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2 บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3 การพฒันาศักยภาพของคน แกไ้ขปัญหาความยากจน ลดความเหล่ือมล้้าเพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชา

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด การพฒันาคน คุณภาพคน สังคม ชุมชนให้คุณภาพ

3. ยทุธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และสวัสดิการสังคม

3.2  แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

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

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

1 โครงการบรรพชา เพือ่ส่งเสริมให้เด็กและ จดักจิกรรมบรรพชา 60,000   60,000   60,000   60,000   60,000   เด็ก เยาวชน เด็กและเยาวชน ส้านักปลัด

สามเณรภาคฤดูร้อน เยาวชนได้ใช้เวลาว่าง สามเณรภาคฤดูร้อน ประพฤติ น้าหลักธรรม

ให้เกดิประโยชน์ ในช่วงเดือนเมษายน ปฏิบัติตน ค้าส่ังสอนทาง

โดยสามารถน้าหลัก เป็นคนดี พระพทุธศานา

ธรรมค้าสอนไปปรับใช้ ไปปรับใช้ใน

ในชีวิตประจ้าวันได้ ชีวิตประจ้าวัน

2 โครงการจดังานประ เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน จดักจิกรรมแห่เทียน 5,000     5,000     5,000     5,000     5,000     ประชาชน ประเพณีแห่ ส้านักปลัด

เพณีแห่เทียนพรรษา ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมประ พรรษา อนุรักษ์ เทียนได้รับ

 เพณีไทยทีสื่บเนื่องต่อกนั ร่วมกบัอ้าเภอสบเมย  ประเพณี การอนุรักษ์ให้

มา สภาวัฒนธรรมอ.สบเมย แห่เทียน อยู่คู่กบัชุมชน

งบประมาณ 

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย  อ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561  - 2565)
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

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

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

3 โครงการจดังาน เพือ่ส่งเสริมให้ประเพณี จดังานประเพณี 15,000   15,000   15,000   15,000   15,000   ประชาชน ประเพณีลอย ส้านักปลัด

ประเพณีลอยกระทง ลอยกระทงอยู่คู่กบั ลอยกระทงร่วมกบั อนุรักษ์ กระทงได้รับ

ประจ้าปี  ชุมชนสืบไป สภาวัฒนธรรม ประเพณี การอนุรักษ์ให้

อ.สบเมย ลอยกระทง อยู่คู่ชุมชน 

4 โครงการจดังาน เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน จดังานรดน้้าด้าหัวผู้สูง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประเพณี ผู้สูงอายุได้รับ ส้านักปลัด

รดน้้าด้าหัวผู้สูงอายุ เห็นความส้าคัญของผู้ อาย ุ ทอ้งถิ่นได้รับ ความเคารพรัก

ผู้สุงอาย ุ การอนุรักษ์

5  โครงการส่งเสริมประ เพือ่ส่งเสริมประเพณีลอย อดุหนุนสภาวัฒนธรรม 5,000     5,000     5,000     5,000     5,000     ประชาชน ประเพณีลอย สภา

เพณีลอยกระทง(เดือน กระทงให้คงอยู่คู่ชุมชน อ.สบเมย อนุรักษ์ กระทงได้รับ วัฒนธรรม

ยี่เป็ง) สืบไป วัฒนธรรม การอนุรักษ อ.สบเมย

ท้องถิ่น

6  โครงการส่งเสริมประ เพือ่ส่งเสริมให้เห็นความ อดุหนุนสภาวัฒนธรรม 5,000     5,000     5,000     5,000     5,000     ประชาชน เด็ก เยาวชน สภา

เพณีปีใหม่เมือง ส้าคัญของผู้สูงอายุ อ.สบเมย ให้ความ และคนทัว่ไป วัฒนธรรม

(รดน้้าด้าหัวผู้สุงอาย)ุ เคารพและรัก ให้ความส้าคัญ อ.สบเมย

ผู้สูงอายุ กบัผู้สูงอายุ

7  โครงการส่งเสริม เพือ่ส่งเสริมประเพณีแห่ อดุหนุนสภาวัฒนธรรม 5,000     5,000     5,000     5,000     5,000     ประชาชน ประเพณีแหเ่ทยีน สภา

ประเพณีแห่เทียน เทียนเขา้พรรษาให้อยู่คู่ อ.สบเมย อนุรักษ์ประ ได้รับการอนุรักษ์ วัฒนธรรม

เขา้พรรษา อ.สบเมย ชุมชนสืบไป เพณีท้องถิ่น ให้อยู่คู่ชุมชน อ.สบเมย

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
8  โครงการจดังานรัฐพธิี เพือ่ให้ประชาชนได้ร้าลึก อดุหนุนอ้าเภอสบเมย 6,000     6,000     6,000     6,000     6,000     ประชาชน ประชาชนร้าลึก อ.สบเมย

ของอ้าเภอสบเมย ถงึพระมหากรุณาธิคุณ รักและสามัคคี ถงึพระมหากรุณา

จงัหวัดแม่ฮ่องสอน ของพระมหากษัตริย์ ธิคุณของพระ

มหากษัตริย์

รวม 201,000 201,000 201,000 201,000 201,000 8 โครงการ

งบประมาณ 
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