
 
 
 

คํานํา 
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ราชการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนา

จังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ   การผังเมือง  เป็นต้น 

  ดังนั้น รายละเอียดต่างๆ ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การ

บริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง จึงเชื่อได้ว่าเป็นแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน วัฒนธรรม สภาพปัญหา และ

ความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีอย่างแท้จริง รวมทั้งสอดคล้องกับทิศทาง แนวนโยบายในการพัฒนา
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ส่วนที่ 1 

บทนํา 

ความหมายของแผนพัฒนาสี่ปี 

  แผนพัฒนาสี่ปีหมายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่ จัดทําขึ้นสําหรับ

ปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสี่ปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็น

ประจําทุกปี 

 1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสี่ปี 

  แผนพัฒนาสี่ ปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆจะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมี

โครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนํามาดําเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์เป้าหมายจุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนและวิสัยทัศน์

นอกจากนี้แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจําปีคือองค์การบริหารส่วนตําบลใช้

แผนพัฒนาเป็นเคร่ืองมืนในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีโดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสี่ในปีที่จะจัดทํา

งบประมาณรายจ่ายประจําปีไปจัดทํางบประมาณเพ่ือให้กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่าน

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสี่ปี 

  1. เพื่อแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลไปสู่การเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติได้ใน

แต่ละปีโดยให้เป็นรูปธรรมในลักษณะของแผนงานโครงการและกิจกรรมในการพัฒนางบประมาณ 

  2. เพื่อให้เป็นกรอบในการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําหรือรายจ่ายงบประมาณเพิ่มเติม

ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  3. เป็นเคร่ืองมือสําหรับกําหนดทิศทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลและสําหรับใช้ติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตลอดจนใช้เป็นเคร่ืองมือในการนําแผนพัฒนาไปขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เช่ือมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดทํา

งบประมาณประจําปี 

  5. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปีที่มีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การ

พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ   
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ส่วนที่ 2 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง 

1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง 

  ตําบลห้วยปูลิงมีพื้นที่ 485  ตารางกิโลเมตรมีประชากรท้ังสิ้น 3,067 คนเป็นชาย 1,619 คนและเป็น

หญิง 1,448  คน(ข้อมูล  ณเดือน กันยายนพ.ศ. 2552) มีหมู่บ้านท้ังหมด จํานวน  11  หมู่บ้านหลักและ 12  หมู่บ้าน

บริวารซึ่งมีรายช่ือหมู่บ้านและรายช่ือผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้ 

 หมู่ที่  1  บ้านใหม่ป่าหมาก  มีผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายสมโภชน์ นีกรี  (กํานนั) 

 หมู่ที่  2  บ้านห้วยกุง้  มีผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายคําบือ ไพรชนานันท์ 

 หมู่ที่  3  บ้านหนองขาวกลาง มีผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายต่าบุพอ ทวิชากรสีทอง 

 หมู่ที่  4  บ้านหัวน้ําแม่ฮ่องสอน มีผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายตูลูกู  เกิดก่อสกุล 

 หมู่ที่  5  บ้านห้วยตอง  มีผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายอาคม   จรัสพรศิลปชัย 

 หมู่ที่  6  บ้านห้วยปมฝาด  มีผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายเสรีชัย ไพรสุดาทิศ 

 หมู่ที่  7  บ้านห้วยตองก๊อ  มีผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายวฒุิชัย วงค์ศักดิ์ครี 

 หมู่ที่  8  บ้านห้วยฮี ้  มีผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายมาบือ กวางทู 

 หมู่ที่  9  บ้านห้วยไม้ดํา  มีผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายอุดม ประหยัดทรัพย์ 

 หมู่ที่  10 บ้านห้วยปูเลย  มีผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายชิวาศักดิ์ จิตสง่าไพศาล 

 หมู่ที่  11  บ้านห้วยไทร  มีผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายสุพจน ์ คีรีอิ่มสุวรรณ 

1.1 ข้อมูลที่ตั้งอาณาเขตโดยรอบดังนี้ 

  ทิศเหนือ จดตําบลห้วยผาอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  ทิศตะวันออกจดเขตอําเภอปาย 

จังหวัดแม่ฮ่องสอนและอําเภอกัลยาวิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม ่

  ทิศตะวันตก   จดเขตตําบลผาบ่องอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  ทิศใต้ จดเขตตําบลผาบ่องและตําบลห้วยโป่งอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

1.2  ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนและสูงชันมทีี่ราบกลางหุบเขาเล็กน้อยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทํา

กินบ้านเรือนราษฎรส่วนใหญ่อยู่ตามที่ลาดชันของหุบเขา 

 1.3 สภาพภูมิอากาศสภาพอากาศโดยทั่วไปมี  3  ฤดูคือ 

  - ฤดูร้อนจะเร่ิมประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมอากาศเย็นสบายไม่ร้อนมาก 

 - ฤดูฝนจะเริม่ประมาณปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมมีฝนตกชุกและอากาศหนาว

เย็น  
- ฤดูหนาวจะเริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์อากาศหนาวจัดมีหมอกปกคลุมตอนเช้า

จนถึงสายอุณหภูมิต่ําสุดบนที่สูง 5 องศาเซลเซียส  
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1.4 สภาพเศรษฐกิจ 

  อาชีพราษฎรส่วนใหญ่ในตําบลห้วยปูลิงประกอบอาชีพด้านการเกษตรทํานาทําไร่ปลูกข้าวเลี้ยงสัตว ์

 1.5 สภาพสังคม 

  โรงเรียนสังกัดเขตการศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1   จํานวน 6แห่ง 

  โรงเรียนสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน  จํานวน 5แห่ง 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน   จํานวน  2แห่ง 

 1.6 สถาบันองค์กรศาสนา 

  วัด/สํานักสงฆ์     จํานวน๘แห่ง 

  โบสถ์      จํานวน๑0แห่ง 

 1.7 การสาธารณสุข 

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล   จํานวน 2 แห่ง 

  สถานีบริการสาธารณสุขชุมชน   จํานวน 1 แห่ง 

 1.8 การบริการขั้นพื้นฐาน 

  การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่ตําบลห้วยปูลิงมีทั้งหมด  3  เส้นทางหลักดังนี้ 

   - ถนนสายหัวน้ําแม่สะกึด - บ้านห้วยตองระยะทาง 75 กิโลเมตร 

   - ถนนสายอําเภอปาย – วัดจันทร์ - บ้านห้วยตองระยะทาง64 กิโลเมตร 

   - ถนนสายอําเภอสะเมิงเชียงใหม ่– วัดจันทร์ – ห้วยตองระยะทาง115 กิโลเมตร 

  ทั้งสามเส้นทางเป็นถนนลูกรังบดอัดประมาณ28 กิโลเมตรคอนกรีตเสริมเหล็กประมาณ8  กโิลเมตรและ

บางช่วงเป็นถนนดินแดงถนนขรุขระลาดชันและโค้งตามไหล่เขาสามมารถใช้ได้เฉพาะฤดูร้อนและฤดูหนาวสําหรับฤดูฝนการ

คมนาคมเป็นไปด้วยความยากลําบากเนื่องจากเส้นทางไม่สามารถใช้การได้และมีการพังทลายของดินไหล่ถนนการทรุดตัว

ของถนนการถูกน้ําเซาะพังทลายทําให้ต้องเสียงบประมาณซ่อมแซมในแต่ละปีเป็นจํานวนมาก 

 1.9 การโทรคมนาคม 

  - โทรศัพท์สาธารณะหมู่บ้านมีจํานวน  7  แหง่ซึ่งปัจจุบันทั้งหมดใช้การไม่ได้ 

  - วิทยุสื่อสารมีจํานวน๒๖เครื่องซึ่งเป็นขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง 

1.10 การไฟฟ้า 

  - จํานวนหมู่ที่มีไฟฟ้าใช้  1 หมู่บ้านคือหมู่ที่ 5 บ้านห้วยตอง (เดินสายมาจากเขตตําบลบ้านจันทร์อําเภอ

กัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม ่

- จํานวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้แบบโซล่าโฮมมี 10 หมู่บ้าน 

1.11 การประปา 

  - ประปาภูเขามีจํานวน  24  แห่งโดยทั้งหมดใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล     ห้วยปูลิง

ในการก่อสร้าง 
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1.12 แหล่งนํ้าธรรมชาต ิ

  มีแหล่งน้ํา/ลําห้วยที่มีน้ําไหลตลอดทั้งปีจํานวน 45 สาย 

1.13 แหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น 

  - มีบ่อน้ําตื้น จํานวน  7  บ่อ 

  - มีสระน้ําจํานวน 1  บ่อ 

1.14 ข้อมูลอื่นๆ 

 1.14.1 แหล่งท่องเที่ยว 

  น้ําตกห้วยปูลิงเป็นน้ําตกชั้นเดียวมีความสูงประมาณ  150  เมตรอยู่เขตหมู่บ้านห้วยตองก๊อหมู่ที่  7   มี

ทางเดินเท้าจากหมู่บ้านถึงน้ําตกระยะทางประมาณ  4  กิโลเมตร 

  ดอยปุยมลีักษณะเป็นพื้นที่ราบบนภูเขาสูงไม่มีต้นไม้ใหญ่สภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปีเหมาะสําหรับการ

ตั้งแคมป์พักแรม ดอยปุยตั้งอยู่เขตบ้านห้วยฮี้หมู่ที่ 8  มีทางเดินเท้าจากบ้านห้วยฮี้ถึงยอดดอยระยะทางประมาณ  4  

กิโลเมตร 

  ถ้ําในเขตพ้ืนที่ตําบลห้วยปูลิงมีถ้ําอยู่หลายแห่งแต่ขาดการสํารวจและพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

  ลําน้ําแม่สะมาดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ล่องน้ําจับปลาชมนกอยู่ในเขตบ้านห้วยกุ้งหมู่ที่  2  ห่างจากถนน

สายหลักระยะทาง  5  กิโลเมตร 

 1.14.2 มวลชนที่จัดตั้ง 

  - ไทยอาสาป้องกันชาติ  3  รุ่นจํานวน  60  คน 

  - เครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สมาชิก  11 หมู่บ้านจํานวน 55 คน 

  - เครือข่ายความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชน  สมาชิก  8 หมู่บ้าน จํานวน3,030 

คน 

            - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  สมาชิก 11 หมู่บ้าน จํานวน  111 คน  

1.14.3 ศักยภาพของตําบล 

  ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง 

   1.  บุคลากรจํานวนคนโดยแบ่งเป็น 

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1 คน 

  สํานักปลัด หัวหน้าสํานักปลัด    จํานวน 1 คน 

    นักวิชาการศึกษา    จํานวน  1 คน 

ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน 1 คน 

    ผช.นักวิชาการศึกษา   จํานวน 1 คน 

    ผช.นักวิชาการเกษตร   จํานวน 1 คน 
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    ผช.บุคลากร    จํานวน 1 คน 

    ผูดู้แลเด็ก    จํานวน 1 คน 

    พนักงานจ้างท่ัวไป (ธุรการ)   จํานวน 1 คน 

    คนตกแต่งสวน    จํานวน 1 คน 

    พนักงานขับรถ    จํานวน 2คน 

    แม่บ้าน     จํานวน 1 คน 

    ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน๒คน 

    จ้างเหมาบริการ    จํานวน 4คน 

  กองคลัง  ผอ.กองคลัง    จํานวน  1 คน 

เจ้าพนักงานพัสดุ    จํานวน 1 คน 

ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน 1 คน 

    พนักงานจ้างท่ัวไป(จัดเก็บรายได้)  จํานวน 1 คน 

  กองช่าง  ผูอํ้านวยการกองช่าง   จํานวน 1 คน 

    นายช่างโยธา    จํานวน 1 คน 

    ผู้ช่วยนายช่างโยธา   จํานวน 1 คน 

    พนักงานขับเครื่องจักกลขนาดเบา  จํานวน 1 คน 

   2. ระดับการศึกษาของบุคลากร 

    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  3  คน 

    ระดับอาชีวศึกษา(ปวส.)   จํานวน   2   คน 

    ระดับอนุปริญญา    จํานวน   1   คน 

    ระดับปริญญาตรี    จํานวน   8   คน 

    ปริญญาโท    จํานวน3คน 

   3.รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง  

    ประจําปีงบประมาณ  2559เป็นเงินทั้งสิ้น22,164,416.67บาทแยกเป็น 

         - รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆจัดเก็บให้ เป็นเงิน13,264,715.15บาท 

    - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  เป็นเงิน  8,531,425  บาท  

         - รายได้อื่นๆ(ภาษี,ค่าปรับ,ค่าขายแบบแปลน) เป็นเงิน368,276.52 บาท  
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ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 

 1. จํานวนกลุ่มของประชาชน   42  กลุ่มแยกเป็น 

    - กลุ่มอาชีพ  จํานวน 20   กลุม่ 

    - กลุ่มออมทรัพย ์  จํานวน  11   กลุม่ 

    - กลุ่มเยาวชน  จํานวน 11   กลุม่ 

2. จุดเด่นของพื้นที่ตําบลห้วยปูลิง  (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตําบล) 

สภาพพื้นที่ตําบลห้วยปูลิงมีสภาพเป็นพื้นที่ภูเขาสูงมีที่ราบน้อยทรัพยากร ป่าไม้ พืช

พรรณ และสัตว์ป่ามีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากมีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่ราบบนภูเขาสูง คือ ดอยปุยและ

เหมาะสําหรับการตั้งแคมป์พักแรมมองเห็นทัศนียภาพของภูเขาที่สลับ ซับซ้อนสวยงามมีน้ําตกที่สวยงาม

สามารถเดินทางไปกลับได้ภายในวันเดียวกันสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านในตําบลยังคงใช้วิถีชีวิตแบบ

ชาวกะเหร่ียงดั้งเดิม ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนักเหมาะสําหรับการศึกษาและสัมผัสกับ

ความเป็นอยู่ประเพณีวัฒนธรรมศาสนาและความเช่ือของชาวกะเหร่ียงยังได้รับการสืบทอดต่อกันมาซึ่ง

สรุปโดยรวมแล้วพ้ืนที่ตําบลห้วยปูลิงเหมาะสําหรับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

1. สภาพปัญหาและความต้องการที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ตําบลห้วยปูลิง 

 สภาพปัญหาและความต้องการประชาชนในพื้นที่แยกเป็นด้าน 

  1.1 ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  1.1.1 ด้านการคมนาคมบางหมู่บ้านไม่มีถนนที่ใช้ติดต่อระหว่างหมู่บ้านที่ใช้ได้ตลอดปีถนนส่วน

ใหญ่เป็นถนนที่ขุดไม่ได้มาตรฐานมีการพังทลายของหน้าดินทุกปีในช่วงฤดูฝน 

1.1.2 ด้านการไฟฟ้าปัจจุบันราษฎรจํานวน 10 หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้แบบโซล่าโฮมเท่านัน้ จาก

จํานวนทั้งหมด 11 หมู่บ้าน 

  1.1.3 ขาดเอกสารสิทธ์ในที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัย 

  1.2 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

  1.2.1 ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพต่ําและขาดการส่งเสริมที่ถูกหลักวิชาการ 

  1.2.2 ขาดการส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพที่ถูกต้องแก่ราษฎรในเขตพื้นที่ 

1.2.3 ราษฎรว่างงานในช่วงหลังฤดูการทําไร่ทํานา 

  1.3 ปัญหาแหล่งนํ้า 

  1.3.1 ขาดแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งและน้ําที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการเกษตร 

  1.3.2 ระบบประปาภายในหมู่บ้านไม่ได้มาตรฐานและบางแห่งไม่เพียงพอต่อการ 

บริโภค 

  1.4 ปัญหาด้านการพัฒนาคนและสังคม 

  1.4.1 ขาดทุนสนับสนุนการศึกษาให้นักเรียนที่ยากจนและนักเรียนที่มีความประพฤติดี 

  1.4.2 ขาดหอพักให้นักเรียนที่บ้านอยู่ไกลจากโรงเรียน 

  1.4.3 ขาดกองทุนอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน 

  1.4.4 ขาดน้ําสะอาดที่ถูกสุขลักษณะในด้านอุปโภคบริโภค 

  1.4.5 บุคลากรสาธารณสุขไม่เพียงพอต่อพื้นที่และความต้องการของราษฎร 

  1.4.6 ยาและเวชภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

  1.4.7 ประชาชนขาดความรู้เรื่องสาธารณสุขที่ถูกต้อง 

  1.4.8 คนชราคนพิการไม่สามารถหารายได้ในการยังชีพ 

  1.5 ปัญหาด้านการเมืองและการบริหาร 

  1.5.1 ประชาชนขาดความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  1.5.2 ผูน้ําท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่เข้าใจหลักการปกครองและการบริหารจัดการที่ถูกต้อง 

  1.5.3 ระบบการกกระจายข้อมูลข่าวสารไม่สะดวกและขาดประสิทธิภาพ 
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1.6 ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.6.1 ขาดงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

  1.6.2 ราษฎรจําเป็นต้องทําไร่เพื่อการทําการเกษตรในเลี้ยงชีพ 

  1.7 ปัญหาด้านสาธารณสุข 

  1.7.1 ประชาชนขาดความรูเ้รื่องสาธารณสุขที่ถูกต้อง 

  1.7.2 ระบบน้ําดื่มน้ําใช้ยังไม่ได้คุณภาพและมาตรฐาน 

  1.7.3 บุคลากรไม่เพียงพอต่อพื้นที่และความต้องการ 

  1.8 ปัญหาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม 

   1.8.1 สภาพครอบครัวของผู้เรียนยากจนประชากรจํานวนหนึ่งของนักเรียนไม่ได้ศึกษาต่อระดับ

มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 

   1.8.2 โรงเรียนในตําบลไม่มีหอพักสําหรับนักเรียนที่อยู่ไกลจากโรงเรียนทําให้เด็ก นักเรียน

ส่วนหนึ่งไม่มีโอกาสเข้าเรียน 

  1.8.3 พื้นที่ในตําบลทุรกันดารโรงเรียนบางแห่งยุบระดับมัธยมตอนต้นนักเรียนไม่สามารถเข้า

ศึกษาได้เนื่องจากอยู่ไกลครอบครัวที่ยากจนจึงขาดโอกาสในการที่จะให้บุตรหลานเข้าเรียน 

 1.9 ทรัพยากรธรรมชาติ 

  1.9.1 น้ํา 

  1.9.2ป่าไม้ 

  1.9.3 ภูเขา  

  1.9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

 10. อื่นๆ (ถ้ามีระบุ) 

2. การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนด้านสถานภาพและศักยภาพพื้นที่ตําบล 

2.1 จุดอ่อน 

1. สภาพพื้นที่จํานวน 485  ตารางกิโลเมตรบางส่วนอยู่ในเขตอุทยานบางส่วนอยู่ในเขต 

ป่าสงวนแห่งชาติการดําเนินงานพัฒนาติดขัดเร่ืองกฎหมายการใช้พื้นที่และสิ่งก่อสร้าง 

2. จํานวนหมู่บ้านที่รับผิดชอบจํานวน 11 หมู่บ้านหลัก 7หมู่บ้านบริวารซึ่งแต่ละหมู่บ้านอยู่ห่างไกลกันบาง

หมู่บ้านไม่สามารถใช้รถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ได้เนื่องจากเป็นทางเดินเท้า 

3. ราษฎรขาดเอกสารสิทธิ์ในการใช้ที่ดินเนื่องจากอยู่ในเขตป่าตามพรบ.ป่าไม้ 

4. หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ตําบลไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารระยะเวลาการตดิตอ่สื่อสารจึงใช้เวลา

ยาวนาน 

5. ถนนเป็นถนนลูกรังและดินแดงคดโค้งตามไหล่เขาฤดูฝนบางช่วงไม่สามารถเดินทางโดยรถได้ 

6. องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลางเก็บภาษีได้น้อยต้องรอการจัดสรร
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลทําให้บทบาทหน้าที่บางส่วนไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันการณ์ 

7. เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจํานวนน้อยไม่พอเพียงต่อการแก้ไขปัญหาความต้องการของราษฎรในเขต

พื้นที่ได้ 
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2.2 จุดแข็ง 

ราษฎรในพื้นที่ตําบลห้วยปูลิงทั้งตําบลเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงทั้งหมดประเพณีวัฒนธรรมไม่ขัดแย้งกันแม้แบ่งเป็น

กลุ่มที่นับถือศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธและศาสนาดั้งเดิมคือยังมีความเช่ือลัทธิผีบ้างก็ตาม 

มีกลุ่มองค์กรชุมชน/เครือข่ายหลายกลุ่มที่ทํางานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลเช่นเครือข่ายการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ําห้วยปูลิงซึ่งมีสมาชิกเครือข่ายฯจากทุกหมู่บ้าน  เครือข่ายความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติดโดยชุมชนในพื้นที่ห้วยปูลิงซึ่งแบ่งเป็น 3 โซนคือ 

โซนที่ 1  มีหมู่ที่ 1, หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11 

โซนที่ 2  มีหมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 

โซนที่ 3  มีหมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 5 

มีองค์กรเอกชนที่มีบทบาทด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรชุมชนคือโครงการฟื้นฟูชีวิตและวัฒนธรรม

จังหวัดแม่ฮ่องสอนทํางานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) ทําเร่ืองการ

เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษโ์ดยชุมชน 

(Home stay) 

กลุ่มจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (รูปแบบ Home stay) ซึ่งปัจจุบันดําเนินการอยู่ 3 หมู่บ้านคือหมู่ที่ 8 บ้านห้วยฮี้

หมู่ที่ 2 บ้านห้วยกุ้งและหมู่ที่ 7 บ้านห้วยตองก๊อซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีจุดขายเร่ืองของการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน 

สภาพพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ดินน้ําอากาศยังอุดมสมบูรณ์บริสุทธิ์มลพิษท้ังทางอากาศและกายภาพด้านอื่นๆยังมี

น้อยสามารถสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับสิ่งเหล่านี้ได้หากมีมาตรการหรือแผนที่ด ี

มีกลุ่มอาชีพที่ทําเรื่องหัตถกรรมผ้าทอย้อมสีธรรมชาติส่งจําหน่ายตามลูกค้าที่สั่งเข้ามาโดยกลุ่มผลิตเป็นกลุม่

แม่บ้านใช้วัสดุในทอ้งถิ่น
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3. ผลการปฏิบัติงานในการพัฒนาพื้นที่ของปีที่ผ่านมา 

ผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาประจําป ี 25๕๙ 

ลําดับที่ รายละเอียดแผนงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการปรับเกรดถนนผิวถนนสายหลักบ้านหนองขาวกลาง (หย่อมบ้านหนองขาวเหนือ) บ้านห้วยตองก๊อ – 

บ้านห้วยไทร, บ้านกิ่วขมิ้น 

44,000 จ่ายจากเงินสะสม 

2 โครงการปรับเกรดถนนเดิมสายหลักบ้านห้วยปมฝาด ม.6 และบ้านหัวน้ําแม่ฮ่องสอน ม.4 89,000 จ่ายจากเงินสะสม 

3 โครงการขุดขยายถนนดินบ้านห้วยปูลิงม.1 248,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

4 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําด้วยไฟฟ้า  บ้านห้วยตอง ม.5 298,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

5 โครงการจัดซื้อแบตเตอร์รี่สําหรับโซลาเซลล ์ บ้านห้วยตองก๊อ ม.7 249,570 ข้อบัญญัติประจําปี 

6 โครงการก่อสร้างถนนกคอนรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหลัก) ระหว่างบ้านห้วยไม้ดํา – หย่อมบ้านห้วยคา ม.9 498,000 จ่ายจากเงินสะสม 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหลัก) ระหว่างห้วยคา หมู่ที่ 9 – แยกปากทางไปแกงหอม 498,500 จ่ายจากเงินสะสม 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหลัก) ระหว่างบ้านห้วยปูเลย หมู่ที่ 10 499,000 จ่ายจากเงินสะสม 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหลัก) ระหว่างบ้านห้วยปูเลย หมู่ที่ 10 – บ้านห้วยตอง หมู่ที่ ๕ 449,000 จ่ายจากเงินสะสม 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ําฮู– บ้านห้วยฮี ้หมู่ที่ 8 96,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหลัก) ระหว่างห้วยคา หมู่ที่ 9 – แยกปากทางไปแกงหอม 299,000 จ่ายจากเงินสะสม 
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ลําดับที่ รายละเอียดแผนงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหลัก) ระหว่างห้วยไม้ดํา หมู่ที่ 9 – สามแยก อบต.ห้วยปูลิง 159,500 จ่ายจากเงินสะสม 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านหนองขาวเหนือ ม.3  237,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวน้ําแม่ฮ่องสอน  ม.4 237,500 ข้อบัญญัติประจําปี 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยปมฝาด  ม.6 237500 ข้อบัญญัติประจําปี 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไทร  ม.11 237,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

17 โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ําไฟเบอร์กลาส  ขนาดความจุ  2,000  ลิตร  จํานวน 25 ใบ บ้านห้วยไม้ดํา  หมู่ที่ 9 247,500 ข้อบัญญัติประจําปี 

18 โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ําไฟเบอร์กลาส  ขนาดความจุ  1,000  ลิตร  จํานวน 36 ใบ บ้านห้วยไม้ดํา  หมู่ที่ 10 248,400 ข้อบัญญัติประจําปี 

19 โครงการจัดซ้ือโต๊ะโพโมก้า  ขนาดกวา้ง  60 x  150 x 75 ซม. จํานวน 15  ตัว และเก้าอี้พลาสติก สีแดง 

 จํานวน  100 ตัว 

50,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลัก บ้านห้วยฮี ้  หมู่ที่ 8 399,000 จ่ายจากเงินสะสม 

21 โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. ถนนสายหลักระหว่างดอยสันฟ้า  - บ้านห้วยฮี ้หมู่ที่ 8  110,000 จ่ายจากเงินสะสม 

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านห้วยฮี้ หมู่ที่ 8 – บ้านหนองขาวกลาง หมู่ที่ 3  459,000 จ่ายจากเงินสะสม 

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายหลักระหว่างดอยมิตรชัย – บ้านห้วยไม้ดํา หมู่ที่ 9 399,000 จ่ายจากเงินสะสม 

24 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ถนนสายหลัก บ้านห้วยปูเลย หมู่ที่10 399,000 จ่ายจากเงินสะสม 
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ลําดับที่ รายละเอียดแผนงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างบ้านห้วยปูเลย หมู่ที่ 10 บ้านห้วยตอง หมู่ที่ ๕  399,000 จ่ายจากเงินสะสม 

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างแยกถนนสายหลัก - บ้านห้วยปมฝาด หมู่ที่ 6 415,000 จ่ายจากเงินสะสม 

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างแยกถนนสายหลัก – บ้านหัวน้ําแม่ฮ่องสอน หมู่ที่ 4 349,500 จ่ายจากเงินสะสม 

28 โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่สําหรับโซล่าเซลล ์ขนาด 12 โวลท ์ความจุ 130  แอมแปร ์ชนิดดีฟโซเคิล ขั้วแบบหมุน

เกลียว จํานวน 15 ลูก  บ้านห้วยฮี้ 

99,750 ข้อบัญญัติประจําปี 

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างแยกถนนสายหลัก – บ้านห้วยกุง้ หมู่ที่ 2 199,500 ข้อบัญญัติประจําปี 

30 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยฮี้ 100,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

31 โครงการจัดประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามปี 30,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

32 โครงการ อบต.สัญจร 30,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

32 อุดหนุนสํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด 5,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

34 อุดหนุนสํานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 10,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

35 โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 60,000 ข้อบัญญัติประจําปี 
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ลําดับที่ รายละเอียดแผนงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

36 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยสาธารณภัย 100,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

37 โครงการจัดซื้อชุดสําหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน 10,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

38 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยผา 35,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

39 โครงการกจิกรรมวันเด็กแห่งชาติตําบลห้วยปูลิง 60,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

40 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผูดู้แลเด็ก 9,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

41 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 302,400  ข้อบัญญัติประจําปี 

42 ค่าอาหารเสริมนม จํานวน 3 ศูนย ์และ โรงเรียนในพื้นที่เขตการศึกษา จํานวน 9 โรง  739,619 ข้อบัญญัติประจําปี 

43 อุดหนุนอาหารกลางวัน 1,280,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

44 อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยตอง 25,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

45 อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยปูเลย 25,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

46 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองขาวกลาง 20,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

47 อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยปมฝาด 20,000 ข้อบัญญัติประจําปี 
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ลําดับที่ รายละเอียดแผนงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

48 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวน้ําแม่ฮ่องสอน 10,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

49 อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 38,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

50 อุดหนุนโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา (ห้องเรียนบ้านห้วยฮี้) 8,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

51 อุดหนุนโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา (ห้องเรียนบ้านห้วยไทร) 15,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

52 อุดหนุนโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา (ห้องเรียนบ้านกิ่วขมิ้น) 8,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

53 อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยปูลิง (โครงการเสริมทักษะทางด้านศิลปะและดนตรี) 95,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

54 โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก 30,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

55 โครงการป้องกันและควบคุมโรคสุนัขพิษบ้า 10,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

56 โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล 30,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

57 อุดหนุน อสม. 165,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

58 โครงการจ้างนักเรียน  นักศกึษา ทํางานช่วงปิดภาคเรียน 33,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

59 โครงการสงเคราะห์เครื่องกันหนาว 100,000 ข้อบัญญัติประจําปี 



 

-15- 

 

 

ลําดับที่ รายละเอียดแผนงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

60 อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ประจําหมู่บ้าน 55,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

61 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 110,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

62 อุดหนุนเครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ํา ตําบลห้วยปูลิง 100,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

63 โครงการทัศนะศึกษาดูงานของผู้บริหาร  พนักงานสว่นตําบล  พนักงานจ้าง สมาชกิสภา 200,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

64 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 30,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

65 โครงการปกปอ้งกันสถาบันชาต ิ 20,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

66 โครงการฝึกอบรมเกษตรผู้สนใจปลูกพืช/เพาะเห็ด 20,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

67 โครงการอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรี เช่นทอผ้า 20,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

68 โครงการปรองดองสมานฉันท์ 20,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

69 โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีต้านภัยยาเสพติด ระหว่างหมู่บ้าน 180,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

70 โครงการแข่งขันกีฬาขั้นพ้ืนฐาน  รุนอายุไม่เกิน  12 ปี 150,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

71 โครงการส่งนักกฬีาแขง่ขัน ไทคัพ 50,000 ข้อบัญญัติประจําปี 
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ลําดับที่ รายละเอียดแผนงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

72 อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยตอง หมู่ที่5 25,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

73 โครงการวันพ่อแห่งชาต ิ ประจําปี 2558 20,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

74 โครงการวันแม่แห่งชาต ิ 10,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

75 โครงการอบรมให้ความรู้ให้แก่ผูสู้งอายุ 40,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

76 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลห้วยปูลิง 100,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

77 โครงการตามพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวฯ และพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ 

20,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

78 โครงการสนับสนุนการรณรงค์สร้างฝายกั้นน้ํา  (ฝายแม้ว) 50,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

79 โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 59,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

80 โครงการจัดซื้อแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 96,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

81 โครงการจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ 96,000 ข้อบัญญัติประจําปี 

82 โครงการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 30,000 ข้อบัญญัติประจําปี 
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ส่วนที่๓ 

สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

1. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง 

1.1 วิสัยทัศน์ 

“ตําบลห้วยปูลิงมีการคมนาคมสะดวก อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติชุมชนเข้มแข็งครอบครัวอบอุ่น

รักษาวัฒนธรรมประเพณีพัฒนาโดยชุมชนมีส่วนร่วม โปร่งใส  สะอาด   และยุติธรรม” 

  1.2 พันธกจิ 

1.2.1 จัดให้มีการบํารุงรักษาทางบก เพื่อให้การเดินทางทุกหมู่บ้านมีความทางสะดวกตลอดท้ังปี 

1.2.2 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

โดยเฉพาะจากประชาชนในพื้นที่ 

1.2.3 สนับสนุนองค์กรเครือข่ายกลุ่มอาชีพ 

1.2.4 อนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม วิถีชีวิต และประเพณีอันดีงาม 

1.2.5 ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 

1.2.6 สงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ คนชรา รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับคนเหล่านัน้ 

1.2.7 ส่งเสริมการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.2.8 ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข 

  1.3 จุดมุ่งหมาย 

   1.3.1 การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถเดินทางสัญจรได้ครบทุกหมู่บ้าน 

1.3.2 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ ์

โดยการมีกฎระเบียบของแต่ละหมู่บ้านที่ชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 

1.3.3 สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้เพียงพอต่อครอบครัว 

1.3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟวูัฒนธรรม วิถีชีวิตและจารีตประเพณีอันดีงาม 

1.3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ 

1.3.6 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ให้แก่คนชรา คนพิการ และ

ดําเนินการส่งเสริมหาอาชีพที่เหมาะสมกับคนเหล่านัน้ 

1.3.7 ส่งเสริมและพัฒนาระบอบการเมืองการปกครองที่เป็นประชาธปิไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคม 

1.3.8 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข เพื่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน 
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2. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง 

 หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนา 

2.1 เน้นการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาตแิผนพัฒนา

จังหวัด แผนพัฒนาอําเภอรวมทั้งการผังเมือง 

2.2 เน้นการดําเนินงานพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2540  และ

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 มาตรา 

16 และ 17 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทอํานาจหน้าที่อย่างกว้างขวางท้ังการให้บริการขั้นพื้นฐานรวมไปถึงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการดําเนินการพัฒนาเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การพัฒนาทั้งกระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการดําเนินการและกระบวนการตรวจสอบการพัฒนาจึงมีความจําเป็นที่

ต้องวางยุทธศาสตร์วางแผนแนวทางในการดําเนินการให้ชัดเจนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิ์

ภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแนวทางในการดําเนินการจึงจําเป็นต้อง

ประสานแผนแบบบูรณาการการทํางานของหน่วยงานต่างๆทั้งจังหวัดอําเภอและท้องถิ่นเพื่อให้แผนสอดคล้องและตรงกับ

ความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง 

3.  การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง  แยกเป็น 8 แผนงาน 

3.1 นโยบายด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1.1 พัฒนาการคมนาคมเส้นทางสายหลักให้ใช้ได้ตลอดฤดูกาล 

3.1.2 ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางการคมนาคมโดยรถจักรยานยนต์และรถยนต์ให้เข้าหมู่บ้าน 

3.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้ใช้ไฟฟ้า ทั้งแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือแบบไฟฟ้าทีม่าจากการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ครบทุกหมู่บ้าน 

3.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีหอกระจายข่าวท่ัวทุกหมู่บ้าน 

3.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีโทรศัพทใ์ช้ท่ัวทุกหมู่บ้าน 

3.2 นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.2.1 ร่วมกันแกไ้ขปัญหาไฟป่า 

3.2.2 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิในลักษณะให้คนและป่าสามารถอยู่

ร่วมกันได้โดยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

3.2.3 ส่งเสริมความรู้ในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติให้ถูกต้อง 

3.3 นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

3.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเน้นการลดต้นทุนการผลิตต่อ

หน่วย หรือ เพิ่มผลผลิตต่อพ้ืนที่ทําการเกษตรท้ังด้านการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว ์และกระจายการให้บริการสนับสนนุ

กิจกรรมด้านการพัฒนาอาชีพอย่างท่ัวถึง (ครบวงจร) 

3.3.2 ส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมอาชพีนอกภาคเกษตรใหเ้กษตรกร รวมท้ังส่งเสริมการทํางานนอก

ฤดูการทํานา เพื่อให้ราษฎรมีรายได้โดยการส่งเสริมกิจกรรมด้านหัตถกรรมพาณิชย์กรรม (ตลาด) 
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3.4 นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

3.4.1 สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจนแต่เรียนด ีมีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ตําบล 

3.4.2 สนับสนุนงบประมาณสําหรับก่อสร้างบ้านพักใหเ้ด็กนักเรียนที่อยูห่่างไกลจากโรงเรียนในตําบล 

3.4.3 ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยเน้นภูมิปัญญาชาวบ้าน 

3.5 นโยบายการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม และสงเคราะห์แก่คนชรา คนพิการ 

3.5.1 ส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมแก่ประชาชนโดยต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวได้ทัน

ตอ่สภาพแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงและมคุีณภาพชวีติที่ดโีดยเนน้การศกึษาตลอดชพี 

3.5.2 ส่งเสริมและพัฒนาทางกิจกรรมทางด้านกีฬา แก่นักเรียนนักศึกษา เยาวชนและประชาชน เพื่อ

พัฒนาสุขภาพ พลานามัย ที่ดีขึ้น 

3.5.3 ส่งเสริมและพัฒนาจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ให้แก่คนยากจน คนชรา คนพิการ 

3.6 นโยบายด้านการเมือง การปกครอง 

3.6.1 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

3.6.2 พัฒนาบุคลากร พนักงาน ส่วนตําบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล ให้มีความรู้มีคุณธรรม

และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

3.7 นโยบายด้านการพัฒนาแหล่งนํ้า 

3.7.1 พัฒนาแหลง่น้ําที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอ่การเกษตรโดยจัดทําในรูปแบบการขุดลอก    ลําเหมือง 

3.7.2 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรเพิ่มเติม และใช้ประโยชน์ในที่ดินที่มีอยู่ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 

3.8 นโยบายด้านสาธารณสุข 

3.8.1 รณรงค์ให้ราษฎรรู้จักใช้น้ําอุปโภคบริโภค ที่ถูกต้อง และสง่เสริมสวัสดิการด้านพลานามัย

พัฒนาสุขภาพแก่เด็กและเยาวชนในตําบล 

3.8.2 จัดสร้างระบบประปา แบบมีถังพักน้ํา ถังกรองน้ํา เพื่อคุณภาพของประปาที่ใช้ 

3.8.3 ประสานหาทุน เพื่อเพิ่มบุคลากร และสถานีอนามัย 
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ส่วนที่๔ 

การนํายุทธศาสตร์ท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัต ิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 

สนับสนุน 

๑. ยุทธศาสตร์ที๑่  

กาพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม - แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง  

๒. ยุทธศาสตร์๒ 

การด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

ด้านการดาํเนินงาน 

- แผนการศึกษา 

- แผนงานสาธารณสุข 

- แผนงานสังคมสงเคราะห ์

- แผนงบกลาง 
- แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของ 
ขุมชน 

- แผนงานด้านศาสนาและวัฒนธรรม 

สํานักปลดั  

๓. ยุทธศาสตร์ ๓ 

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคม  และการรักษา

ความสงบเรียบร้อย 

ด้านบริหารทั่วไป 

ด้านบริการชุมชน 

ด้านการดาํเนินงาน 

 

- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

- แผนงานสรา้งความเข็มแข็งชุมชน 

- แผนงานงบกลาง 

สํานักปลดั  

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

การพัฒนาด้านการวาวแผนและ

การลงทุน 

ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานการเกษตร 

- แผนงานเคหะและชุมชน 

สํานักปลดั 

กองกลัง 

 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานด้านการเกษตร 

- แผนงานสรา้งความเข้มแข็งชุมชน 

สํานักปลดั  

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การพัฒนาด้านศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด้านบริการชุมชน - แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม 

และนันทนาการ 

 

สํานักปลดั  

7. ยุทธศาสตร์ที่  7 

การพัฒนาด้านการบริหาร

บ้านเมืองที่ด ี

ด้านบริหารทั่วไป 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

ด้านดํางาน 

- แผนงานบริหารทั่วไป 

- แผนการศึกษา 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

- แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

- แผนงานด้านศาสนาและวัฒนธรรม 

และนันทนาการ 

- แผนงบกลาง 

สํานักปลดั  



 

- 21- 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผน 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖๔) 

สํารับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเอง 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง  ตําบลห้วยปูลิง อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม  ๔ ปี 

     

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

๑) ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑แผนงานเคหะและชุมชน 

 

13 

 

 

3,700,000 

 

 
9 

 

 

2,500,000 

 

 

8 

 

 

1,950,000 

 

 

4 

 

 

950,000 

 

 

34 

 

 

9,100,000 

รวม 13 3,700,000 9 2,500,000 8 1,950,000 4 950,000 34 9,100,000 

๒) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.๑แผนงานการศึกษา 

2.๒ แผนงานสาธารณสุข 

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

2.6 งานงบกลาง 

 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

 

470,000 

600,000 

276,000 

120,000 

110,000 

2,242,000 

 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

 

470,000 

600,000 

276,000 

120,000 

110,000 

2,242,000 

 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

 

470,000 

600,000 

276,000 

120,000 

110,000 

2,242,000 

 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

 

470,000 

600,000 

276,000 

120,000 

110,000 

2,242,000 

 

16 

12 

12 

8 

8 

4 

 

1,880,000 

2,400,000 

1,104,000 

480,000 

440,000 

8,968,000 

รวม 15 3,818,000 15 3,818,000 15 3,818,000 15 3,818,000 60 15,272,000 

๓) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา

ความสงบเรียบร้อย 

3.๑แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อย 

3.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

3.3 แผนงานงบกลาง 

 

 

2 

5 

1 

 

 

500,000 

185,000 

100,000 

 

 

1 

5 

1 

 

 

300,000 

185,000 

100,000 

 

 

2 

5 

1 

 

 

500,000 

185,000 

100,000 

 

 

1 

5 

1 

 

 

300,000 

185,000 

100,000 

 

 

6 

20 

4 

 

 

1,600,000 

740,000 

400,000 

รวม 8 785,000 7 585,000 8 785,000 7 585,000 32 2,740,000 

แบบ ผ. ๐๗ 
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ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม  ๔ ปี 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

๔) ยุทธศาสตร์ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทนุ พาณิชย ์

กรรมและการท่องเที่ยว 

4.๑แผนงานเคหะและชุมชน 

     4.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 

2 

2 

 

 

250,000 

100,000 

 

 

2 

2 

 

 

250,000 

100,000 

 

 

2 

2 

 

 

250,000 

100,000 

 

 

2 

2 

 

 

250,000 

100,000 

 

 

8 

8 

 

 

1,000,000 

400,000 

รวม 4 350,000 4 350,000 4 350,000 4 350,000 16 1,400,000 

๕) ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

5.2  แผนงานการเกษตร 

 

 

4 

3 

 

 

400,000 

250,000 

 

 

4 

3 

 

 

400,000 

250,000 

 

 

4 

3 

 

 

400,000 

250,000 

 

 

4 

3 

 

 

400,000 

250,000 

 

 

16 

12 

 

 

1,600,000 

1,000,000 
รวม 7 650,000 7 650,000 7 650,000 7 650,000 28 2,600,000 

๖) ยุทธศาสตร์ดา้นศลิปะ  วัฒนธรรม  ประเพณ ี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

6.2 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

1 

4 

 

300,000 

110,000 

 

1 

4 

 

300,000 

110,000 

 

1 

4 

 

300,000 

110,000 

 

1 

4 

 

300,000 

110,000 

 

4 

16 

 

1,200,000 

440,000 

รวม 5 410,000 5 410,000 5 410,000 5 410,000 20 1,640,000 

๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ด ี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

7.2 แผนงานการศึกษา 
7.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

7.4 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

7.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

7.6 งานงบกลาง 

 

3 

1 

4 

1 

1 

2 

 
850,000 

50,000 

620,000 

30,000 

200,000 

300,000 

 

3 

1 

4 

1 

1 

2 

 
850,000 

50,000 

620,000 

30,000 

200,000 

300,000 

 

3 

1 

4 

1 

1 

2 

 
850,000 

50,000 

620,000 

30,000 

200,000 

300,000 

 

3 

1 

4 

1 

1 

2 

 
850,000 

50,000 

620,000 

30,000 

200,000 

300,000 

 

12 

4 

12 

8 

4 

8 

 

3,400,000 

200,000 

2,480,000 

120,000 

800,000 

1,200,000 

รวม 12 2,050,000 12 2,050,000 12 2,050,000 12 2,050,000 48 8,200,000 

รวมทั้งสิ้น 64 11,763,000 59 10,363,000 59 10,013,000 54 8,813,000 244 40,952,000 

 



 

-23- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง   ตําบลห้วยปูลิง  อําเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่๓  การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน สังคม  การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและแผนชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KP) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่ หมู่ที่ ๑ เพื่อให้การคมนาคม

ภายในหมู่บ้าน

สะดวกสบาย 

ขุดปรับปรุงขยายถนน

เข้าหมู่บ้าน 

30๐,๐๐๐    แบตเตอรี ่ ประชาชนมีไฟฟ้าใช ้ กองช่าง 

อบต. 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนครีตเสรมิ

ไม้ไผ ่ หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้การคมนาคม

ภายในหมู่บ้าน

สะดวกสบาย 

ขุดปรับปรุงขยายถนน

เข้าหมู่บ้าน 

๒5๐,๐๐๐    ได้ถนน คสล.ที่

มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ

สะดวกสบายในการ

เดินทาง 

กองช่าง 

อบต. 

๓. ก่อร้างถนนคอนครีตเสริมเหล็ก  

หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้การคมนาคม

สะดวก 

ถนนคอนครีตเสรมิเหล็ก

เข้าหมู่บ้าน 

30๐,๐๐๐    ได้ถนน คสล.ที่ 

มาตรฐาน 

ประชาชนเดินเข้าออก

หมู่บ้านสะดวกสบาย 

กองช่าง 

อบต. 

 

๔. ก่อร้างถนนคอนครีตเสริมเหล็ก  

หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้การคมนาคมเอ

อกสะดวก 

ถนนคอนครีตเสรมิเหล็ก

เข้าหมู่บ้าน 

30๐,๐๐๐    ได้ถนน คสล.ที่

มาตรฐาน 

ประชาชนเดินเข้าออก

หมู่บ้านสะดวกสบาย 

กองช่าง 

อบต. 

 

๕. ก่อร้างถนนคอนครีตเสริมเหล็ก  

หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อให้การคมนาคม

สะดวก 

ถนนคอนครีตเสรมิเหล็ก

เข้าหมู่บ้าน 

30๐,๐๐๐    ได้ถนน คสล 

ที่มาตรฐาน 

ประชาชนเดินเข้าออก

หมู่บ้านสะดวกสบาย 

กองช่าง 

อบต. 

 

แบบ  ผ.๐๑ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KP) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๖. โครงการก่อร้างถนนคอนครีตเสริม

เหล็ก หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้การคมนาคม

ภายในหมู่บ้าน

สะดวกสบาย 

ขุดปรับปรุงขยายถนน

เข้าหมู่บ้าน 

 ๒5๐,๐๐๐   ถนนขยายกว้าง

ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ

สะดวกสบายในการ

เดินทาง 

กองช่าง 

อบต. 

๗. โครงการก่อร้างถนนคอนครีตเสริม

เหล็ก  

หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้การคมนาคม

สะดวกสบาย 

ถนนคอนครีตเสรมิเหล็ก

เข้าหมู่บ้าน 

 ๒๕๐,๐๐๐   ได้ถนน คสล.ที่

มาตรฐาน 

ประชาชนเดินเข้าออก

หมู่บ้านสะดวกสบาย 

กองช่าง 

อบต. 

 

๘. ก่อร้างถนนคอนครีตเสริมเหล็ก 

ระหว่างหมู่ที่ ๗ – หมู่ที่ ๑  

บ้านห้วยปลูิง 

เพื่อให้การคมนาคม

สะดวกสะดวก 

ถนนคอนครีตเสรมิเหล็ก

เข้าหมู่บ้าน 

+++++++++

+++++++++

+++++++++

+++++++++

+++++++++

+++++++++

+++++++++

+++++++++

+++++++++

+++++++++

+++++++++

+++++++++

+++++++++

+++++++++

+++++++++

+++++++++

+++++++++

+++++ 

๔๐๐,๐๐๐   ได้ถนน คสล.ที่

มาตรฐาน 

ประชาชนเดินเข้าออก

หมู่บ้านสะดวกสบาย 

กองช่าง 

อบต. 

 

9. โครงการปรบัปรุงขุดขยายถนนเข้า

หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้การคมนาคม

ภายในหมู่บ้าน

สะดวกสบาย 

ขุดปรับปรุงขยายถนน

เข้าพื้นที่การเกษตร 

 ๒๕๐,๐๐๐   ถนนขยายกว้าง

ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ

สะดวกสบายในการ

เดินทาง 

กองช่าง 

อบต. 

 



 

๑0. โครงการปรบัปรุงขุดขยายถนนเข้า

พืน้ที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อให้การเดินทางไป

มาสะดวกขึ้น 

ขุดปรับปรุงขยายถนน

เข้าพื้นที่การเกษตร 

 ๒๕๐,๐๐๐   ถนนขยายกว้าง

ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ

สะดวกสบายในการ

เดินทาง 

กองช่าง 

อบต. 

๑1. โครงการปรบัปรุงขุดขยายถนนเข้า

หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้การคมนาคม

ภายในหมู่บ้าน 

ขุดปรับปรุงขยายถนน

เข้าพื้นที่การเกษตร 

 ๒๕๐,๐๐๐   ถนนขยายกว้าง

ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ

สะดวกสบาย 

กองช่าง 

อบต. 

 

๑2. โครงการก่อร้างถนนคอนครีตเสริม

เหล็ก หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้การคมนาคม

สะดวกสะดวก 

ถนนคอนครีตเสรมิเหล็ก

เข้าหมู่บ้าน 

  ๒๕๐,๐๐๐  ได้ถนน คสล.ที่

มาตรฐาน 

ประชาชนเดินเข้าออก

หมู่บ้านสะดวกสบาย 

กองช่าง 

อบต. 

 

๑3. ก่อร้างถนนคอนครีตเสริมเหล็ก  

หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้การคมนาคม 

สะวกสะดวก 

ถนนคอนครีตเสรมิเหล็ก

เข้าหมู่บ้าน 

  ๒๕๐,๐๐๐  ได้ถนน คสล.ที่

มาตรฐาน 

ประชาชนเดินเข้าออก

หมู่บ้านสะดวกสบาย 

กองช่าง 

อบต. 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KP) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑4. ปรับปรุงขุดขยายถนนเข้าหมู่บ้าน  

หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้การคมนาคม

ภายในหมู่บ้าน

สะดวกสบาย 

ขุดปรับปรุงขยายถนน

เข้าพื้นที่การเกษตร 

  ๒๕๐,๐๐๐  ถนนขยายกว้าง

ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ

สะดวกสบายในการ

เดินทาง 

ส่วนโยธา 

อบต. 

๑5. ปรับปรุงขุดขยายถนนเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 

๗ 

เพื่อให้การคมนาคม

ภายในหมู่บ้าน

สะดวกสบาย 

ขุดปรับปรุงขยายถนน

เข้าพื้นที่การเกษตร 

  ๒๐๐,๐๐๐  ถนนขยายกว้าง

ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ

สะดวกสบายในการ

เดินทาง 

กองช่าง 

อบต. 

๑6. ปรับปรุงขุดขยายถนนเข้าพื้นที่

การเกษตร หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้การคมนาคมเข้า

พืน้ที่การเกษตรสะดวก 

 

ขุดปรับขยายถนนเข้า

พืน้ที่การเกษตร 

  

 

 

 ๒๕๐,๐๐๐ ถนนขยายกว้าง

ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ

สะดวกสบายในการ

เดินทาง 

กองช่าง 

อบต. 

 

๑7. ปรับปรุงขุดขยายถนนเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 

๙ 

เพื่อให้การคมนาคม

ภายในหมู่บ้าน

สะดวกสบาย 

ขุดปรับปรุงขยายถนน

เข้าพื้นที่การเกษตร 

   ๒๕๐,๐๐๐ ถนนขยายกว้าง

ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ

สะดวกสบายในการ

เดินทาง 

กองช่าง 

อบต. 

 

18. วางท่อส่งน้ําเพื่อการเกษตร 

 หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้มีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตร 

สร้างลําเหมือง 

คสล./เดินทอ่ประปา 

  ๒5๐,๐๐๐  ปรับปรุงวางท่อ

ระบบประปา

เข้าพื้นที ่

การเกษตร 

ประชาชนได้มีน้ําใช้

เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

อบต. 

 

19. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมู่ที่ 3 

เพื่อการคมนาคมที่

สะดวกสบาย 

ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

 

 

30๐,๐๐๐    ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

การคมนาคมที่

สะดวกสบาย 

กองช่าง 

อบต. 

20. โครงการวางท่อน้าํเพื่อการเกษตร  

หมู่ท ี๓ 

เพื่อให้มีน้ําอุปโภค

บริโภคตลอดทั้งป ี

สร้างถังพักน้ํา/เดนิทอ่

ประปาขนาดต่างๆ 

 

 

 ๒๕๐,๐๐๐   ได้ถังพักน้ําและ

วางท่อระบบ

ประปาเข้า

หมู่บ้าน 

ประชาชนได้มีน้ําใช้

ตลอด 

กองช่าง 

อบต. 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KP) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก หมู่ที่ ๔ 

เพื่อการคมนาคมที่

สะดวกสบาย 

ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 30๐,๐๐๐    ถนน คสล. การคมนาคมที่

สะดวกสบาย 

กองช่าง 

อบต. 

 

22. โครงการปรบัปรุงขุดขยายถนน 

หมู่ที่ 4 

เพื่อการคมนาคมที่

สะดวกสบาย 

ปรับขยายถนนเข้าพื้นที่

ทํากิน 

 ๒๕๐,๐๐๐   ขุดขยายถนน เพื่อการคมนาคมที่

สะดวกสบาย 

กองช่าง 

อบต. 

23. โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ํา หมู่ที่ ๕  

บ้านห้วยตอง 

เพื่อให้ทุกครัวเรือนมี

น้ําใช้อุปโภคและ

บริโภค 

ถังเก็บน้ํา  

ขนาด ๑,๐๐๐ ลิตร 

 

30๐,๐๐๐    ถังเก็บน้ํา

สะอาด/

ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้ําใช้

ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

อบต. 

24. โครงการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียง  

หมู่ที่ ๕ 

เพื่อใช้ในการกิจกรรม

ในหมู่บ้าน 

เครื่องกระจายเสยีง

ประจําหมู่บ้าน 

  ๒๕๐,๐๐๐  ปรับปรุงเครื่อง

กระจาย 

ประชาชนไดร้ับ

ข่าวสารจากทางการ 

กองช่าง 

อบต. 

25. โครงการวางท่อสง่น้ําเพื่อการเกษตร 

หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้มีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตร 

สร้างลําเหมือง 

คสล./เดินทอ่ประปา 

   ๒๕๐,๐๐๐ ปรับปรุงวางท่อ

ระบบประปา

เข้าพื้นที่

การเกษตร 

ประชาชนได้มีน้ําใช้

เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

อบต. 

 

26. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ําประจาํ  

หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ทุกครัวเรือนมี

น้ําใช้อุปโภคบริโภค 

ก่อสร้างถังเก็บน้ํา

สะอาด คสล. 

 

30๐,๐๐๐    ถังเก็บน้ํา

สะอาดประจํา

หมู่บ้าน 

ประชาชนได้มีน้ํา

สะอาดใช้ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

อบต. 

 

27. ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน  

หมู่ที่ ๖  

เพื่อให้มีน้ําอุปโภค

บริโภคตลอดทั้งป ี

สร้างถังพักน้ํา/เดนิทอ่

ประปาขนาดต่างๆ 

 ๒๕๐,๐๐๐   ได้ถังพักน้ําและ

วางท่อระบบ

ประปาเข้า

หมู่บ้าน 

ประชาชนได้มีน้ําใช้

ตลอด 

กองช่าง 

อบต. 

 

28. โครงการวางท่อสง่น้ําเพื่อการเกษตร 

 หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้มีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตร 

สร้างลําเหมือง 

คสล./เดินทอ่ประปา 

 

 

   ๒๕๐,๐๐๐ ปรับปรุงวางท่อ

ระบบประปา

เข้าพื้นที ่

การเกษตร 

ประชาชนได้มีน้ําใช้

เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

อบต. 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KP) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

29. โครงการจัดซื้อถังกรองน้ํา หมู่ที่ ๗ เพื่อให้มีน้ําใช้อุปโภค

บริโภคที่สะอาด 

ถังกรองน้ํา    ๒๐๐,๐๐๐ ถังเก็บน้ํา

สะอาด/

ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้ําใช้

ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

อบต. 

30. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ําพร้อม

ระบบประปาหมู่ที่ ๘ 

ก่อสร้างถังเก็บน้ํา

สะอาด คสล. 

 

สร้างถังพักน้ํา/เดนิทอ่

ประปาขนาดต่างๆ 

  ๒๕๐,๐๐๐  ถังเก็บน้ํา

สะอาด/

ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้ําใช้

ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

อบต. 

31. โครงการขุดขยายถนนเข้าพื้นที่

การเกษตร หมู่ที่ 9 

เพื่อการคมนาคมที่

สะดวกสบาย 

ขุดขยายถนนเข้าพืน้ที่

การเกษตร 

30๐,๐๐๐    ขุดขยายถนน การคมนาคมที่

สะดวกสบาย 

กองช่าง 

อบต. 

 

32. โครงการวางท่อสง่น้ําเพื่อการเกษตร 

 หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้มีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตร 

สร้างลําเหมือง 

คสล./เดินทอ่ประปา 

   ๒๕๐,๐๐๐ วางท่อเพื่อ

การเกษตร 

เกษตรกรมีน้ําใชใ้น

การทําเกษตร 

กองช่าง 

อบต. 

 

33. โครงการวางท่อสง่น้ําเพื่อการเกษตร 

หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อให้มีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตร 

สร้างลําเหมือง 

คสล./เดินทอ่ประปา 

 

   ๒๕๐,๐๐๐ ปรับปรุงวางท่อ

ระบบประปา

เข้าพื้นที่

การเกษตร 

ประชาชนได้มีน้ําใช้

เพื่อการเกษตร 
 

กองช่าง 

อบต. 

 

34. โครงการจัดซื้อถังกรองน้ํา หมู่ที่ ๑ เพื่อให้มีน้ําใช้อุปโภค

บริโภคที่สะอาด 

ถังกรองน้ํา   ๒5๐,๐๐๐  ถังรองน้ํา

สะอาดประจํา

ครัวเรือน 

ประชาชนได้มีน้ํา

สะอาดใช้ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

อบต. 

 

35. จัดหาแบตเตอรี่เพือ่บรรจุไฟฟ้า หมู่ที่ 

๑ บ้านห้วยปูลิง 

เพื่อให้ประชาชนมี

กระแสไฟฟ้าใช้ทุก

ครัวเรือน 

จัดหาแบตเตอรี่/วสัดุ

อุปกรณ์ใช้ในครัวเรือน 

   ๒๕๐,๐๐๐ ทุกครัวเรือนมี

ไฟฟ้าใช ้

ประชาชนมี

กระแสไฟฟ้าใช้อยา่ง

เพียงพอ 

กองช่าง 

อบต. 

 

36. โครงการปรบัปรุงต่อเติมศาลา

เอนกประสงค์ บ้านห้วยฮี้  หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนมี

สถานที่ทาํกิจกรรม

ประจําหมู่บ้าน 

ปรับปรุงซ่อมแซมต่อ

เติมหมู่บ้าน 

๒๕๐,๐๐๐    ได้ศาลา

เอนกประสงคท์ี่

ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีสถานที่ทํา

กิจกรรมประจํา

หมู่บ้าน 

กองช่าง 

อบต. 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด(KP) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๓7. ปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์  

หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี

สถานที่ทาํกิจกรรม

ประจําหมู่บ้าน 

ปรับปรุงซ่อมแซมต่อ

เติมหมู่บ้าน 

  ๒๕๐,๐๐๐  ได้ศาลา

เอนกประสงคท์ี่

ได้มาตรฐาน

ประจําหมู่บ้าน 

ประชาชนมีสถานที่ทํา

กิจกรรมประจํา

หมู่บ้าน 

 
กองช่าง 

อบต. 

 

๓8. โครงการขุดอ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก เพื่อให้เก็บน้ําไว้ในช่วง

ที่ไม่มีน้ําใช ้

อ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก  ๕๐๐,๐๐๐   อ่างเก็บน้ํา ประชาชนได้มีน้ําใช้

ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

อบต. 

 

39 โครงการปรบัปรุงอาคารสํานักงาน

อบต.ห้วยปูลิง 

เพื่อปรับปรุงอาคาร

สํานักงาน 

ห้องสํานักปลดั 150,000    อาคารสํานักงาน ได้ห้องทํางานที่

ปลอดภยั 

กองช่าง 

อบต. 

 

40 โครงการปรบัอาคารห้องรับรอง เพื่อปรับปรุงอาคาร

สํานักงาน 

บ้านพักรับรอง 150,000    บ้านพักรับรอง พ้านพักรับรอง กองช่าง 

อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง   ตําบลห้วยปูลิง  อําเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓   การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน สังคม  การบริการภาครัฐ  และพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต      

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด  การพัฒนาคุณภาพคนสังคม  ชุมชนให้มีคุณภาพ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.1 แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KP) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้

และพัฒนาการของเด็ก 

เด็กนักเรียนสังกัด  

ศพด. ของอบต.  ทุก

ศูนย ์

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็กของ ศพด. 

อบต. ห้วยปูลิง 

จํานวน  ๓  

ศูนย์ 

เด็กนักเรียนในศพด. 

อบต.ได้รบัการ

พัฒนาการ 

สํานักปลัด 

อบต. 

 

 

2. จัดซื้ออุปกรณ์เด็กเลน่ วัสดุอุปกรณ ์

สื่อการเรียนการสอน ให้แก่ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก อบต. ทัง้  ๓ ศูนย ์

เพื่อให้เด็กเลน่ในเวลา

ว่างและมีทักษะในการ

เล่นของเล่น 

เด็กเล็กในศูนย์พฒันา

เด็กของ อบต. ทัง้ ๓ 

ศูนย ์

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เด็กเล็กทัง้ ๓ 

ศูนย์มีการ

พัฒนาที่ดีขึ้น 

เด็กเล็กได้เพิ่มทักษะ

เรียนรู ้

ต่าง ๆ ตามวยัของเด็ก 

” 

3. โครงการพัฒนาครูผูดู้แลเด็ก/ผูดู้แล

เด็ก 

เพื่อพัฒนาความรู้

ให้กับครูผูดู้แลเด็ก 

เด็กเล็กในศูนย์พฒันา

เด็กของ อบต. ทัง้ ๓ 

ศูนย ์

90,000 90,000 90,000 90,000 เด็กนักเรียน

ได้รับประทานที่

มีคุณภาพ 

เด็กได้รบัอาหารอย่าง

เพียงพอ 

 

4. โครงการอาหารกลางวันให้กับศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก 3  ศูนย ์

 

เพื่อส่งสงเสริมการ

เรียนรู้และพัฒนาการ

ของเด็ก 

 250,000 250,000 250,000 250,000 เด็กนักเรียน

ได้รับอาหาร

เสริม(นม) 

เด็กได้รบัการส่งเสริม

พัฒนาการและการ

เรียนรู ้

 

รวม 4 โครงการ - - 470,000 470,000 470,000 470,000 - - - 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง   ตําบลห้วยปูลิง  อําเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓   การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน สังคม  การบริการภาครัฐ  และพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต      

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การพัฒนาคุณภาพคนสังคม  ชุมชนให้มีคุณภาพ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.2  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KP) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. สนับสนุนยาป้องกันและรักษาโรค

ระบาด/โรคตดิต่อตามฤดูกาล  และ

โรคไข้เลือดออก 

เพื่อให้คนในชุมชน

ปลอดโรคติดต่อมี

สุขภาพสมบูรณ์

แข็งแรง 

ประชาชนไดร้ับ

ประโยชน ์

หมู่ที่  ๑ – ๑๑ 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ประชาชนใน

ตําบลได้รบัการ

ป้องกันจาก

โรคติดต่อ 

คนในชุมชนสุขภาพ

สมบูรณ์แข็งแรง 

สํานักปลดั 

๒. โครงการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อใช้จ่ายใน

การแพทย์ฉุกเฉิน ที่

จําเป็น 

ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน 

อบต.ห้วยปูลิง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สถานบริการ 

การแพทย์

ฉุกเฉิน  อบต. 

จํานวน  ๑  

ศูนย์ 

ประชาชนในพื้นที่

ได้รับบริการทันท่วงที่

กรณีประสบอุบัติเหตุ

ฉุกเฉิน 

” 

 

3. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพษิ

สุนัขบ้า 

เพื่อให้ประชาชนเกิด

ความตระหนักและ

ทราบถึงปัญหา

อันตรายจากโรคพษิ

สุนัขบ้า 

จัดกิจกรรมรณรงค์ให้

ความรู/้จัดซื้อวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนขับ้า 

20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรมให้

ความรู้และ

รณรงค์ฉีด

วัคซีนป้องกัน

โรคสุนัขบา้ 

ประชาชนมีความ

ตระหนักและทราบถึง

ปัญหาและอันตราย

จากโรคพิษสนุัขบา้ 

“ 

 

รวม 3  โครงการ - - 60,000 60,000 60,000 60,000 - - - 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง   ตําบลห้วยปูลิง  อําเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓   การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน สังคม  การบริการภาครัฐ  และพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต      

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.ในจังหวัด  การพัฒนาคุณภาพคนสังคม  ชุมชนให้มีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.3แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                                                                                         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KP) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1. โครงการจ้างนักเรยีน  นักศึกษา 

ทํางานช่วงปิดเทอม 

เพื่อใช้เวลาวา่งในการ

ปิดภาคเรียนให้เกดิ

ประโยชน ์

จ้างนักเรียนนักศึกษา

ทํางานหมู่บ้านละ ๒ คน  

๑๕ วัน 

๖๖,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐ มีการแบ่งเบา

ภารให้แก่

ผู้ปกครอง 

นักเรียนนักศึกษามี

งานทําและมีรายได้

ระหว่างปิดภาคเรยีน 

สํานักปลดั 

อบต. 

 

2. โครงการสงเคราะห์เครื่องกันหนาว เพื่อให้ประชาชนได้รับ

การช่วยเหลือ 

สงเคราะห์ตามสิทธิ์ที่

รัฐพึงให้การช่วยเหลือ 

ราษฎรในตาํบลห้วยปูลิง 

     หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนทุก

ครัวเรือนไดร้ับ

แจกเครื่องกัน

หนาว 

ประชาชนไดร้ับการ

ช่วยเหลือตามตาม

ความจําเป็นพื้นฐาน 

” 

 

 

 

3. โครงการสนบัสนนุศูนย์สงเคราะห ์  

ประจําหมู่บ้าน 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม

ของศูนย์สงเคราะห์ของ

แต่ละหมู่บ้าน 

ศูนย์สงเคราะห์ประจํา

หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ -๑๑ 

๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ศูนย์สงเคราะห์

ประจําหมู่บ้าน

จํานวน  ๑๑  

ศูนย์ได้รบัการ

อุดหนุน

งบประมาณ 

ศูนย์สงเคราะห์ประจํา

หมู่บ้านได้ดําเนินตาม

กิจกรรมที่เป็น

ประโยชน ์

สํานักปลดั 

อบต. 

 

รวม ๓  โครงการ - - 276,000 276,000 276,000 276,000 - - - 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง   ตําบลห้วยปูลิง  อําเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓   การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน สังคม  การบริการภาครัฐ  และพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต      

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.ในจังหวัด  การพัฒนาคุณภาพคนสังคม  ชุมชนให้มีคุณภาพ 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีติ 

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KP) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1. โครงการสนับสนุนกิจกรรมของ

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร

ตําบลห้วยปูลิง 

เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารทาง

การเกษตรและ

บริการประชาชน

ทางด้านการเกษตร 

จัดซื้อวัสดุทางการ

เกษตรเช่น  พันธพ์ืช 

/ พันธ์สัตว ์ ฯลฯ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีวัสดุ

การเกษตรใช้

ในศูนย์ฯ 

ประชาชนในพื้นที่

ได้รับประโยชน์จาก

ศูนย์ฯ 

สํานักปลัด 

อบต. 

 

 

2. โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ 

ผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วย

เอดส ์

เพื่อให้ผูสู้งอายุ ผู้

พิการและผู้ป่วย

เอดส์มีงานทําและมี

รายได้ 

ผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  

และผู้ป่วยเอดส์ใน

ตําบลห้วยปูลิง หมู่ที่ 

๑ - ๑๑ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน

ผูสู้งอายุ ผู้

พิการและ

ผู้ป่วยเอดส์

ในตําบล 

ห้วยปูลิง 

ผูสู้งอายุ  ผู้พิการ

และผู้ป่วยเอดส์มี

งานทําและมีรายได ้

 

สํานักปลัด 

อบต. 

 

รวม 2 - - 120000 120000 120000 120000 - - - 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง   ตําบลห้วยปูลิง  อําเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓   การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน สังคม  การบริการภาครัฐ  และพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต      

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.ในจังหวัด  การพัฒนาคุณภาพคนสังคม  ชุมชนให้มีคุณภาพ 

2 ยุทธศาสตร์การการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.๕ แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KP) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1. สนับสนุนด้านการกีฬาหมู่บ้าน/ตําบล/อําเภอ/

จังหวัด    ไทคัพ  ฯลฯ เป็นต้น 

เพื่อเด็กเยาวชน 

ประชาชนได้ออกกําลัง

กายและห่างไกลยาเสพ

ติด 

กิจกรรมด้านการกีฬา

นักเรียนและเยาวชน 

หมู่ที่  ๑ – ๑๑ 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ นักเรียนและ

เยาวชนในตําบล

ร่างกายแข็งแรง 

เด็ก เยาวชน  และ

ประชาชนทั่วไปได้ออก

กําลังกาย 

” 

 

 

 

2. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 

เนื่องในวันผูสู้งอายุ 

 

เพื่อส่งเสริมและให้

ความสําคัญกับผูสู้งอายุ 

เปิดโอกาสให้ผูสู้งอายุได้

แลกเปลี่ยนความคิด

และประสบการณ์ 

ผูสู้งอายุ 

หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผูสู้งอายุทุกคนใน

ตําบลห้วยปูที่ได้

เข้ารับการอบรม 

ผูสู้งอายุไดร้ับความรู้

และแลกเปลี่ยน

ความคิดและ

ประสบการณ์ 

 

สํานักปลัด 

อบต. 

 

 

 

รวม 2  โครงการ - - 110,000 110000 110,000 110,000 - - - 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง   ตําบลห้วยปูลิง  อําเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓   การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน สังคม  การบริการภาครัฐ  และพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต      

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.ในจังหวัด  การพัฒนาคุณภาพคนสังคม  ชุมชนให้มีคุณภาพ 

2 ยุทธศาสตร์การการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.6 งานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KP) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. โครงการสนบัสนนุเบี้ยยังชีพให้แก่

ผูสู้งอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

การช่วยเหลือ  

ผูสู้งอายุ  ผู้พิการและ

ผู้ป่วยเอดส ์ 

     หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

๒,๒๔๒,๐๐๐ ๒,๒๔๒,๐๐๐ ๒,๒๔๒,๐๐๐ ๒,๒๔๒,๐๐๐ ผูสู้งอายุ ผู้

พิการและผู้ป่วย

เอดส์ในตําบล

ได้รับการ

สงเคราะห ์

ประชาชนไดร้ับการ

ช่วยเหลือตามตาม

ความจําเป็นพื้นฐาน 

สํานักปลดั 

อบต. 

 

 

 

 

รวม 1 โครงการ - - ๒,๒๔๒,๐๐๐ ๒,๒๔๒,๐๐๐ ๒,๒๔๒,๐๐๐ ๒,๒๔๒,๐๐๐ - - - 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง   ตําบลห้วยปูลิง  อําเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน  สังคม  บริการภาครัฐและพลังทดแทนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.ในจังหวัด  การพัฒนาคุณภาพสังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ 

3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อย 

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KP) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยตําบลห้วยปลูิง 

 

เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่

ประสบสาธารณภยั

หรือภัยพิบัติตา่ง ๆ 

ทุกครัวเรือนในตําบล 

ห้วยปูลิงต้องได้รับความ

ช่วยเหลือเมื่อประสบภัย 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวน

ครัวเรือน

ทั้งหมด  ๕๓๓  

ครัวเรือน 

ครัวเรือนที่ประสบภัย

ต้องได้รับการ

สงเคราะห ์

สํานักปลดั 

อบต 

 

 

 

2. โครงการทบทวน  อปพร. เพื่อให้ อปพร.ได้มี

โอกาสทบทวนระเบียบ

วินัย  ตลอดข้อ

กฎหมายใหม่ 

อปพร. ตําบลห้วยปูลิง 

หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ - พร. จํานวน   

๑๑๑  นาย 

ได้รับการ

ทบทวน 

อปพร. ได้รบัทบทวน

ระเบียบวินัยและ

กฎหมายต่าง ๆ 

- 

รวม 2 - - 500,000 300,000 500,000 300,000 - - - 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง   ตําบลห้วยปูลิง  อําเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.ในจังหวัด  การพัฒนาคุณภาพสังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ 

3 ยุทธศาสตร์ พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อย 

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KP) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.  โครงการ  อบต. สัญจร 

 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ คณะ

ผู้บริหารพนักงาน 

อบต. ได้ใกล้ชิดกับ

ชาวบ้านและทราบ

ปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน

การให้บริการต่าง ๆ 

หมู่ที่  1 - 11 ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ จํานวนหมู่บ้าน

ที่  อบต. 

ออกไปสัญจร

ของแต่ละป ี

ผู้บริหาร พนักงานได้

ใกล้ชิดชาวบ้านและ

ทราบปัญหาและ

ความต้องการของ

หมู่บ้าน 

สํานักปลดั 

อบต 

2. โครงการประชาคมเพื่อจัดทํา

แผนพัฒนาระดบัชมุชน/หมู่บ้าน 

เพื่อจัดทําแผนพัฒนา

ชุมชน/หมู่บ้าน และเพื่อ

ทราบปัญหาและความ

ต้องการของหมู่บ้าน 

หมู่ที่  1 - 11 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อบต. ได้ไปปรับ

แผน/กิจกรรม

ของแต่ละ

หมู่บ้าน 

ทราบปัญหาและ

ความต้องการของ

หมู่บ้าน 

” 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KP) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

3. โครงการประชาคมเพื่อจัดทํา

แผนพัฒนาระดบัตําบล 

เพื่อนําปัญหาและ

ความต้องการของแต่

ละหมู่บ้านเข้า

แผนพัฒนาระดบัตําบล 

ตัวแทน/ผูน้าํหมู่บ้าน 

หัวหน้าส่วนราชการ 

หมู่ที่  ๑ – ๑๑ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน

ผู้เข้าร่วมจัดเวที

ประชาคมระดับ

ตําบล 

ได้รูป้ัญหาและความ

ต้องการของแต่ละ

หมู่บ้าน 

สํานักปลดั 

อบต. 

4. โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพตดิในตาํบลห้วยปูลิง/ใน

สถานศึกษา สังกัด สพฐ. 

 

เพื่อป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด

ภายในตําบลและใน

สถานศึกษาสังกัด 

สพฐ. 

เด็ก/นักเรียน/เยาวชน /

ประชาชนในตาํบลห้วยปู

ลิง 

    หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จํานวนเด็ก

นักเรียนที่เข้า

รับการอบรม 

เด็กและเยาวชน

ห่างไกลยาเสพติด 

“ 

5. โครงการอบรมปรองดองสมานฉันท ์ เพื่อให้ประชาชนใน

พืน้ที่เกิดความรักความ

สามัคคีในชุมชนไม่มี

ความขัดแย้ง 

ประชาชนทุกคนในตําบล

ห้วยปูลิง  

หมู่ที่ ๑  ถึง   หมู่ที่ ๑1 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน

ประชากรทั้งใน

ตําบลห้วยปูลิง 

ประชาชนทุกคนใน

ตําบลห้วยปูลิงมีความ

รักความสามัคคีกัน 

 

รวม 5 โครงการ - - 185,000 185,000 185,000 185,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง   ตําบลห้วยปูลิง  อําเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน สังคม  การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.ในจังหวัด  การพัฒนาคุณภาพสงัคม ชุมชนให้มีคุณภาพ 

3 ยุทธศาสตร์ พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อย 

3.3 แผนงานงบกลาง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KP) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

 

เพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนที่ได้รับ

ประสบสาธารณภัย 

หมู่ที่ ๑ - 11 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการ

ช่วยเหลือ

ประชาชนที่

ประสบภัย 

ประชาชน

ผู้ประสบภัยได้รับ

การช่วยเหลือ 

สํานักปลัด 

อบต. 

รวม 1 โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง   ตําบลห้วยปูลิง  อําเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน  สังคม  การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.ในจังหวัด  การพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ด ี

4 ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KP) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. โครงการจัดเหมาจัดทําแผนที่

ภาษีในตําบลห้วยปูลิง 

เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพใน

การจัดเก็บภาษี 

หมู่ที่ 1 - 11 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการจัด

จัดระบบภาษี

คอมพิวเตอร์ 

ระบบจัดเก็บภาษีมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

อบต. 

2. โครงการประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเที่ยว 

เพื่อประชาสัมพันธ์

แหล่งท่องเที่ยว

ภายในตําบล 

หมู่ที่ 1 - 11 50,000 50,000 50,000 50,000 แหล่ง

ท่องเที่ยว 

มีแหล่งท่องเที่ยว  

รวม 2 โครงการ - - ๒๕๐,000 250,000 250,000 250,000 - - - 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง   ตําบลห้วยปูลิง  อําเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน  สังคม  การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.ในจังหวัด  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุนยั่งยืน 

4 ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

4.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KP) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. โครงการปรับปรุงศูนย์บริการ

และถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจํา

ตําบล 

เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพใน

การจัดเก็บภาษี 

จํานวน 1 แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการจัด

จัดระบบภาษี

คอมพิวเตอร์ 

ระบบจัดเก็บภาษีมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

อบต. 

2. โครงการจัดซื้อสารเคมีป้องกัน

และกําจัดศัตรูและสัตว์เพื่อ

สนับสนุนแก่เกษตรกรภายใน

ตําบล 

เพื่อช่วยเหลือ

เกษตรกรที่ประสบ

กับโรคระบาด 

หมู่ที่1 -11 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรได้รับ

การช่วยเหลือ 

เกษตรกรได้ผล

ผลิตเพิ่มขึ้น 

“ 

รวม 1 โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง   ตําบลห้วยปูลิง  อําเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การจัดการ  การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.ในจังหวัด  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KP) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์แหล่ง

ท่องเที่ยว หมู่ท ี2 

เพื่อให้สถานที่สวยงาย

งามและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 

จํานวน 1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน

นักท่องเที่ยวที่

เข้ามาท่องเที่ยว 

เพื่อดึงดุดนักเที่ยวให้

มาเที่ยวในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

อบต. 

2. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์แหล่ง

ท่องเที่ยว หมู่ท ี4 

เพื่อให้สถานที่สวยงาย

งามและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 

จํานวน 1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน

นักท่องเที่ยวที่

เข้ามาท่องเที่ยว 

เพื่อดึงดุดนักเที่ยวให้

มาเที่ยวในหมู่บ้าน 

“ 

3. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์แหล่ง

ท่องเที่ยว หมู่ท ี8 

เพื่อให้สถานที่สวยงาย

งามและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 

จํานวน 1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน

นักท่องเที่ยวที่

เข้ามาท่องเที่ยว 

เพื่อดึงดุดนักเที่ยวให้

มาเที่ยวในหมู่บ้าน 

“ 

4. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์แหล่ง

ท่องเที่ยวในตําบล 

ห้วยปูลิง 

-เพื่อความสวยงาน

ของสถานที่ท่องเที่ยว 

-เพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวของตําบล

ห้วยปูลิง 

แหล่งท่องเที่ยวทุกแห่ง

ในตําบลห้วยปลูิง 

100,000 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน

นักท่องเที่ยว

เพิ่มขึ้นที่เข้ามา

เที่ยวในตําบล 

ห้วยปูลิง 

เพื่อดึงดูด

นักท่องเที่ยวให้มา

เที่ยวในตําบลห้วยปูลิง  

กองช่าง 

รวม 4 โครงการ - - 400,000 400,000 400,000 400,000 - - - 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง   ตําบลห้วยปูลิง  อําเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การจัดการ  การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.ในจังหวัด  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.2แผนงานด้านการเกษตร 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KP) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. โครงการป้องกันและแก้ไขไฟปา่และ

หมอกควันในตําบล 

เพื่อป้องกันไฟป่าและ

หมอกควันในพื้นที่

ตําบลห้วยปูลิง 

หมู่ที่  ๑ – ๑๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ไฟป่าและ

หมอกควันใน

ตําบลลดลง 

ป่าไม่ในเขตตําบลเพิ่ม

มากขึ้น 

สํานักปลดั 

อบต 

2. โครงการปลูกป่า/บวชป่า/อนรุักษ์ป่าต้น

น้ํา 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่า

ต้นน้ํา 

หมู่ที่  ๑ – ๑๑ 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณ

ทรัพยากรมี

เพิ่มขึ้น 

ป่าอุดมสมบูรณ ์ “ 

3. โครงการจัดทําป้ายแนวเขตอนุรักษป์่า/

เขตหมู่บ้าน 

เพื่อป้องกันการบกุรุก

ทําลายป่า 

หมู่ที่  ๑ – ๑๑ 50000 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ มีการจัดทําป้าย

แนวเขตอนุรักษ ์

มีป้ายแนวเขตอนุรกัษ ์ “ 

รวม 3 โครงการ - - 250,000 250,000 250,000 250,000 - - - 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง   ตําบลห้วยปูลิง  อําเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑   ส่งเสริมและการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศวิถีชีวิตวัฒนธรรมสุขภาพ  และเกษตรปลอดภัย 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.ในจังหวัด  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริม ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6 ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรลุ่มน้ํา 

6.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KP) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. โครงการจัดตั้งศูนย์พิพิธภัณฑ์

พื้นบ้าน   

เพื่อเพิ่มแหล่ง

ท่องเที่ยวให้แก่

ชุมชน/หมู่บ้าน 

หมู่บ้านละ ๑ – ๓ 

ศูนย์ 

๓๐0,๐๐๐ ๓๐0,๐๐๐ ๓0๐,๐๐๐ ๓๐0,๐๐๐ สถานที่

ท่องเที่ยว

เพิ่มขึ้น 

มีนักท่องเที่ยว

เพิ่มขึ้นในหมู่บ้าน 

ชาวบ้านมีรายได้

จากการท่องเที่ยว 

สํานักปลัด 

อบต. 

รวม 1  โครงการ - - ๓๐0,๐๐๐ ๓๐0,๐๐๐ ๓0๐,๐๐๐ ๓๐0,๐๐๐ - - - 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง   ตําบลห้วยปูลิง  อําเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑   ส่งเสริมและการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศวิถีชีวิตวัฒนธรรมสุขภาพ  และเกษตรปลอดภัย 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.ในจังหวัด  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริม ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณ ี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.2 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KP) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. โครงการวันแม่แหง่ชาติประจําป ี

(๑๒  สิงหาคม) 

เพื่อการแสดงความจง

รักษ์ภักดีและสํานกึใน

พระมหากรุณาธิคณุ

ของพระสมเด็จพระ

นางเจ้า

พระบรมราชินนีาถ 

ข้าราชการพ่อค้าประชา

ชาชนเข้าร่วมพิธ ีณ 

สํานักงาน อบต.หว้ยปู

ลิง 

       หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน

ผู้เข้าร่วมพิธีวัน

แม่แห่งชาต ิ

ประชาชนในพื้นที่

ตําบลห้วยปูลิงได้

แสดงความจงรักษ์

ภักด ี ต่อสถาบนัฯ 

 

สํานักปลดั 

อบต. 

2. โครงการวันพ่อแหง่ชาต ิ

 (๕ ธันวาคม) 

เพื่อแสดงความจงรักษ์

ภักดีและสํานึกในพระ

มหากรุณาที่คุณ

พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยูห่ัวภูมิพลอดุลย

เดช 

ประชาชนในตาํบลเข้า

ร่วมพิธ ี

    หมู่ที่  ๑ – ๑๑ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน

ผู้เข้าร่วมพิธีวัน

พ่อแห่งชาต ิ

ประชาชนในพื้นที่

ตําบลห้วยปูลิงได้

แสดงความจงรักษ์

ภักด ีต่อสถาบนัฯ 

” 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KP) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

3. ฟื้นฟูภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับ

การแพทย์แผนไทย 

เพื่อให้คนรุ่นใหม่

เห็นความสําคัญ 

และอนุรักษภ์ูมิ

ปัญญาชาวบ้าน

ดั้งเดิม 

ประชาชน 

หมู่ที่  ๑ – ๑๑ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนผู้เข้า

รับการอบรม

แพทย์แผน

ไทยในตําบล 

ห้วยปูลิง 

คนรุ่นใหม่ได้สืบ

ทอดภูมิปัญญา

ชาวบ้านดั้งเดิม 

สํานักปลัด 

อบต.. 

4. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้แก่เด็ก/

เยาวชน 

เพื่ออนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม  

ประเพณี  ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นให้

ชนรุ่นหลังสืบต่อไป 

เด็ก/เยาวชนในตําบล

ห้วยปูลิง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนเด็ก

และเยาวชนที่

ได้รับความรู้

เกี่ยวกับ

ศิลปวัฒนธร

รมและ

ประเพณี

ท้องถิ่น 

เด็กและเยาวชนได้

สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 

เพื่อให้คงอยู่ใน

ชุมชนตลอดไป 

” 

รวม 4 โครงการ - - 110,๐๐๐ 110,๐๐๐ 11๐,๐๐๐ 110,๐๐๐ - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง   ตําบลห้วยปูลิง  อําเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน  สังคม  การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.ในจังหวัด  การพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ด ี

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KP) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. โครงการอบรมและศึกษาดูงาน

ของผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ 

พนักงานลูกจ้างองค์การบริหาร

ส่วนตําบล 

เพื่อให้ผู้บริหาร/ 

สมาชิกสภา 

พนักงาน/ลูกจ้าง 

อบต. ได้รับทักษะ

ความรู้ใหม ่ๆ 

ผู้บริหาร  สมาชิก

สภาฯ พนักงาน/

ลูกจ้าง อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ผู้บริหาร  

สมาชิกสภาฯ  

พนักงาน

ลูกจ้างได้รับ

ความรู้และ

ประสบการณ์

ใหม ่ๆ 

ผู้บริหาร/สมาชิก

สภาฯ  พนักงาน/

ลูกจ้างได้รับ

ความรู้และทักษะ

ใหม่เพื่อนํามาปรับ

ใช้ในองค์กร 

สํานักปลัด 

อบต 

2. โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผูน้ํา/

สมาชิก อบต.เกี่ยวกับการเขียน

โครงการ ฯลฯ 

เพื่อให้ผูน้ําเข้าใจ

และสามารถเขียน

โครงการได้ 

ผูน้ําชุมขน/หมู่บ้าน 

/อสม.หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สมาชิก อบต. 

ผูน้ําชุมชน 

จํานวน   ๓๐  

คน 

ผูน้ําชุมชนเขียน

โครงการได้ 

” 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด(KP) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

3. โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 

วัสดุงานบ้านงานครัว 

วัสดุยานพาหนะ วัสดุโฆษรา

เผยแพร ่ฯลฯ 

เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

และบริการ

ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุ

สํานักงานต่างๆ

ใช้ในสํานักงาน 

500,000 500,000 500,000 500,000 มีวัสดุต่างๆใช้

ในการ

ปฏิบัติงาน 

มีการเพิ่ม

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน 

 

รวม. 3 โครงการ - - 850,000 850,000 8550,000 850,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง   ตําบลห้วยปูลิง  อําเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3   การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน  สังคม  การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.ในจังหวัด  การพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ด ี

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

7.2 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KP) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. โครงการเข้าร่วมอบรมพนักงาน

ลูกจ้าง/พนักงาน 

เพื่อให ้พนักงาน/

ลูกจ้าง อบต. ไดร้ับ

ทักษะความรู้ใหม่ ๆ 

 พนักงาน/ลูกจ้าง 

อบต. 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ฯ  พนักงาน

ลูกจ้างได้รับ

ความรู้และ

ประสบการณ์

ใหม ่ๆ 

พนักงาน/ลูกจ้าง

ได้รับความรู้และ

ทักษะใหม่เพื่อ

นํามาปรับใช้ใน

องค์กร 

สํานักปลัด 

อบต 

รวม 1  โครงการ - - 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง   ตําบลห้วยปูลิง  อําเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3   การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน  สังคม  การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.ในจังหวัด  การพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ด ี

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

7.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด(KP) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. โครงการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชใ้น

การปฏิบัติงานและสนับสนุนหน่วยงาน

ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 

เพื่อใช้ในการปฏิบตัิงาน

และสนบัสนุนหน่วยงาน

อื่นที่ปฏิบัติงานในพืน้ที ่

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ มีการจัดซื้อ

น้ํามันเช้ือเพลิง

ในการ

ปฏิบัติงาน 

มีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

อบต 

2. โครงการปรบัระบบโทรศัพท์และระบบ

อินเตอร์เน็ต 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงระบบ

โทรศัพท์และ

อินเตอร์เน็ต 

100,000 100,000 100,000 100,000 มีระบบการ

ติดต่อสื่อสารได้

สะดวก  

คล่องตัว 

มีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

อบต 

3. สร้างลานกีฬาต้านยาเสพตดิ เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านมี

ลานกีฬาเพื่อออกกําลัง

กาย 

หมู่ที่ ๑ – ๑๑ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ลานกีฬาประจํา

หมู่บ้านที่ได้

มาตรฐาน 

ประชาชนร่างกาย

สมบูรณ์แข็งแรงและ

ห่างไกลยาเสพติด 

กองช่าง 

อบต. 

4. โครงการเช่ารถยนต์ที่ใชใ้นส่วนราชการ

สํานักงาน 

เพื่อใช้ในการไปราชการ สํานักงาน 

อบต.ห้วยปูลิง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รถยนต์

ขับเคลื่อนสีล่้อ 

อบต.มีรถใช้ในการ

สัญจรไปม่า 

สํานักปลดั 

รวม ๔  โครงการ - - 62๐,๐๐๐ 62๐,๐๐๐ 62๐,๐๐๐ 62๐,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง   ตําบลห้วยปูลิง  อําเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3   การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน  สังคม  การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.ในจังหวัด  การพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ด ี

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

7.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KP) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. โครงการอบรมเพื่อป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อให้เด็กเยาวชน / 

ประชาชนห่างไกล

ยาเสพติด 

กลุ่มเด็กเยาวชน / 

ประชาชนทุกหมู่บ้าน

ในตําบลห้วยปูลิง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนเด็ก

เยาวชน /

ประชาชนที่

เข้ารับการ

อบรม 

-เด็กเยาวชน/

ประชาชนห่างไกล

ยาเสพติด 

สํานักปลัด 

อบต. 

 

 

 

 

รวม 1  โครงการ - - 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ - - - 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง   ตําบลห้วยปูลิง  อําเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3   การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน  สังคม  การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.ในจังหวัด  การพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ด ี

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

7.5  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KP) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความ

สามัคคีระหว่างหมู่บ้านและต้าน

ยาเสพติด 

เพื่อให้เด็กเยาวชน 

ประชาชนในตําบล

ได้ออกกําลังกาย

และมีความสามัคคี 

เด็กเยาวชน 

ประชาชนในตําบล

ห้วยปูลิง 

    หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวน

เยาวชนที่เข้า

รับการ

แข่งขันกีฬา 

เด็กเยาวชน  

ประชาชนในตําบล

เกิดความสามัคค ี

สํานักปลัด 

อบต. 

 

 

 

รวม  1 โครงการ - - 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ - - - 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง   ตําบลห้วยปูลิง  อําเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3   การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน  สังคม  การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.ในจังหวัด  การพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ด ี

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

7.6 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KP) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ

(กทบ.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน

สมทบให้แก่ สนง. 

กบท. 

ข้าราชการ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ ร้อยละของ

ข้าราชการที่

ได้รับการ

สมทบ

กองทุน 

ข้าราชการได้รับ

สิทธิบําเหน็จ

บํานาญหลังวัย

เกษียณการทํางาน 

สํานักปลัด 

อบต. 

 

 

 

2. สมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายเป็นเงิน

สมทบให้แก่

สํานักงาน

ประกันสังคม 

พนังงานจ้าง 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ จํานวน

พนักงานที่

ได้รับการ

สมทบ 

พนักงานจ้างได้รับ

การสิทธิจาก

กองทุน

ประกันสังคม 

“ 

รวม 1 โครงการ - - 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ - - - 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รฐัวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม  ๔ ปี 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน 

- ไม่มี - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ิ

2.1 แผนการศึกษา 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

2.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

2.5 งานงบกลาง 

 

4 

1 

2 

2 

2 

 

 

2,423,000 

165,000 

140,000 

180,000 

110,000 

 

 

4 

1 

3 

2 

2 

 

 

2,423,000 

165,000 

190,000 

180,000 

110,000 

 

 

4 

1 

3 

2 

2 

 

 

2,423,000 

165,000 

190,000 

180,000 

110,000 

 

 

4 

1 

3 

2 

2 

 

 

2,423,000 

165,000 

190,000 

180,000 

110,000 

 

 

16 

4 

11 

8 

8 

 

9,692,000 

660,000 

710,000 

720,000 

440,000 

 

รวม 11 3,018,000 12 3,068,000 12 3,0688,000 12 3,0688,000 47 12,222,000 

3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 

และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

- ไม่มี - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการ

ลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 

4 

 

 

30,000 

 

 

4 

 

 

530,000 

 

 

4 

 

 

530,000 

 

 

4 

 

 

530,000 

 

 

13 

 

 

1,620,000 

รวม 4 30,000 4 530,000 4 530,000 4 530,000 13 1,620,00 

แบบ ผ.๐7 
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ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม  ๔ ปี 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

5. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารการจัดการและการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1  แผนงานเกษตร 3 320,000 3 320,000 3 320,000 3 320,000 12 1,280,000 

รวม 3 320,000 3 320,000 3 320,000 3 320,000 12 1,280,000 

6. ยุทธศาสตร์ดา้นศลิปะ  วัฒนธรรม  จารีต

ประเพณ ี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

 

2 

 

60,000 

 

2 

 

60,000 

 

2 

 

60,000 

 

2 

 

60,000 

 

8 

 

240,000 

รวม 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 8 240,000 

7. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ด ี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

7.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

1 

2 

 

35,000 

500,000 

 

1 

2 

 

35,000 

500,000 

 

1 

2 

 

35,000 

500,000 

 

1 

2 

 

35,000 

500,000 

 

4 

8 

 

140,000 

2,000,000 

รวม 3 535,000 3 535,000 3 535,000 3 535,000 12 2,140,000 

รวมทั้งสิ้น 23 3,963,000 24 4,513,000 24 4,513,000 24 4,513,000 100 17,502,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง   ตําบลห้วยปูลิง  อําเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก. ยุทธศาสตร์ ๓   การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน สังคม  การบริการภาครัฐ  และพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต       

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๒. ยุทธศาสตร์การการแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน สังคม  การบริการภาครัฐ  และพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชวีติ      

๒.1 แผนงาการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KP) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑. อุดหนุนอาหารเสรมิ(นม) สําหรับ

นักเรียนสังกัด สพฐ. 9 โรง  และศพด. 

๓ ศูนย ์

เพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้

และการพัฒนาการ

ของเด็กในตําบลหว้ยปู

ลิง 

เด็กนักเรียน สพฐ.และ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

อบต.ห้วยปูลิง 

๗๗๐,๐๐๐ ๗๗๐,๐๐๐ ๗๗๐,๐๐๐ ๗๗๐,๐๐๐ เด็กนักเรียน

ได้รับอาหาร

เสริม(นม)สุข 

ภาพแข็งแรง 

เด็กได้รบัการส่งเสริม

พัฒนาการและการ

เรียนรู ้

สํานักปลดั 

อบต. 

๒. อุดหนุนอาหารกลางวันสําหรบันักเรยีน

ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (๙โรงเรียน) 

และ ศพด. อบต.หว้ยปูลิง 

เพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้

และการพัฒนาการ

ของเด็กในตําบลหว้ยปู

ลิง 

เด็กนักเรียนในโรงเรียน

สังกัด สพฐ. ในเขต

ตําบลห้วยปูลิง 

๑,๔๑๒,๐๐๐ ๑,๔๑๒,๐๐๐ ๑,๔๑๒,๐๐๐ ๑,๔๑๒,๐๐๐ เด็กนักเรียน

ได้รับประทาน 

อาหารที่มี

คุณภาพ 

เด็กได้รบัประทาน

อาหารอย่างเพียงพอ 

” 

3. โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้านการกฬีา

แก่นักเรียนตําบลห้วยปูลิง 

เพื่อให้นักเรียนรู้

เกี่ยวกับด้านการกฬีา 

โรงเรียนในสังสัด สพฐ.

ตําบลห้วยปูลิง 

40,000 40,000 40,000 40,000 มีการส่งเสริม

ด้านการกีฬา 

เด็กห่างไกลจากยา

เสพติด 

- 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด(KP) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4. อุดหนุนโรงเรียน สพฐ. และ กศน. ใน

ตําบลห้วยปูลิง  เพื่อพัฒนาทักษะของ

ผู้เรียน 

-เพื่อให้โรงเรียนจดั

กิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อเด็ก

นักเรียน 

-นักเรียนทุกคนใน

ตําบล และ นักศึกษา 

กศน. ได้รับประโยชน์

จากกิจกรรม 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ -โรงเรียน สพฐ. 

จํานวน ๙ โรง 

-ศูนย์ กศน.ใน

ตําบลทุกศูนย ์

-นักเรียนไดร้ับ

ประโยชน์จาก

โครงการ/

กิจกรรม 

 

-สํานักปลดั 

อบต. 

-โรงเรียน สพฐ.ใน

ตําบล 

- กศน. 

รวม 4  โครงการ - - 2,422,000 2,422,000 2,422,000 2,422,000 - - ” 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง   ตําบลห้วยปูลิง  อําเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก. ยุทธศาสตร์ ๓   การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน สังคม  การบริการภาครัฐ  และพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต       

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๒. ยุทธศาสตร์การ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KP) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑. อุดหนุนกิจกรรม  อสม.  

ของแต่ละหมู่บ้านในตําบลห้วยปูลิง 

เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรม  

และอื่น ๆ ของอสม. 

แต่ละหมู่บ้าน  

อสม. ต.ห้วยปูลิง  

 หมู่ที่ ๑ – ๑๑ หมู่ละ 

๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๖๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ อสม. ได้ประสบ

ความสําเร็จ

ตามโครงการ/

กิจกรรมที่ได้

กําหนดขึ้น 

อสม. ต.ห้วยปูลิง

ได้รับงบประมาณใช้

จ่ายในกิจกรรมที่

จําเป็น 

สํานักปลดั 

อบต 

 

 

 

รวม 1 โครงการ - - ๑๖๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ - - ” 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง   ตําบลห้วยปูลิง  อําเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก. ยุทธศาสตร์ ๓   การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน สังคม  การบริการภาครัฐ  และพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต       

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๒. ยุทธศาสตร์การ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KP) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. สนับสนุน/อุดหนนุคณะกรรมการ

หมู่บ้าน  ตําบลห้วยปูลิง 

เพื่อให้คณะกรรมการ

หมู่บ้านจัดทํากิจกรรม

เอง เช่น ประชาคมหมู่

บ้า/ชุมชน ฯลฯ 

คณะกรรมการหมู่บ้าน 

หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ คณะกรรมการ

หมู่บ้าน

สามารถพัฒนา

หมู่บ้านได ้

คณะกรรมการ

หมู่บ้านได้มีโอกาส

บริหารงบประมาณ 

สํานักปลดั 

อบต 

๒. จัดซื้อเครื่องกะเทาะกาแฟให้กลุม่

อาชีพ หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้กลุ่มอาชีพมี

อุปกรณ์ในการ

ประกอบอาชีพ 

-ได้เครื่องกะเทาะกาแฟ

อย่างดีในการให้แก่กลุม่

อาชีพปลูกกาแฟใน

หมู่บ้าน 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ไดเครื่อง

กระเทาะกาแฟ

อย่างด ี  

กลุ่มอาชีพปลูกกาแฟ

ได้รับอุปกรณ์ในการ

ประกอบอาชีพ 

สํานักปลดั 

อบต. 

3. โครงการอบรมอาชีพให้กลุ่มสตร ี เช่น  

ทอผ้า  นวดแผนโบราณ  การบริหาร

จัดการ  ฯลฯ 

เพื่อให้กลุ่มสตร ี  มี

อาชีพและมีงานทาํ

ภายในหมู่บ้าน 

กลุ่มสตร ี

หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กลุ่มสตรีใน

ตําบลห้วยปูลิง

มีงานทําและมี

รายได ้

สตรีในหมู่บ้านมีงาน

ทําและมีรายได้เพิม่ขึ้น 

” 

รวม 3 โครงการ - - 140,000 190,000 190,000 190,000 - - “ 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง   ตําบลห้วยปูลิง  อําเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก. ยุทธศาสตร์ ๓   การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน สังคม  การบริการภาครัฐ  และพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต       

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  การพัฒนาคุณภาพสังคม  ชุมชนให้มีคุณภาพ 

๒. ยุทธศาสตร์การยุทธศาสตร์การ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต      

2.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KP) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน  

- การแข่งขันกีฬาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

-การแข่งขันกีฬาระดับ  ตําบล 

- การแข่งขั้นกีฬาระดับ อําเภอ/จังหวัด 

เพื่อให้เด็กนักเรียนใน

ตําบล/อําเภอ/จังหวัด

ได้ออกกําลังกายและ

ห่างไกลยาเสพติด 

แข่งขันกีฬานักเรียนใน

ตําบล/อําเภอ/จังหวัด 

 

1๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กีฬาทําให้

นักเรียนเกิด

ความสามัคคี

และห่างไกลยา

เสพติด 

นักเรียนและเยาวชน

ในตําบลห้วยปลูิง

ได้รับประสบการณ์ใน

การแข่งขันกีฬา 

สํานกัปลดั 

อบต. 

2. โครงการจัดงานวนัเด็กแห่งชาต ิ

ประจําป ี๒๕๖๑ 

-โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 

-โรงเรียนบ้านห้วยตอง 

-โรงเรียนบ้านห้วยปูเลย 

เพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้

และพัฒนาการของเด็ก

นักเรียน สพฐ.ในเขต 

เด็กนักเรียนและเยาวชน

สังกัด  สพฐ.ในแขต

ตําบลห้วยปูลิง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนเด็ก

นักเรียนสังกัด 

สพฐ. ในเขต

ตําบลห้วยปูลิง   

เด็กนักเรียนกลา้

แสดงออก 

สํานักปลดั 

อบต. 

 

 

 

รวม 2  โครงการ - - 200,000 100,000 100,000 100,000 - - ” 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง   ตําบลห้วยปูลิง  อําเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก. ยุทธศาสตร์ ๓   การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน สังคม  การบริการภาครัฐ  และพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต       

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอนการพัฒนาคุณภาพสังคม  ชุมชนให้มีคุณภาพ 

๒. ยุทธศาสตร์การ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.5 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KP) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. อุดหนุนกองทุน  สปสช.  

ตําบลห้วยปูลิง 

เพื่อให้หน่วยงาน รพ

สต. องค์กรเอกชนได้

ทํากิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อชุมชน 

หน่วยงานภาครัฐ  

องค์กรเอกชนที่จัดทํา

โครงการหมู่ที ่

 ๑ – ๑๑ 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ประสบ

ความสําเร็จ

ตามโครงการ 

ประชาชนไดร้ับการ

บริการอย่างทั่วถึง 

สํานักปลดั 

อบต. 

 

 

2. สวัสดิการชุมชุมชน  (ตามหนังสือที่  

มท ๐๘๙๑.๔/ว ๒๕๐๒ ลว ๒๐ ส.ค.  

๕๓) 

เพื่อเป็นการออมเงิน

ให้แก่ราษฏรทั่วไป 

สมาชิกของกองทุน

สวัสดิการกองทนุระดับ

ตําบลห้วยปูลิง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนสมาชิก

ของกองทุน

สวัสดิการ

กองทุนตําบล 

สมาชิกกองทุนมี

เงินกองทุนออมมี

ความอยู่ดีกินดีมีแหล่ง

เงินทุน 

” 

รวม 2  โครงการ - - 110,000 110,000 110,000 110,000 - - ” 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง   ตําบลห้วยปูลิง  อําเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2   การส่งเสริมและการพัฒนาการค้า  การลงทุน  การค้าชายแดน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้า  การลงทุนที่ยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์  การลงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

4.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KP) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเทียว 

หมู่ที่ ๒ 

เพื่อสวยงามของสถานที่

และเพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 

บ้านห้วยกุง้ - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐๐ จํานวน

นักท่องเที่ยวที่

เข้ามาเที่ยว 

เพื่อดึงดุดนักท่องเที่ยว

ให้มาเที่ยวในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

อบต. 

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเทียว 

หมู่ที่ ๔ 

เพื่อสวยงามของสถานที่

และเพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 

บ้านหัวน้ําแม่ฮ่องสอน - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐.๐๐๐ จํานวน

นักท่องเที่ยวที่

เข้ามาเที่ยว 

เพื่อดึงดุดนักท่องเที่ยว

ให้มาเที่ยวในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

อบต. 

 

 

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเทียว 

หมู่ที่ ๘ 

เพื่อสวยงามของสถานที่

และเพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 

บ้านห้วยฮี ้ - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐.๐๐๐ จํานวน

นักท่องเที่ยวที่

เข้ามาเที่ยว 

เพื่อดึงดุดนักท่องเที่ยว

ให้มาเที่ยวในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

อบต. 

4. โครงการจัดตั้งศูนย์พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน   เพื่อเพิ่มแหล่งท่องเที่ยว

ให้แก่ชุมชน/หมู่บ้าน 

หมู่บ้านละ ๑ – ๓ ศูนย ์ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สถานที่ท่องเที่ยว

เพิ่มขึ้น 

มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นใน

หมู่บ้าน ชาวบ้านมี

รายได้จากการท่องเที่ยว 

สํานักปลัด 

อบต. 

รวม 4โครงการ - - 30,000 530,๐๐๐ 53๐,๐๐๐ 53๐,๐๐๐ - - ” 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 

-61- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง   ตําบลห้วยปูลิง  อําเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4    การจัดการ  แรอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอนการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1  แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KP) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1. โครงการจัดทําแนวกันแนวไฟ เพื่อป้องกันไฟป่าและ

หมอกควันในพื้นที่

ตําบลห้วยปูลิง 

หมู่ที่  ๑ – ๑๑ 11๐,๐๐๐ ๑1๐,๐๐๐ ๑1๐,๐๐๐ ๑1๐,๐๐๐ ไฟป่าและ

หมอกควันใน

ตําบลลดลง 

ป่าไม่ในเขตตําบลเพิ่ม

มากขึ้น 

สํานักปลดั 

อบต 

2. สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น เพื่อให้ป่าอุดมสมบูรณ์

และป้องกันไฟป่า 

บริเวณพื้นที ่

หมู่ที่  ๑ – ๑๑ 

๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ พืน้ที่ป่าไม้ชุม่

ชื้นและป้องกับ

การเกิดไฟปา่ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

อุดมสมบูรณ ์ไม่เกิด

ไฟป่า 

สํานักปลดั 

อบต 

 

3 อุดหนุนเครือข่ายการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ําห้วยปลูิง 

เพื่อให้มีการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างมีส่วนร่วมจาก

ภาคประชาชน 

เครือข่ายลุ่มน้ําตําบล 

ห้วยปูลิง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติเพิ่ม

มากขึ้น 

มีการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างมีส่วนร่วมจาก

ภาคประชาชน 

อบต./เครือข่ายฯ 

รวม 3โครงการ - - 320,000 320,000 320,000 320,000 - - ” 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 

-62- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง   ตําบลห้วยปูลิง  อําเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ส่งเสริมและการพฒันาการท่องเที่ยวคุณภาพเชิงนิเวศ  วิถีชีวิตวัฒนธรรม  สุขภาพ  และเกษตรปลอดภัย  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริม  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KP) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1. อุดหนุนการจัดงานฤดูหนาวและงาน

รื่นเริง  ประจําป.ี...... 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เพื่อให้ประชาชนใน จ.

แม่อ่องสอนได้พักผ่อน

หย่อนใจ และได้จดั

กิจกรรมร่วมกัน 

จัดกิจกรรมงานฤดูหนาว

และงานรื่นเริงประจําป ี

ของ จังหวัด 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวน

ประชาชนที่มา

เที่ยวชมงานฤดู

หนาวและงาน

รื่นเริง 

ประชาชนในพื้นที่

ได้รับความสุขจากการ

จัดงานฯ 

สํานักปลดั 

2 โครงการฟื้นฟูภูมิปัญญาชาวบา้น

เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย 

เพื่อให้คนรุ่นใหม่เห็น

ความสําคัญ และ

อนุรักษ์ภูมิปัญญา

ชาวบ้านดั้งเดิม 

ประชาชน 

หมู่ที่  ๑ – ๑๑ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนผู้เข้ารับ

การอบรม

แพทย์แผนไทย

ในตําบล 

ห้วยปูลิง 

คนรุ่นใหม่ไดส้ืบทอด

ภูมิปัญญาชาวบา้น

ดั้งเดิม 

สํานักปลดั 

อบต.. 

รวม 2โครงการ - - 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ - - ” 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง   ตําบลห้วยปูลิง  อําเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓   การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน สังคม  การบริการภาครัฐ  และพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต       

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์การ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KP) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1. โครงการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับ

อําเภอ ตามหนังสือที่ มส ๐๐๒๓.๖/ 

ว ๒๖๔ ลว ๒๗ พ.ค  ๕๖ 

เพื่อใช้จ่ายจัดซื้อ/จัด

จ้าง ของ ศูนย์ข้อมูล 

อบต. ระดับอําเภอ 

อบต. ในอําเภอเมือง

แม่ฮ่องสอนทุกแห่ง 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ เป็นศูนย์

ประสานรวม

ข้อมูลข่าวสาร

ให้แก่  อบต. 

ระดับอําเภอ 

มีวัสดุอุปกรณ์ใชใ้น

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระดับอําเภอ 

สํานักปลดั 

รวม 1โครงการ - - 35,๐๐๐ 35,๐๐๐ 35,๐๐๐ 35,๐๐๐ - - ” 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง   ตําบลห้วยปูลิง  อําเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓   การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน สังคม  การบริการภาครัฐ  และพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต       

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์การ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

7.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KP) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1. โครงการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชใ้น

การการปฏิบัติงานและสนับสนนุ

หน่วยงานอื่นปฏิบตัิงานในพื้นที ่

เพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติงานและ

สนับสนุนหน่วยงาน

ปฏิบัติงานในพื้นที ่

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 200,000 200,๐๐๐ 200,๐๐๐ 200,๐๐๐ มีการจัดซื้อ

น้ํามันเช้ือเพลิง

เพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 

มีการเพิ่ม

ประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

สํานักปลดั 

อบต. 

2. สร้างลานกีฬาต้านยาเสพตดิ เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านมี

ลานกีฬาเพื่อออกกําลัง

กาย 

หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ ลานกีฬาประจํา

หมู่บ้านที่ได้

มาตรฐาน 

ประชาชนร่างกาย

สมบูรณ์แข็งแรงและ

ห่างไกลยาเสพติด 

ส่วนโยธา 

อบต. 

รวม 2โครงการ - - 500,000 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ - - ” 
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แบบ ผ.๐๒ 

แบบ ผ  07 



 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม  ๔ ปี 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑แผนงานเคหะและแผนชุมชน 

๑.๒ แผนงานการเกษตร 

8 

3 

383,000,000 

15,000,000 

8 

3 

383,000,000 

15,000,000 

8 

3 

383,000,000 

15,000,000 

8 

3 

383,000,000 

15,000,000 

8 

3 

1,532,000,000 

60,000,0000 

2. ยุทธศาสตรด์้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ิ

- ไม่มี - -  - - - - - - - 

3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 

และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

- ไม่มี - -  - - - - - - - 

4. ยุทธศาสตร์ดา้นการวางแผน  การส่งเสริมการ

ลงทุน  พาณชิยกรรมและการท่องเทีย่ว 

- ไม่มี - -  - - - - - - - 

5. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารการจัดการและการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ไม่มี - -  - - - - - - - 

6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต

ประเพณ ี และภูมิปัญญาท้องถิ่น - -  - - - - - - - 

7. ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ด ี - -  - - - - - - - 

รวม 11 518,000,000 11 518,000,000 11 518,000,000 11 518,000,000 11 1,592,000,000 

แบบ ผ  04 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง 

ก. ยุทธศาสตร์ การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน  สังคม  การบริการภาครัฐ  และพลังงานทดแทน  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเหล็ก ถนนสาย

หลัก ระหว่าง  

บ้านห้วยปูเลย หมู่ที่ 10 –

ถึงบ้านห้วยตอง 

หมู่ที่ ๕ 

- เฟื่อให้ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการเดินทางระหว่าง

หมู่บ้านภายในตําบล 

- เพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคม

ระหว่างจังหวัดแมฮ่่องสอน – 

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กระหว่างบ้าน

ห้วยปูเลย ถึงห้วยตอง หมู่

ที่ ๕ กว้าง ๔ เมตร ยาว 

350  เมตร หนา  ๐.๑๕ 

เมตร พร้อมไหล่ทาง 

1,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - ได้ถนน คสล.

สายหลัก ได้

มาตรฐาน 

- ราษฎรในพื้นที่

เดินทางมา

สะดวกขึ้น 

- ใช้เป็นเส้นทาง

ขนย้ายพืชผล

ทางการเกษตรสู่

จังหวัดเชียงใหม่ 

กองช่าง 

อบต.ห้วยปูลิง 

๒. โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเหล็ก ถนนสาย

หลัก ระหว่าง  

บ้านห้วยไม้ดํา หมู่ที่ 9 –

ถึงบ้านห้วยปูเลย 

หมู่ที่ 10 

- เฟื่อให้ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการเดินทางระหว่าง

หมู่บ้านภายในตําบล 

- เพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคม

ระหว่างจังหวัดแมฮ่่องสอน – 

จังหวัดเชียงใหม่ 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กระหว่างบ้าน

ห้วยปูเลย ถึงห้วยตอง หมู่

ที่ ๕ กว้าง ๔ เมตร ยาว 

350  เมตร หนา  ๐.๑๕ 

เมตร พร้อมไหล่ทาง 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - ได้ถนน คสล.

สายหลัก ได้

มาตรฐาน 

- ราษฎรในพื้นที่

เดินทางมา

สะดวกขึ้น 

 

กองช่าง 

อบต.ห้วยปูลิง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

3. โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเหล็ก ถนนสาย

หลักระหว่างสามแยก 

อบต.ห้วยปุลิง บ้านห้วย

ไม้ดํา หมู่ที่ 9  

 

- เฟื่อให้ราษฎรไดร้ับความ

สะดวกในการเดินทาง

ระหว่างหมู่บ้านภายในตําบล 

- เพื่อใช้เป็นเส้นทาง

คมนาคมระหว่างจังหวัด

แม่ฮ่องสอน – จังหวัด

เชียงใหม ่

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เหล็ก ถนนสายหลกั

ระหว่างสามแยก 

อบต.ห้วยปุลิง บ้านห้วย

ไม้ดํา หมู่ที่ 9  

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - ได้ถนน คสล.

สายหลัก ได้

มาตรฐาน 

- ราษฎรใน

พืน้ที่เดินทางมา

สะดวกขึ้น 

 

กองช่าง 
อบต.ห้วยปูลิง 

4. โครงการขุดขยายถนน

ลูกรัง  ถนนสายหลัก 

และถนนสายรอง 

๑. เพื่อให้ราษฎรในตําบล

ห้วยปูลิงได้รับการคมนาคม

ระหว่างหมู่บ้านสะดวกมาก

ขึ้น 

๒. เพื่อใช้เป็นเสน้ทาง

ลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตรออกสู่ตลาด 

- ขุดขยายถนนลูกรัง 

ถนนสายหลัก   ตัง้แต่

บ้านหัวน้ําแม่สะกดึ ถึง 

บ้านห้วยตองถนนสาย

รองตั้งแต่บ้านห้วยตอง

ก๊อ ถึงบ้านกิ่วขมิ้น  

กว้าง  ๕  เมตร 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

ได้ถนนลูกรัง

กว้าง ๕ เมตร

ยาว   จํานวน  

๒  สาย 

๑. ราษฎรใน

ตําบลได้รบั

ความสะดวกใน

การเดินทาง

มากขึ้น 

๒. เป็นเส้นทาง

ลําเลียงพืชผล

ทางการเกษตร

ออกสู่ตลาด 

- อบจ. 

  แม่ฮ่องสอน 

- กรมทางหลวง 

   ชนบท 

- อบต.ห้วยปูลิง 

 

5. โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็ถนน

สายหลักระหวา่ง (บ้าน

หัวน้ําแม่สะกึด 

ถึง บ้านห้วยตอง) 

๑. เพื่อให้ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการเดินทาง

ระหว่างหมู่บ้านภายในตําบล 

๒. เพื่อใช้เป็นเสน้ทางการ

คมนาคมระหว่างจังหวัด

แม่ฮ่องสอน - จังหวัด

เชียงใหม ่

- ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กระหว่างบ้าน

แม่สะกึดถึงบ้านห้วย

ตอง หมู่ ๕  ขนาดกว้าง  

๔ เมตร ยาว ๖๐ 

กิโลเมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร  พร้อมถมดินไหล่

ทาง 

๓๒๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๓๒๑,๐๐๐,๐๐๐ ๓๒๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๓๒๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

ได้ถนน คสล.

สายหลักได้

มาตรฐานกว้าง 

๔ เมตร  ยาว 

๖๐ กิโลเมตร 

๑. ราษฎรใน

พืน้ที่เดินทาง

สะดวกมากขึ้น 

๒. ใช้เป็น

เส้นทางขนย้าย

พืชผลทางการ

เกษตรสูจ่ังหวัด

เชียงใหม ่

-กรมทางหลวง 

  ชนบท 

- อบจ. มส. 

-อบต.ห้วยปูลิง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

6. โครงการก่อสร้าง

สะพานคอนกรีตเสริม

เหล็ก ข้ามลําห้วยมะโง 

๑. เพื่อให้ราษฏรในตําบล

ห้วยปูลิงได้รับการคมนาคม

ระหว่างหมู่บ้านสะดวกมาก

ขึ้น 

๒. เพื่อใช้เป็นเสน้ทาง

ลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตรออกสู่ตลาด 

- ก่อสร้างสะพาน

คอนกรีตเสริมเหลก็ข้าม

ลําห้วยมะโงระหวา่ง

หมู่บ้านห้วยไทร - บ้าน

ห้วยตองก๊อ ตามแบบ

แปลนและรายละเอียด

ของ อบจ.มส.  

กรมทางฯ 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 

. 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 

 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 

 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 

 

ได้สะพาน  ๑ 

แห่ง  ราษฏร

เดินทางได้อย่าง

สะดวกสบาย 

๑. ราษฎรใน

ตําบลได้รบั

ความสะดวกใน

การเดินทาง

มากขึ้น 

๒. เป็นเส้นทาง

ลําเลียงพืชผล

ทางการเกษตร

ออกสู่ตลาด 

- อบจ. 

  แม่ฮ่องสอน 

- กรมทางหลวง

ชนบท 

- อบต.ห้วยปูลิง 

 

 

7. โครงการขยายเขตไฟฟ้า

ของตําบลห้วยปลูงิ 

-เพื่อให้ราษฎรในตําบลได้มี

กระแสไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

ราษฎรทุกครัวเรือนมี

กระแสไฟฟ้าใช ้

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 

จํานวน  ๕๓๓  

ครัวเรือนที่มี

กระแสไฟฟ้าใช ้

ราษฎรมีไฟฟ้า

ใช้ครบทุก

ครัวเรือน 

-การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 

8. โครงการพลังงาน

ทางเลือก 

- เพื่อให้ราษฎรในตําบลห้วย

ปูลิงได้ใช้พลังงานทดแทน

เช่นพลังน้ํา   พลังงานจาก

แสงอาทิตย ์

- หมู่บ้านที่มีศักยภาพ 

     หมู่ที่  ๑ – ๑๑ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 

ครัวเรือนแต่ละ

หมู่บ้านไดใ้ช้

พลังทางเลือก 

-  ราษฎรใน

ตําบลห้วยปูลิง

ได้ใช้พลังงาน

ทดแทน  ในการ

ดําเนินชีวติ 

- พลังาน 

ทางเลือก จ.มส. 

-อบจ.  มส. 

- อบต.ห้วยปูลิง 

รวม 8 โครงการ - - 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 - - - 

แบบ ผ  04 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง 

ก. ยุทธศาสตร์ การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน  สังคม  การบริการภาครัฐ  และพลังงานทดแทน  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 

๑.๑ แผนงานเกษตร  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. โครงก่อสร้างลําเหมือง 

คสล. เพื่อให้ทุกหมู่บ้านมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างลําเหมืองเพื่อ

การเกษตร 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ได้ระบบลํา

เหมืองมาตรฐาน

และประชาชนมี

น้ําใช้ในฤดูทํานา 

ราษฎรมีน้ําใช้ใน

การเกษตร 

กองช่าง 

อบต.ห้วยปูลิง 

๒. โครงการก่อสร้างฝาย 

คสล. เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้สําหรับ

การเกษตรอย่างเพียงพอ 

จํานวน  3  แห่ง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีการส่งก่อสร้าง

ฝาย คสล.พร้อม

คลองส่งน้ํา 

ประชาชนมี

สําหรับใช้

การเกษตร 

กองช่าง 

อบต.ห้วยปูลิง 

 

 

3 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บ

น้ํา 
เพื่อกักเก็บน้ําไว้สําหรับทํา

การเกษตรและอุปโภคบริโภค 

จํานวน  11  แห่ง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีการก่อสร้าง

อ่างเก็บน้ํา 

ประชาชนมีน้ําใช้

ในการเกษตร 

กองช่าง 

อบต.ห้วยปูลิง 

 

รวม 3 โครงการ -  15,000,0000 15,000,0000 15,000,0000 15,000,0000 - - - 
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แบบ ผ  07 



 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง 
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ยุทธศาสตร์ 

ป ี๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม  ๔ ปี 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑แผนงานเคหะและแผนชุมชน 
2 514,000,000 2 514,000,000 2 514,000,000 2 514,000,000 

8 

 
2,056,000,000 

รวม 2 514,000,000 2 514,000,000 2 

 

514,000,000 2 

 

514,000,000 8 2,056,000,000 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ิ

- ไม่มี - -  - - - - - - - 

3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ

รักษาความสงบเรียบร้อย 

- ไม่มี - -  - - - - - - - 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการ

ลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

- ไม่มี - -  - - - - - - - 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการและการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ไม่มี - -  - - - - - - - 

6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  

และภูมิปัญญาท้องถิ่น - -  - - - - - - - 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี - -  - - - - - - - 

รวม 2 515,000,000 2 514,000,000 2 514,000,000 2 514,000,000 8 2,056,000,000 

แบบ ผ  05 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน  สังคม  การบริการภาครัฐ  และพลังงานทดแทน  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1. โครงการขุดขยายถนนลูกรัง  

ถนนสายหลัก และถนนสาย

รอง 

๑. เพื่อให้ราษฎรในตําบลห้วยปูลิง

ได้รับการคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน

สะดวกมากขึ้น 

๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางลําเลียง

พืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด 

- ขุดขยายถนนลูกรัง ถนน

สายหลัก   ตั้งแต่บ้านหัวน้ํา

แม่สะกึด ถึง บ้านห้วยตอง

ถนนสายรองตั้งแต่บ้านห้วย

ตองก๊อ ถึงบ้านกิ่วขมิ้น  

กว้าง  ๕  เมตร 

3,๕๐๐,๐๐๐ 

 

3,๕๐๐,๐๐๐ 

 

3,๕๐๐,๐๐๐ 

 

 

3,๕๐๐,๐๐๐ 

 

ได้ถนนลูกรังกว้าง 

๕ เมตรยาว   

จํานวน  ๒  สาย 

๑. ราษฎรในตําบล

ได้รับความสะดวก

ในการเดินทางมาก

ขึ้น 

๒. เป็นเส้นทาง

ลําเลียงพืชผล

ทางการเกษตร

ออกสู่ตลาด 

- อบจ. 

  แม่ฮ่องสอน 

- กรมทางหลวง 

   ชนบท 

- อบต.ห้วยปูลิง 

 

2. โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย

หลักระหว่าง (บ้านหัวน้ําแม่

สะกึด 

ถึง บ้านห้วยตอง) 

๑. เพื่อให้ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการเดินทางระหว่าง

หมู่บ้านภายในตําบล 

๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางการ

คมนาคมระหว่างจังหวัด

แม่ฮ่องสอน - จังหวัดเชียงใหม่ 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กระหว่างบ้านแม่สะกึดถึง

บ้านห้วยตอง หมู ่๕  ขนาด

กว้าง  ๔ เมตร ยาว ๖๐ 

กิโลเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  

พร้อมถมดินไหล่ทาง 

500,๐๐๐,๐๐๐ 

 

500,๐๐๐,๐๐๐ 500,๐๐๐,๐๐๐ 

 

500,๐๐๐,๐๐๐ 

 

ได้ถนน คสล.สาย

หลักได้มาตรฐาน

กว้าง ๔ เมตร  

ยาว ๖๐ กิโลเมตร 

๑. ราษฎรในพื้นที่

เดินทางสะดวก

มากขึ้น 

๒. ใช้เป็นเส้นทาง

ขนย้ายพืชผล

ทางการเกษตรสู่

จังหวัดเชียงใหม่ 

-กรมทางหลวง 

ชนบท 

- อบจ. มส. 

-อบต.ห้วยปูลิง 

 

 

รวม ๒  โครงการ - - 503,500,000 503,500,000 503,500,000 503,500,000 - - - 
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แบบ ผ  07 



 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง 
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ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม  ๔ ปี 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน 

- ไม่ม ี - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ิ

     2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 90,000 1 90,000 1 90,000 1 90,000 4 360,000 

รวม 1 90,000 1 90,000 1 90,000 1 90,000 4 360,000 

3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการ  รักษาความ

สงบเรียบร้อย 

- ไม่ม ี - -  - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  

 พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

    4.1 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    5.1 แผนงานการเกษตร 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 4 80,000 

รวม 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 4 80,000 

6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารตีประเพณี  และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น - -  - - - - - - - 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

     - ไม่ม ี - -  - - - - - - - 

รวม 2 110,000 2 110,000 2 110,000 2 110,000 8 440,000 

แบบ ผ  06 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน  สังคม  การบริการภาครัฐ  และพลังงานทดแทน  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ ...................................................................  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

- - - 

 

- - - - - - - 

 

- 

รวม - - - - - - - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง 

ก. ยุทธศาสตร์ การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน  สังคม  การบริการภาครัฐ  และพลังงานทดแทน  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการบ้านเทิดพระเกียรต ิ เพื่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้

ผู้ด้อยโอกาส 

 

ผู้ด้อยโอกาส 90,000 90,000 90,000 90,000 ผู้ยากไร ้ 

ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ  

ผู้ยากไร้ 

ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ 

 

กองช่าง 

อบต. 

รวม 1 - - 90,000 90,000 90,000 90,000 - - - 
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แบบ ผ  06 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ  โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5    การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาคุณภาพสังคม  ชุมชนให้มีคุณภาพ 

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

3.๑  .......................................................................... 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

           

           

           

           

รวม - - - - - - - - - - 
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แบบ ผ  06 

แบบ ผ  06 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ  โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2    การส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการค้าขายชายแดน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้า  การลงทุนยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

4.๑  .......................................................................... 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

-  -  - - - - - -  

รวม - - - - - - - - - - 
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แบบ ผ  06 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ  โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4    การจัดการ  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาด้านด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1. โครงการตามพระราชดํารัส

ของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯลฯ และสมเด็จ

พระราชินีนาถ 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ปา่ให้คงอยู่อยู่

และทรัพยากรป่า 

หมู ่1 - 11 20,000 20,000 20,000 20,000 มีทรัพยากรป่าไม้

เพิ่มขึ้น 

ทรัพยากรป่าอุดม

สมบูรณ์ 

สํานักปลัด  

ประชาชน 

รวม 1 โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - 
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แบบ ผ  06 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ  โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2    ส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพเชงิคุณภาพ  วิถีชีวิตวัฒนธรรม  สุภาพ  และเกษตรปลอดภัย 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริม  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณ ี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.1.................................................................. 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

- - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - 
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แบบ ผ  06 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ  โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน  สังคม  การบริการภาครัฐและพลังงานทอดแทนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ิ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

7.1................................................................... 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

- - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - 
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แบบ ผ. ๐๘ 



 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง  ตําบลห้วยปูลิง  อําเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ที่ 

 
แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณที่ผ่านมา หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
1. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อใช้ในการปฏิบตัิใน

สํานักงานปลัด อบต. ใช้ใน

การปฏิบัติงานของสํานักปลดั  

งานด้านการศึกษา และงาน

แผนและนโยบาย 

เครื่องคอมพิวเตอร์

สํานักงาน  จํานวน  

3 เครื่อง 

(เพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติงานใน

สํานักงานใช้ใน

สํานักปลดักอง

การศึกษา 

53,000 53,000 53,000 53,000 สํานักปลดั 

อบต. 

2. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ค่าครุภัณฑ์สาํนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบตัิงานใน

สํานักงานใช้ในสํานักปลัดและ

กองคลัง 

ตู้เหล็ก 2 บาน 

จํานวน 4 ตู(้ราคา

มาตรฐานครุภัณฑ)์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักปลดั 

อบต. 

3. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ค่าครุภัณฑ์สาํนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบตัิงานใน

สํานักงานใช้ในอบต.ห้วยปูลง 

เต้น  จํานวน  2 

เต้นเพื่อใชใ้นการ

ปฏิบัติงานใน

สํานักงาน 

40,000 - 40,000 - สํานักปลดั 

อบต. 

4. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อใช้ในการติดตอ่สื่อสาร ระบบอินเตอร์ระบบ

ไร้สายในสาํนักงาน 

30,000 - 30,000 -  

รวม 4 - - - - 203,000 153,000 203,000 153.000 - 
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ส่วนที่ ๕ 

การติดตามประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิงน้ัน  องค์การ

บริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25๕๙  ดังน้ี 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิงแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะ

หนึ่ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฉบับที่ ๒ 

พ.ศ.25๕๙ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประกอบด้วย 

  (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 

  (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

  (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

  (4) หัวหน้าส่วนราชการที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 

  (5) ผู้ทรงคุณวฒิุท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการและ

กรรมการอีกหน่ึงคนทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการโดยให้คณะกรรมการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราว

ละสองปีและอาจได้รับการคดัเลือกได้อีก 

๔.๒  ระเบียบ  วิธีในการปฏิบัติและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ .25๕๙ให้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 

  (1) กําหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  (3) รายงานผลและเสนอและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิน่เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ

ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ีทั้งน้ีให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

   (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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การติดตามประเมินผลการนําแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป ี  เพื่อให้การ

บริหารงานสอดคล้องกับแนวทางการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําไปสู่การแก้ไข

ปัญหาและตองสนองความต้องการของประชาชน 

 ๑.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ .ศ . ๒๕๕๙ให้ผู้บ ริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ประกอบด้วย 

  (๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 

  (๒)  ผู้แทนประชาคมที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

  (๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

  (๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 

  (๖)  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ

อีคนหนึ่งทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ 

  กรรมการตามข้อ  ๒๘  ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี  และอาจได้รับการคัดเลือก

อีกได้ 

  ข้อ  ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอํานาจหน้าที่  ดังน้ี 

  (๑)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  (๒)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  (๓)รายงานและเสนอความคิดเห็น  ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง  ภายในเดือน

ธันวาคมของทุกป ี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

  (๔)  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วย

ปูลิง  ได้กําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดังน้ี  คือ 
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๑)  โครงการหรือกิจกรรมท่ีดาํเนินงานอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนดไว้

หรือไม่ 

  ๒)  ผลของการดําเนินงาน  โครงการหรือกิจกรรมบรรลุวตัถุประสงค์หรือไม่ 

  ๓)  ประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง 

๔)  รายงานผลและเสนอความคิดเห็น  ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง  สภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง  คณะกรรมการ

พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิงให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 

 ๒.  การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 

  จุดมุ่งหมายสําคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาสีป ี คือประเมินว่ามีการนําแผนพัฒนาสี่ปี

ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด  และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาได้  

ในขณะเดียวกันก็สามารถเกบ็รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมติฐานในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป 

  แนวทางและวิธีการข้ันตอนในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี 

  การติดตาม  (MONITORING)  จะทําให้ทราบว่าขณะนี้มีการเนินการตามแผนไปถึงช่วงใด  

เครื่องมือในการติดตามใช้ GANT  CHART  ที่จะดูว่าดําเนินการถึงช่วงใดอยู่ในระยะเวลาที่กําหนดไว้หรือไม่ 

  การประเมินผล (EVALUATION)  มีเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นกรอบในการประเมิน

เพื่อให้เกิดความชัดเจน  มีระบบ  มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ  โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สําคัญในสองระดับ 

คือ  เกณฑ์ในการประเมินหน่วยงาน  และเกณฑ์ในการประเมินโครงการซึ่งในการประเมินผลจะประเมินผล

ตามตัวชี้วัดที่กําหนดในแต่ละแนวทางแต่ละโครงการ 

  ประเด็นการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ  องค์การบริหารส่วน

ตําบลห้วยปูลิง  ได้กําหนดประเด็นการติดตามและการประเมินผล  คือ 

  ประเด็นที่  ๑  การนําแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 

  ประเด็นที่  ๒  ความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล

ห้วยปูลิง 

  ตัวชี้วัดในการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ  องค์การบริหารส่วน

ตําบล 

ห้วยปูลิง  ได้กําหนดตัวชี้วัด  ดังน้ี 
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  ๑.  จํานวนโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปีได้ดําเนินการจริงเกินร้อยละ  ๕๐  ขึ้นไป 

  ๒.  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล  

ให้มีความพึงพอใจร้อยละ  ๕๐  ขึ้นไป 

 ๓.  วิธีการประเมินตามตัวช้ีวัด 

  ประเด็นที่  ๑       - จํานวนโครงการจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีและ

งบประมาณเพิ่มเติม 

    -  ตรวจสอบจากฎีกาการจ่ายงบประมาณจากส่วนการคลัง 

  ประเด็นที่  ๒   -  ประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล

ห้วยปูลิง  ประจําปี   จากประชาชนโดยสุ่มตัวอย่างจากครัวเรือนทั้งหมดในเขตตําบลห้วยปูลิง 

 ๔.  การกําหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กําหนดห้วงเวลาในการติดตาม

และประเมินผลโครงการ  โดยประเมินผลของโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  และประเมินความ

พึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง  โดยการสุ่มตัวอย่างแล้วรายงานผลและ

เสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหาร   สภาท้องถิ่น  

คณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน 
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แผนพัฒนาสี่ปี 

พ.ศ.2561-2564 

 

 

องคก์ารบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง 

ต.ห้วยปูลิง  อ.เมือง  จ. แม่ฮ่องสอน 


