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2 บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 การจดัการ อนุรักษ์ ฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยา่งยั่งยนื

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

4. ยทุธศาสตร์ ด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

    4.1  แผนงาน  รักษาความสงบภายใน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน หน่วยงาน

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

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

1  โครงการส่งเสริมให้ เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ อบรมให้ความรู้ จดั 12,000   12,000   12,000   12,000   12,000   ประชาชนมี ประชาชนมี ส านักปลัด

ความรู้เกี่ยวกับสาธารณ ในการปูองกนัภัยและ กจิกรรมส่งเสริมการ คุณภาพชีวิต สามารถปูองกนั

ภยัและการปอูงกันภยั สาธารณภัยต่างๆ เรียนรู้ ทีดี่ ตนเองให้พน้

จากสาธารณภัย

2 โครงการฝึกอบรม เพือ่ส่งเสริมให้อปพร. อบรมให้ความรู้ จดั 250,000 250,000  -  -  - อปพร.มี อปพร.มีความรู้ ส านักปลัด
หลักสูตรอาสาสมัคร อบต.สบเมย มีความรู้และ กจิกรรมส่งเสริมการ ศักยภาพ และทักษะใน
ปูองกนัภัยฝุายพลเรือน ทักษะในการปูองกนัภัย เรียนรู้ และความ การปูองกนั
อบต.สบเมย อ.สบเมย ฝุายพลเรือน เขม้แขง็ ภัย
จ.แม่ฮ่องสอน

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561  - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย  อ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณและทีผ่่านมา
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เปูาหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน หน่วยงาน

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

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

3 โครงการฝึกทบทวน เพือ่ฝึกทบทวนให้ความรู้ อบรมให้ความรู้ จดั 173,000 173,000  -  -  - อปพร.มี อปพร.มีความรู้ ส านักปลัด
อาสาสมัครปูองกยัฝุาย แกอ่าสาสมัครปัองกนัภัย กจิกรรมส่งเสริมการ ศักยภาพ และทักษะในการ
พลเรือน  ฝุายพลเรือน อบต.สบเมย เรียนรู้การปูองกนัตนเอง และความ ปูองกนัภัย
 ให้มีความรู้และทักษะ เขม้แขง็

ในการปูองกนัภัยต่างๆ

4 โครงการสนับสนุนศูนย์ เพือ่สนับสนุนศูนยอ์ปพร. อบรมให้ความรู้ พฒันา 122,500 122,500  -  -  - ประชาชน อปพร.ต าบล ส านักปลัด

อปพร.ต าบลสบเมย ต าบลสบเมย ให้มีความ ทักษะ มีคุณภาพ สบเมย มีความรู้

เขม้แขง็และทักษะในการ ชีวิตทีดี่ และทักษะในการ

ปูองกนัภัย ปูองกนัภัย

5 โครงการปูองกนัและ เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน อบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ 15,000   15,000    -  -  - ร้อยละที่ ประชาชนมี ส านักปลัด

ลดอบุัติเหตุทางถนน สามารถปูองกนัอบุัติเหตุ ในการใช้กฎจราจร ลดลงของ ความรู้เร่ือง

ทางถนน รณรงค์ประชาสัมพนัธ์ อบุัติเหตุ กฎหมายและ

วินัยจราจร
6  โครงการจดัท าแนวกนั เพือ่ปูองกนับ้านเรือน จดัท าแนวกนัไฟจ านวน 50,000   50,000   60,000   60,000   60,000   ร้อยละที่ ปูองกนับ้านเรือน ส านักปลัด

ไฟปูองกนัไฟปุาต าบล และพืน้ทีท่างการเกษตร 12 หมู่บ้าน ลดลงของ และพืน้ทีเ่กษตร

สบเมย ไม่ให้รับความเสียหาย ความเสียหาย ไม่ให้รับความ

จากไฟปุา จากเหตุไฟปุา เสียหายจาก

งบประมาณและทีผ่่านมา
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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

7  โครงการฝึกอบรมหลัก เพื่อใหค้วามรู้แก่ชุดปฏบิติั อบรมให้ความรู้ในการ 90,000   90,000   90,000   ร้อยละที่ อาสาสมัคร ส านักปลัด

สูตรชุดปฏิบัติการจติ การจติอาสาภัยพบิัติ จดัการสาธารณภัย ,การ ลดลงของ ปูองกนัไฟปุา

อาสาภัยพบิัติประจ า ประจ าอบต.สบเมย ใช้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ ความเสียหาย มีความรู้และ
อปท. กู้ภัยประจ าพืน้ที่,การ จากเหตุไฟปุา ทักษะในการ

ปูองกนัและระงับอคัคีภัย ปูองกนัไฟปุา
8  โครงการปูองกนัและ เพือ่ปูองกนัแกไ้ขปัญหา อบรมให้ความรู้แก่ 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   ร้อยละที่ ประชาชนมี ส านักปลัด

แกไ้ขปัญหาไฟปุา ไฟปุาและหมอกควัน ประชาชนจ านวน 12 ลดลงของ ความรู้ในการ

และหมอกควัน หมู่บ้าน จ านวนไฟปุา ปูองกนัไฟปุา

และหมอกควัน

รวม 60,000   60,000   162,000 162,000 162,000  -  - 

งบประมาณ

8  โครงการ
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4.2 บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 การจดัการ อนุรักษ์ ฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยา่งยั่งยนื

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

4. ยทุธศาสตร์ ด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

    4.2  แผนงาน  เกษตร 

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

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

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

1  โครงการส่งเสริมการ เพือ่ปูองกนัการพงัทลาย ปลูกหญ้าแฝกในพืน้ที่ 70,000   70,000   70,000   70,000   70,000   ประชาชน ลดการพงัทลาย ส านักปลัด

ปลูกหญ้าแฝกต าบล ของหน้าดิน ต าบลสบเมย มีคุณภาพชีวิต ของหน้าดิน

สบเมย ทีดี่ ดินโคลนถล่ม

2  โครงการปลูกปุา เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน ปลูกปุาในพืน้ทีต่ าบล 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   ร้อยละที่ ประชาชน ส านักปลัด

เฉลิมพระเกยีรติ 12 ปลูกปุา สบเมย เพิม่ขึ้นของ ร่วมกนัปลูกปุา
สิงหามหาราชินี จ านวนต้นไม้ เพิม่ขึ้น

3  โครงการอนุรักษ์ปุา เพือ่อนุรักษ์ปุาต้นน้ า อนุรักษ์ปุาต้นน้ าใน 20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   ร้อยละที่ ประชาชน ส านักปลัด
ต้นน้ า ให้คงอยู่คู่ชุมชน พืน้ทีต่ าบลสบเมย เพิม่ขึ้นของ อนุรักษ์ปุาต้นน้ า

จ านวนปุา
ต้นน้ า

งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ. 01

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี ( พ.ศ.2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย  อ าเภอสบเมย  จงัหวัดแม่ฮ่องสอน
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เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

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

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

4  โครงการส่งเสริมให้ เพือ่ส่งเสริมให้ความรู้ อบรมให้ความรู้แก่ 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   ร้อยละที่ ประชาชน ส านักปลัด
ความรู้ในการรักษา แกป่ระชาชนในการ ประชาชนในพืน้ที่ เพิม่ขึ้นของ อนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ต าบลสบเมย จ านวน ทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อม ทรัพยากร ธรรมชาติ

ธรรมชาติ
5  โครงการน้ าหมักชีวภาพ เพือ่ลดการใช้สารเคมี อบรมให้ความรู้การจดั 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   ประชาชน ลดการใช้สารเคมี ส านักปลัด

สร้างงาน เพิม่รายได้ ท าน้ าหมักชีวภาพ มีคุณภาพชีวิต สร้างงาน สร้าง
ทีดี่ รายได้

รวม 5 โครงการ  -  - 120,000     120,000     120,000     120,000     120,000      -  -  - 

งบประมาณและทีผ่่านมา
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