท่องเทีย่ว

หนา 0.10 ม. ยาว 200.00 เมตร ปลอดภัย ทัง้ปี

4 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพือ่ให้ประชาชน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.  -  - 1,000,000   1,000,000   1,000,000    ประชาชน ประชาชนเดิน กองช่าง

บ้านเลโคะ หมู่ที ่1 เชื่อม สัญจรได้อยา่งสะดวก หนา 0.15 ม. ร้อยละ 100 ทางได้สะดวก

ต่อระหว่างหมู่บ้านห้วย ปลอดภัย ถนนได้ ยาว 341.00 ม. ใช้เส้นทาง และปลอดภัย

 ไชยยงค์- บ้านทียาเพอ มาตรฐาน ป้องกนั สัญจร

หมู่ที ่8  ต.สบเมย และลดอบุัติเหตุทางถนน

5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.  -  - 1,000,000   1,000,000   1,000,000    ประชาชน ประชาชนสัญจร กองช่าง

บ้านปูแ่กว้ หมู่ที ่10 สัญจรได้อยา่งสะดวก หนา 0.15 ม. ร้อยละ 100 ได้อย่างสะดวก

 ต.สบเมย ปลอดภัย ถนนได้ ยาว 416.00 ม. ใช้เส้นทาง ปลอดภยั

มาตรฐาน  สัญจร

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 โครงการกอ่สร้างถนน เพือ่ให้ประชาชน กอ่สร้างถนน คสล 1,000,000  1,000,000    1,000,000   1,000,000   1,000,000   ประชาชน ประชาชนสัญจร กองช่าง

คสล.เชื่อมต่อระหว่าง สัญจรได้อยา่งสะดวก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ร้อยละ 100 ได้อย่างสะดวก

หมู่บ้านห้วยกองมูล ปลอดภัย ถนนได้ ลึก 0.15 เมตร ใช้เส้นทาง ปลอดภยั

หมู่ที ่4 - หมู่บ้านขนุ มาตรฐาน ป้องกนั ยาว 454.00 เมตร สัญจร

แม่คะตวน - หมู่บ้าน และลดอบุัติเหตุทางถนน

แม่สองแคว หมู่ที ่3

7 โครงการปรับปรุงระบบ เพือ่ปรับปรุงระบบประปาปรับปรุงระบบประปา 1,000,000  1,000,000    1,000,000    -  - ประชาชน ประชาชนมี ส่วนโยธา

ประปาบ้านแม่ทะลุ ให้สามารถใช้งานได้ จ้านวน 1 แห่ง ปริมาณงาน มีคุณภาพ น้้าใช้อยา่ง

หมู่ที ่5 ต.สบเมย ดีมีประสิทธิภาพ 1.ถงัเกบ็น้้าขนาด 3.00 ม. ชีวิตทีดี่ เพยีงพอ

ยาว 3.00 ม.สูง 2.00 ม.

2.ท่อ 3 นิ้ว, 4 นิ้ว 

8 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - ประชาชน ประชาชนสัญจร กองช่าง

คสล.เชื่อมต่อระหวา่ง เดินทางได้สะดวก กวา้ง 4.00 เมตร มีคุณภาพ ได้อย่างสะดวก

ม.แม่ทะลุ ม.5  - ม. ปลอดภยั ลดอุบติัเหตุ ลึก 0.15 เมตร ชีวติที่ดี ปลอดภยั

หว้ยโผ ม.7 ต.แม่ยวม ทางถนน ยาว  520.00 เมตร

รวม 8  โครงการ 5,000,000  5,000,000    8,000,000   7,000,000       4,000,000   

งบประมาณ
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