
2 บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วคุณภาพในเชิงนิเวศวิถีชีวิตวัฒนธรรม สุขภาพและเกษตรกรปลอดภัย

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนยั่งยืน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  

    2.1 แผนงาน การเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

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

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

1  โครงการส่งเสริม เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน อบรมให้ความรู้ จัดท า 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนมีอาชีพ ส านักปลัด

อาชีพการปลูกบุก เรียนรู้วิธีการปลูกบุก ศูนย์การเรียนรู้ มีคุณภาพ เสริมเพิม่รายได้

ต าบลสบเมย พัฒนาอาชีพ ปลูกบุก ชีวิตทีดี่ ในครัวเรือน

2  โครงการส่งเสริมอาชีพ เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน อบรมให้ความรู้ จัดท า 5,000    5,000    10,000 10,000 10,000 ประชาชน ประชาชนมีอาชีพ ส านักปลัด

การท าเกษตรพืชสวน เรียนรู้วิธีการท าเกษตร ศูนย์การเรียนรู้ทาง มีคุณภาพ เสริมเพิม่รายได้

การเกษตร ชีวิตทีดี่ ในครัวเรือน

3  โครงการอบรมใหค้วาม เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกร จัดกิจกรรมการเรียน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน ประชาชนมีอาชีพ ส านักปลัด
รู้เกี่ยวกับแปลงสาธิต มีความรู้ความเข้าใจ การสอนตามแนวทาง มีคุณภาพ เสริมเพิม่รายได้
เกษตรผสมผสาน เกี่ยวกับแปลงสาธิต เศรษฐกิจพอเพียง ชีวิตทีดี่ ในครัวเรือน

เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญา

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561  - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย  อ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

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

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

4 โครงการส่งเสริม เพือ่ส่งเสริมให้เกษตรกร อบรมให้ความรู้   -  - 10,000   10,000   10,000   ประชาชน ประชาชนมีอาชีพ ส านักปลัด

อาชีพการเล้ียงโค มีความรู้เกี่ยวกับการ จัดกิจกรรมส่งเสริม มีคุณภาพ เสริมเพิม่รายได้

กระบือ เล้ียง โค กระบือ การเรียนรู้ ชีวิตทีดี่ ในครัวเรือน

5 โครงการฝึกอบรมให้ เพือ่ส่งเสริมให้เกษตรกร อบรมให้ความรู้จัด   -  - 10,000   10,000   10,000   ประชาชน ประชาชนมีอาชีพ ส านักปลัด

ความรู้สารก าจัด มีความรู้ความเข้าใจ กิจกรรมฝึกอบรมให้ มีคุณภาพ เสริมเพิม่รายได้

ศัตรูพืช (สารชีวภัณฑ์) ในการก าจัดศัตรูพืช ความรู้ให้แก่กลุ่มเกษตร ชีวิตทีดี่ ในครัวเรือน

กรหมู่ที ่2 หมู่ที ่5

6 โครงการขับเคล่ือน เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียน อบรมให้ความรู้ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียน นักเรียนมีความรู้ ร.ร.บ้าน

ปรัชญาเศรษฐกิจ สร้างแหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริม ร้อยละ 60 สามารถพัฒนา ทียาเพอ

พอเพียง สร้างแหล่ง มุ่งสู่การศึกษาพัฒนา การศึกษาตามแนวทาง มีการเรียนรู้ ตนเองให้สามารถ

เรียนรู้มุ่งสู่การศึกษา ตนเอง ตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนา ด ารงชีวิตตาม

พัฒนาผู้เรียน (การ พระราชด าริ ตามแนวทาง แนวทางเศรษฐกิจ

เล้ียงปลาดุก)

7 โครงการขับเคล่ือน เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียน อบรมให้ความรู้ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียน นักเรียนมีความรู้ ร.ร.บ้าน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอ สร้างแหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริม ร้อยละ 60 สามารถพัฒนา ทียาเพอ

เพียง สร้างแหล่งเรียนมุ่งสู่การศึกษาพัฒนา การศึกษาตามแนวทาง พัฒนาตน ตนเองให้สามารถ สาขา

รู้มุ่งสู่การศึกษา พัฒนาตนเอง ตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เองตามแนว ด ารงชีวิตตาม ห้วยไชย

ผู้เรียน(เล้ียงกบ) พระราชด าริ ทางของพ่อ เศรษฐกิจพอเชียง ยงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

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

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

8  โครงการส่งเสริม เพือ่ส่งเสริมปรัชญาแนว อบรมให้ความรู้ จดัท า 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   ประชาชน ประชาชนมีอาชีพ ร.ร.เลโคะ

เศรษฐกจิพอเพยีง ทางการด าเนินงาน ศูนยก์ารเรียนรู้ตามแนว มีคุณภาพ เสริมเพิม่รายได้

เศรษฐกจิพอเพยีง ทางปรัชญาเศรษฐกจิ ชีวิตทีดี่ ในครัวเรือน

พอเพยีง

9  โครงการส่งเสริมการ เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียน จดักจิกรรมการเรียน 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   ประชาชน นักเรียนด าเนิน ร.ร.แม่คะตวน

เรียนการสอนสู่ปรัชญา โรงเรียนบ้านแม่คะตวน การสอนตามแนวทาง มีคุณภาพ ชีวิตตามรอย

เศรษฐกจิพอเพยีง เรียนรู้กจิกรรมตามรอย เศรษฐกจิพอเพยีง ชีวิตทีดี่ เศรษฐกจิพอเพยีง

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

13 โครงการเพาะเห็ด เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียน จดักจิกรรมการเรียน 34,000   34,000    -  -  - ประชาชน นักเรียนด าเนิน กศน.

ด้วยกิ่งไม้กอ่ กศน. โรงเรียนบ้านแม่คะตวน การสอนตามแนวทาง มีคุณภาพ ชีวิตตามรอย อ.สบเมย

เรียนรู้กจิกรรมตามรอย เศรษฐกจิพอเพยีง ชีวิตทีดี่ เศรษฐกจิพอเพยีง

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

11 โครงการงานของดี เพือ่ส่งเสริมพริกกะเหร่ียง อดุหนุนอ าเภอสบเมย 70,000   70,000   70,000   70,000   70,000   ประชาชน กระตุ้นเศรษฐกจิ อ.สบเมย

อ าเภอสบเมยและ ให้เป็นรู้จกัของคนทัง้ มีคุณภาพชีวติ สร้างงาน สร้าง

ประเพณีวัฒนธรรม ประเทศ ทีดี่ รายได้ให้กบัชุมชน

รวมชนเผ่าชาวสบเมย

รวม 179,000    179,000    170,000    170,000    170,000     -  -  -11 โครงการ
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