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2 บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3 การพฒันาศักยภาพของคน แกไ้ขปัญหาความยากจน ลดความเหล่ือมล้้าเพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชา

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาคน แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหล่ือมล้้าเพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชา

3. ยทุธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และสวัสดิการสังคม
3.4 แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ให้กบัชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

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

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปูองกนัและ เพือ่ปูองกนัไม่ให้เยาวชน เยาวชนหมูที ่1- 12 30,000   30,000   30,000   30,000    30,000   ร้อยละที่ เยาวชนมีความรู้ ส้านักปลัด

แกไ้ขปัญหายาเสพติด ยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพติด เยาวชน ในการปูองกนั
ในต้าบลสบเมย ไม่เกี่ยวขอ้ง ตนเองไม่ให้

กบัยาเสพติด เกี่ยวขอ้ง
กบัยาเสพติด

2  โครงการแขง่ขนักฬีา เพือ่ปูองกนัไม่ใช้เยาวชน จดักจิกรรมแขง่ขนักฬีา 250,000 250,000 200,000 200,000  200,000 ร้อยละ เด็กและเยาวชน ส้านักปลัด

ต้าบลสบเมยต้าน ยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพติด จ้านวน 3 วัน ทีล่ดลงของ เล่นกฬีาและใช้

ยาเสพติด เด็กทียุ่่งเกี่ยว เวลาว่างให้

ยาเสพติด เป็นประโยชน์

3 โครงการจดัท้าแผน เพือ่น้าปัญหาและความ อบรมให้ความรู้ 10,000   10,000   10,000   10,000    10,000   แผนชุมชน ท้องถิ่นน้าแผน ส้านักปลัด

ชุมชน  ต้องการของชุมชนมาจดั จดักจิกรรมส่งเสริม สามารถ ชุมชนมาจดัท้า

แบบ ผ. 02

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561  - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย  อ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

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

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท้าแผนชุมชน การเรียนรู้การจดัท้า แกไ้ขปัญหา งบประมาณ

แผนชุมชน ความต้องการ รายจ่ายประจ้าปี

4 โครงการส่งเสริมการ เพือ่ส่งเสริมการด้าเนิน อดุหนุนงบประมาณให้ 106,000 106,000 95,000   95,000    95,000   ร้อยละที่ สามารถปูองกนั ส้านักปลัด

ด้าเนินงานกองทุน งานกองทุนหลักประกนั กบักองทุนหลักประกนั ประชาชน ฟืน้ฟ ูดูแลสุขภาพ

หลักประกนัสุขภาพ สุขภาพในการปูองกนั สุขภาพต.สบเมย พงึพอใจ ให้กบัประชาชน

ต้าบลสบเมย ฟืน้ฟดููแลสุขภาพให้กบั ต้าบลสบเมย

ประชาชนต้าบลสบเมย

5 โครงการลานรัก เพือ่ส่งเสริมให้เด็กและ จดักจิกรรมส่งเสริมการ 12,500   12,500    -  -  - ร้อยละที่ เด็กและเยาวชน ส้านักปลัด

พลังใจ สานสายใจ เยาวชนได้ท้ากจิกรรม เรียนรู้เช่น ประกวด เด็กและเยาวชนได้ท้ากจิกรรม

ชุมชน ทีส่ร้างสรรค์ ร้องเพลง วาดรูป คัดไทย พงึพอใจใน ทีส่ร้างสรรค์

ให้กบัเด็ก/เยาวชน 60 คน การท้ากจิกรรม กล้าแสดงออก

6 โครงการพฒันาคุณภาพ เพือ่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ อบรมให้ความรู้ พฒันา 15,000   15,000   10,000   10,000    10,000   ร้อยละที่ ผู้สูงอายมุีความ ส้านักปลัด

ชีวิตผู้สูงอายุ ได้รับการพฒันาทักษะ ทักษะ ผู้สูงอายพุอใจ รู้และทักษะ

ในชีวิตประจ้าวัน การพฒันาตนเอง
7 โครงการส่งเสริมและ เพือ่ส่งเสริมให้ผู้พกิาร อบรมให้ความรู้พฒันา 10,000   10,000   10,000   10,000    10,000   ผุ้พกิารมี ผู้พกิารมีความรู้ ส้านักปลัด

พฒันาคุณภาพชีวิต มีคุณภาพชีวิตทีดี่ ทักษะให้แกค่นพกิาร คุณภาพชีวิต และทักษะชีวิต
คนพกิาร ต้าบลสบเมย ทีดี่ ทีจ่้าเป็นในการดู

และตนเอง

งบประมาณและทีผ่่านมา
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

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

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

8 โครงการสร้างหลัก เพอืจา่ยเบีย้ยงัชีพให้แก่ จา่ยเบีย้ยงัชีพให้แก่  - 5,400,000  5,500,000  5,800,000    5,800,000  ผู้สูงอายไุด้ ผู้สูงอายมุีหลัก ส้านักปลัด

ประกนัด้านรายได้ ผู้สูงอายตุามห้วงอายุ ผู้สูงอายใุนพืน้ทีต้่าบล รับเบีย้ร้อยละ ประกนัด้านรายได้

แกผู้่สูงอายุ ต้ังแต่อาย ุ60 ปีขึ้นไป สบเมย 100

9 โครงการเสริมสร้าง เพือ่กระชับความสัมพนัธ์ ครัวเรือนในพืน้ที่ 10,000   10,000   10,000   10,000    10,000   ร้อยละของ กระชับความ ส้านักปลัด

ความสัมพนัธ์ใน ในครอบครัว ต้าบลสบเมย ความพงึพอใจ สัมพนัธ์ในครอบ

ครอบครัวต้าบลสบเมย ประชาชน ครัว

10 โครงการฝึกอบรม เพือ่ส่งเสริมให้กลุ่มสตรี กลุ่มสตรีต้าบลสบเมย 10,000   10,000   10,000   10,000    10,000   กลุ่มสตรีมี กลุ่มสตรีมี ส้านักปลัด

ส่งเสริมพฒันาอาชีพ ต้าบลสบเมย มีศักยภาพ คุณภาพ ศักยภาพในการ

กลุ่มสตรีต้าบลสบเมย และความเขม้แขง็ในการ ชีวิตทีดี่ ประกอบอาชีพ

ประกอบอาชีพ
11 โครงการการปูองกัน เพือ่สร้างความรู้ความ กลุ่มวัยรุ่น  -  - 10,000    10,000     10,000    เยาวชนร้อยละ เยาวชนในพืน้ ส้านักปลัด

และแก้ไขปัญหาการ เข้าใจให้เยาวชนมีทักษะ จ้านวน 60 คน 60 มีความรู้ ทีต้่าบลสบเมย

ต้ังครรภ์ไม่พร้อมใน ในการแกไ้ขปัญหาการ ในเร่ืองการ ไม่มีปัญหา

วัยรุ่นต้าบลสบเมย ต้ังครรภ์ไม่พร้อมใน ต้ังครรภ์ในวัย การต้ังครรภ์

วัยรุ่น รุ่น ในวัยเรียน

งบประมาณและทีผ่่านมา
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เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

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

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

12 โครงการพัฒนาผลิต เพือ่พัฒนาอาชีพสร้าง อบรมให้ความรู้ พัฒนา 10,000  10,000  10,000  10,000   10,000  ประชาชน ประชาชนมี ส้านักปลัด

ภัณฑ์ผ้าทอกระเหร่ียง งาน สร้างรายได้ให้กับ ผ้าทอกระเหร่ียง มีคุณภาพ อาชีพเสริม

กลุ่มสตรีต้าบลสบเมย ชุมชน ชีวิตทีดี่ เพิม่รายได้ใน

ครัวเรือน

13 โครงการสนับสนุน เพือ่จ่ายเบีย้ยังชีพให้ จ่ายเงินเบีย้ยังชีพ 1,500,000  1,500,000  2,000,000  2,145,000    2,245,000  ผู้พกิารได้รับ ผู้พกิารมีหลัก ส้านักปลัด
การเสริมสร้างสวัสดิ แก่ผู้พิการในพืน้ที่ รายเดือนให้แก่ เบีย้ร้อยละ ประกนัด้าน
การสังคมแก่ผู้พิการ ต้าบลสบเมย ผู้พิการในพืน้ทีต้่าบล 100 รายได้ และน้า
หรือผู้ทุพลภาพ สบเมยทีไ่ด้ขึ้นทะเบียน ไปใช้จ่ายใน

ชีวิตประจ้าวัน

14 โครงการพัฒนา เพือ่อบรมให้ความรู้ อบรมให้ความรู้ สาธิต 10,000  10,000  10,000  10,000   10,000  ประชาชน ประชาชนมี ส้านักปลัด
ศักยภาพกลุ่มสตรี พัฒนาศักยภาพให้กับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพ อาชีพเสริม
ต้าบลสบเมย กลุ่มสตรีต้าบลสบเมย ชีวิตทีดี่ เพิม่รายได้ใน

ครัวเรือน
15 โครงการฝึกอบรม เพือ่พัฒนาอาชีพ อบรมให้ความรู้ 12,000  12,000  10,000  10,000   10,000  ประชาชน กลุ่มสตรีมีความ ส้านักปลัด

ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ จัดกิจกรรมส่งเสริม มีคุณภาพ รู้และทักษะใน
กลุ่มสตรีต้าบลสบเมย ให้กับชุมชน อาชีพ ชีวิตทีดี่ การประกอบ

อาชีพเสริม

งบประมาณ 
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เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

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

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

16 โครงการส่งเสริมการ ผู้พิการได้รับความรู้ อบรมให้ความรู้ พัฒนา 20,000  20,000  20,000  20,000   20,000  ประชาชน ผู้พิการมีความรู้ ส้านักปลัด

เข้าถึงสิทธิด้านอาชีพ ในสิทธิด้านอาชีพ ทักษะ มีคุณภาพ ในสิทธิด้านอาชีพ

ของคนพิการต้าบล ชีวิตทีดี่

สบเมย

17 โครงการฝึกอบรมให้ เพือ่ฝึกอบรมให้แก่ อบรมให้ความรู้จ้านวน 20,000   20,000    -  -  - ร้อยละของ ประชาชนมีความรู้ส้านักปลัด

ความรู้ในการใช้เคร่ือง ประชาชนมีความรู้ความ 1 คร้ัง ประชาชน ความเขา้ใจการ
ใช้ไฟฟาูในครัวเรือน เขา้ใจในการใช้เคร่ืองใช้ มีความปลอด ใช้เคร่ืองใช้ไฟฟาู
ในพืน้ทีข่ยายเขตไฟฟาู ไฟฟาูอยา่งถกูต้องและ ภัยต่อการใช้

ปลอดภัย เคร่ืองใช้ไฟฟาู

18 โครงการสนับสนุน เพือ่จา่ยเป็นเบีย้ยงัชีพ จา่ยเงินเบีย้ยงัชีพให้แก่ 24,000   36,000   36,000   40,000    40,000   ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ปุวยเอดส์ ส้านักปลัด

สงเคราะห์เบีย้ ให้แกค่นพกิารในพืน้ที่ ผู้พกิารทีข่ึ้นทะเบียน ไดร้บเบีย้ยัง มีหลักประกนัด้าน

ผู้ปุวยเอดส์ ต้าบลสบเมย ผู้ปุวยเอดส์ ชีพร้อยละ 100รายได้

ชน

รวม 2,049,500  7,461,500  7,971,000  8,420,000    8,520,000  18 โครงการ

งบประมาณ 
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