
 

 

 

ค ำน ำ 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง เกิดขึ้นจาก
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีจริง ซึ่งเป็นผู้ท่ีเสนอความต้องการ
ในแต่ละด้านเข้าสู่กระบวนการพิจารณา  จัดท า  แก้ไข  พัฒนาหรือปรับปรุง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง ใน
ฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจและบทบาทหลักในการจัดท าแผนเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งกระบวนการ
จัดท าแผนทุกขั้นตอนได้มีการประสานความต้องการหรือข้อเสนอของประชาชนเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของ
องค์กร  รวมทั้งการประสานแผนจากหน่วยงาน หรือส่วนราชการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ   การผังเมือง  เป็นต้น 

  ดังนั้น รายละเอียดต่างๆ ท่ีบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 25670) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง จึงเช่ือได้ว่าเป็นแผนพัฒนาท่ีสอดคล้องกับวิถีชุมชน วัฒนธรรม สภาพปัญหา และความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง รวมทั้งสอดคล้องกับทิศทาง แนวนโยบายในการพัฒนาประเทศของรัฐบาล 
และหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

  อย่างไรก็ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง          
เล่มนี้จักส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีไม่ได้  หากมิได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคประชาชน
ท่ีเข้าร่วมและเสนอความต้องการของแต่ละฝ่ายเข้าสู่กระบวนการจัดท าแผนทุกขั้นตอน  จึงใคร่ขอขอบคุณทุกท่าน              
มา ณ ท่ีนี้  

 

คณะผู้จัดท ำ 
งำนนโยบำยและแผน 

ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยปูลิง 
กรกฎำคม  2564 
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ภำคผนวก 

  1.โครงการจัดเวทีประชาคมพิจารณา “ร่าง” แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
  2. ภาพประกอบประชาคมท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของหมู่บ้านๆ  
  3. 4. ค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง ท่ี 175/ 2562  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ  

สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง   ลงวันท่ี 23  เมษายน 2562 
  3. ค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง ท่ี 176 / 2562  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ 

พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง ลงวันท่ี   23  เมษายน  ๒๕62 
5. ค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง ท่ี 177/ 2562  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง  ลงวันท่ี 23 เมษายน 2562
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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 
ควำมหมำยของแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาท้องถิ่นปีโดยมีการทบทวน
เพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทกป ี

 1.1 ลักษณะของแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดท่ีว่าภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมี
โครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะต้องน ามาด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ท่ีต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
วิสัยทัศน์ นอกจากนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี คือ องค์การ
บริหารส่วนต าบลใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมืนในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ/กิจกรรม จาก
แผนพัฒนาส่ีในปีท่ีจะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไปจัดท างบประมาณเพื่อให้กระบวนการจัดท างบประมาณ
เป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
  1. เพื่อแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ไปสู่การเตรียมพร้อมท่ีจะปฏิบัติได้
ในแต่ละป ีโดยให้เป็นรูปธรรมในลักษณะของแผนงาน โครงการ และกิจกรรมในการพัฒนางบประมาณ 
  2. เพื่อให้เป็นกรอบในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า  หรือรายจ่ายงบประมาณ
เพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. เป็นเครื่องมือส าหรับก าหนดทิศทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และส าหรับใช้ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการน าแผนพัฒนาไปขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เช่ือมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการ
จัดท างบประมาณประจ าปี 
  5. เพือ่แสดงแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ท่ีมีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ   
 



ห น้ า  | ๒ 

 

 

ส่วนที ่2 

สภำพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยปูลิง 
1. สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยปูลิง 

   ต าบลห้วยปูลิง  มีพื้นท่ี 485  ตารางกิโลเมตร  มีประชากรท้ังส้ิน 3,067 คน เป็นชาย 1,619 
คน และเป็นหญิง 1,448  คน  (ข้อมูล  ณ   เดือน กันยายน  พ.ศ. 2552)   มีหมู่บ้านท้ังหมด จ านวน  11  
หมู่บ้านหลัก และ 12  หมู่บ้านบริวาร  ซึ่งมีรายช่ือหมู่บ้านและรายช่ือผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้ 

 หมู่ท่ี  1  บ้านห้วยปูลิง  มีผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายสมโภชน์   นีกร ี (ก านัน) 
 หมู่ท่ี  2  บ้านห้วยกุ้ง  มีผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายค าบือ   ไพรชนานันท์ 
 หมู่ท่ี  3  บ้านหนองขาวกลาง มีผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายโชคชัย   ดวงมนตร ี
 หมู่ท่ี  4  บ้านหัวน้ าแม่ฮ่องสอน มีผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายตูลูกู เกิดก่อสกุล 
 หมู่ท่ี  5  บ้านหว้ยตอง  มีผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายอาคม   จรัสพรศิลปชัย 
 หมู่ท่ี  6  บ้านห้วยปมฝาด มีผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายเสรีชัย ไพรสุดาทิศ 
 หมู่ท่ี  7  บ้านห้วยตองก๊อ  มีผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายจอเหล่คา เลโด 
 หมู่ท่ี  8  บ้านห้วยฮี ้  มีผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายแสงทอง     ฉีโย 
 หมู่ท่ี  9  บ้านห้วยไม้ด า  มีผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายประสงค์  เจแฮ 
 หมู่ท่ี  10 บ้านห้วยปูเลย  มีผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายอิทธิพล จิตสง่าไพศาล 
 หมู่ท่ี  11  บ้านห้วยไทร  มีผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายสุพจน์  คีรีอิ่มสุวรรณ 

1.1 ข้อมูลที่ต้ังอำณำเขตโดยรอบดังนี้ 

    ทิศเหนือ     จดต าบลห้วยผา  อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
    ทิศตะวันออก  จดเขตอ าเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอ าเภอกัลยาวิวัฒนา              
จังหวัดเชียงใหม่ 
    ทิศตะวันตก  จดเขต ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
    ทิศใต้    จดเขตต าบลผาบ่อง และต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

1.2  ภูมิประเทศ   ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน และสูงชันมีท่ีราบกลางหุบเขาเล็กน้อย พื้นท่ีส่วนใหญ่  
เป็นพื้นท่ีท ากิน บ้านเรือนราษฎร  ส่วนใหญ่อยู่ตามท่ีลาดชันของหุบเขา 
 1.3 สภำพภูมิอำกำศ สภำพอำกำศโดยทั่วไป  มี  3  ฤดู  คือ 

  - ฤดูร้อน จะเริ่มประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนพฤษภาคม  อากาศเย็นสบายไม่ร้อนมาก 
 - ฤดูฝน จะเริ่มประมาณปลายเดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนตุลาคม  มีฝนตกชุกและอากาศหนาวเย็น 

- ฤดูหนาวจะเริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ ์ อากาศหนาวจัด มีหมอกปกคลุม  
ตอนเช้าจนถึงสาย อุณหภูมิต่ าสุดบนที่สูง 5 องศาเซลเซียส 
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 1.4 สภำพเศรษฐกิจ 
   อาชีพราษฎรส่วนใหญ่  ในต าบลห้วยปูลิง ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ท านา  ท าไร่  ปลูกข้าว  
เล้ียงสัตว์ 

 1.5 สภำพสังคม 
  โรงเรียนสังกัดเขตการศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1   จ านวน 6  แห่ง 
  โรงเรียนสังกัดกรมการศึกนอกโรงเรียน    จ านวน 5  แห่ง 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน     จ านวน  3 แห่ง 

 1.6 สถำบันองค์กรศำสนำ 
        วัด/ส านักสงฆ์     จ านวน ๘  แห่ง 
        โบสถ์      จ านวน ๑0  แห่ง 

 1.7 กำรสำธำรณสุข 
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   จ านวน 2 แห่ง 
           สถานีบริการสาธารณสุขชุมชน   จ านวน 2 แห่ง 

 1.8 กำรบริกำรข้ันพื้นฐำน 
  การคมนาคมเข้าสู่พื้นท่ีต าบลห้วยปูลิง  มีท้ังหมด  3  เส้นทางหลัก ดังนี ้
   - ถนนสายหัวน้ าแม่สะกึด - บ้านห้วยตอง  ระยะทาง 75 กิโลเมตร 
   - ถนนสายอ าเภอปาย – วัดจันทร์ - บ้านห้วยตอง  ระยะทาง 64 กิโลเมตร 
   - ถนนสายอ าเภอสะเมิง เชียงใหม่ – วัดจันทร์ – ห้วยตอง  ระยะทาง 115 กิโลเมตร 

    ท้ังสามเส้นทาง  เป็นถนนลูกรัง บดอัด ประมาณ  28 กิโลเมตร  คอนกรีตเสริมเหล็กประมาณ 8  
กิโลเมตร  และบางช่วงเป็นถนนดินแดง  ถนนขรุขระ  ลาดชัน  และโค้งตามไหล่เขา สามมารถใช้ได้เฉพาะฤดูร้อน 
และฤดูหนาว  ส าหรับฤดูฝนการคมนาคมเป็นไปด้วยความยากล าบาก เนื่องจากเส้นทางไม่สามารถใช้การได้  และมี
การพังทลายของดินไหล่ถนน การทรุดตัวของถนน  การถูกน้ าเซาะพังทลายท าให้ต้องเสียงบประมาณซ่อมแซมในแต่
ละปีเป็นจ านวนมาก 

 1.9 กำรโทรคมนำคม 
  - โทรศัพท์สาธารณะหมู่บ้านมีจ านวน  7  แห่ง  ซึ่งปัจจุบันทั้งหมดใช้การไม่ได้ 
  - วิทยุส่ือสารมี จ านวน  ๒๖  เครื่อง  ซึ่งเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 

1.10 กำรไฟฟ้ำ 
  - จ านวนหมู่ท่ีมีไฟฟ้าใช้  1 หมู่บ้าน คือหมู่ท่ี 5 บ้านห้วยตอง (เดินสายมาจากเขตต าบลบ้านจันทร์  
อ าเภอกัลยานิวัฒนา  จังหวัดเชียงใหม่ 

- จ านวนหมู่บ้านท่ีมีไฟฟ้าใช้แบบโซล่าโฮม มี 10 หมู่บ้าน 

1.11 กำรประปำ 
  - ประปาภูเขา มีจ านวน  24  แห่ง  โดยท้ังหมดใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล             
ห้วยปูลิงในการก่อสร้าง



ห น้ า  | ๔ 
 

 

1.12 แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
  มีแหล่งน้ า/ล าห้วยท่ีมีน้ าไหลตลอดท้ังปี  จ านวน 45 สาย 

1.13 แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น 
  - มีบ่อน้ าต้ืน จ านวน  7  บ่อ 
  - มีสระน้ า จ านวน 1  บ่อ 

1.14 ข้อมูลอืน่ๆ 
 1.14.1 แหล่งท่องเที่ยว 
          น้ าตกห้วยปูลิง  เป็นน้ าตกช้ันเดียว  มีความสูงประมาณ  150  เมตร  อยู่เขตหมู่บ้านห้วยตองก๊อ  
หมู่ท่ี  7   มีทางเดินเท้าจากหมู่บ้านถึงน้ าตก ระยะทางประมาณ  4  กิโลเมตร 

          ดอยปุย  มีลักษณะเป็นพื้นท่ีราบบนภูเขาสูง  ไม่มีต้นไม้ใหญ่  สภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี 
เหมาะส าหรับการต้ังแคมป์  พักแรม  ดอยปุยต้ังอยู่เขตบ้านห้วยฮี้ หมู่ท่ี 8  มีทางเดินเท้าจากบ้านห้วยฮี้  ถึงยอดดอย 
ระยะทางประมาณ  4  กิโลเมตร 
         ถ้ าในเขตพื้นท่ีต าบลห้วยปูลิง  มีถ้ าอยู่หลายแห่ง  แต่ขาดการส ารวจและพัฒนาให้เป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียว   
         ล าน้ าแม่สะมาด  เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว  ล่องน้ า  จับปลาชมนก อยู่ในเขตบ้านห้วยกุ้ง หมู่ท่ี  2  
ห่างจากถนนสายหลักระยะทาง  5  กิโลเมตร 
 1.14.2 มวลชนที่จัดต้ัง 

  - ไทยอาสาป้องกันชาติ  3  รุ่น  จ านวน  60  คน 
  - เครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   สมาชิก  11 หมู่บ้าน  จ านวน 55 คน 

  - เครือข่ายความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชน  สมาชิก  8  หมู่บ้าน จ านวน 
3,030 คน 

            - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  สมาชิก 11 หมู่บ้าน จ านวน  111 คน  

1.14.3 ศักยภำพของต ำบล 
  ก. ศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยปูลิง 
   1.  บุคลากร  จ านวน     คน  โดยแบ่งเป็น 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 1 คน 
  ส ำนักปลัด หัวหน้าส านักปลัด   จ านวน 1 คน 
    นักวิชาการศึกษา    จ านวน 1 คน 
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน - คน 
    นักวิชาการศึกษา    จ านวน 1 คน 
    เจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน 1 คน 

ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน 1 คน 
    ผช.นักวิชาการศึกษา   จ านวน 1 คน 
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    ผช.นักวิชาการเกษตร   จ านวน 1 คน 
    ผช.นักทรัพยากรบุคคล   จ านวน 1 คน 
    ผู้ดูแลเด็ก    จ านวน 1 คน 

พนักงานจ้างท่ัวไป (ธุรการ)  จ านวน 1 คน 
    คนตกแต่งสวน    จ านวน 1 คน 
    พนักงานขับรถ    จ านวน 2 คน 
    แม่บ้าน     จ านวน 1 คน 
    ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน ๒ คน 
    จ้างเหมาบริการ    จ านวน 5 คน 
  กองคลัง  ผอ.กองคลัง    จ านวน  1 คน 

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  จ านวน 1  คน 
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ   จ านวน 1  คน 
ผช.นักวิชาการเงินและบัญช ี    จ านวน 1 คน 

    พนักงานจ้างท่ัวไป (จัดเก็บรายได้)  จ านวน 1 คน 

  กองช่ำง  นายช่างโยธา    จ านวน 1 คน 
    ผู้ช่วยนายช่างโยธา   จ านวน 1 คน 
    ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ   จ านวน 1 คน 
    พนักงานขับเครื่องจักกลขนาดเบา  จ านวน 1 คน 
    
   2. ระดับกำรศึกษำของบุคลำกร 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  3  คน 
    ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.)   จ านวน   2  คน 
    ระดับอนุปริญญา    จ านวน   1  คน 
    ระดับปริญญาตร ี   จ านวน   8  คน 
    ปริญญาโท    จ านวน   5  คน 

   3. รำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยปูลิง  
ประจ าปีงบประมาณ  2564  เป็นเงินท้ังส้ิน  23,00,000.00 บาท               
แยกเป็น 

        - รายได้ท่ีส่วนราชการต่างๆ จัดเก็บให้ เป็นเงิน 14,000,000.00 บาท 
        - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  เป็นเงิน  8,759,000.-  บาท  
        - รายได้อื่น ๆ(ภาษี,ค่าปรับ,ค่าขายแบบแปลน) เป็นเงิน  241,000.00 บาท 

ข. ศักยภำพของชุมชนและพื้นที ่
 1. จ ำนวนกลุ่มของประชำชน   42  กลุ่ม  แยกเป็น 

    - กลุ่มอาชีพ  จ านวน 20   กลุ่ม 
    - กลุ่มออมทรัพย์  จ านวน  11   กลุ่ม 
    - กลุ่มเยาวชน  จ านวน 11   กลุ่ม 
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2. จุดเด่นของพื้นที่ต ำบลห้วยปูลิง  (ที่เอือ้ต่อกำรพัฒนำต ำบล) 

สภาพพื้นท่ีต าบลห้วยปูลิง  มีสภาพเป็นพื้นท่ีภูเขาสูง มีท่ีราบน้อย  ทรัพยากร ป่า
ไม้ พืชพรรณ และสัตว์ป่า มีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก  มีสถานท่ีท่องเท่ียว เป็นท่ีราบบนภูเขาสูง 
คือ ดอยปุย  และเหมาะส าหรับการต้ังแคมป์ พักแรม มองเห็นทัศนียภาพของภูเขาท่ีสลับ ซับซ้อน
สวยงาม มีน้ าตกท่ีสวยงาม  สามารถเดินทางไปกลับได้ภายในวันเดียวกัน สภาพความเป็นอยู่ของ
ชาวบ้านในต าบล  ยังคงใช้วิถีชีวิตแบบชาวกะเหรี่ยงด้ังเดิม ยังไม่มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก
นัก  เหมาะส าหรับการศึกษาและสัมผัส กับความเป็นอยู่ ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และความ
เช่ือของชาวกะเหรี่ยง ยังได้รับการสืบทอดต่อกันมา  ซึ่งสรุปโดยรวมแล้วพื้นท่ีต าบลห้วยปูลิงเหมาะ
ส าหรับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวในอนาคต 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลกำรพัฒนำท้องถ่ินในปีที่ผ่ำนมำ 

1. สภำพปัญหำและควำมต้องกำรที่มีผลต่อกำรพัฒนำพืน้ที่ต ำบลห้วยปูลิง 
 สภาพปัญหาและความต้องการประชาชนในพื้นท่ี แยกเป็นด้าน 
  1.1 ปัญหำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

  1.1.1 ด้านการคมนาคม บางหมู่บ้านไม่มีถนนท่ีใช้ติดต่อระหว่างหมู่บ้านท่ีใช้ได้ตลอดปี 
ถนนส่วนใหญ ่เป็นถนนท่ีขุด ไม่ได้มาตรฐาน มีการพังทลายของหน้าดินทุกปีในช่วงฤดูฝน 

1.1.2 ด้านการไฟฟ้า ปัจจุบันราษฎร จ านวน 10 หมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้แบบโซล่าโฮมเท่านั้น 
จากจ านวนท้ังหมด 11 หมู่บ้าน 

  1.1.3 ขาดเอกสารสิทธ์ในท่ีดินท ากินและท่ีอยู่อาศัย 
  1.2 ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจ 

  1.2.1 ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพต่ า และขาดการส่งเสริมท่ีถูกหลักวิชาการ 
  1.2.2 ขาดการส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพท่ีถูกต้องแก่ราษฎรในเขตพื้นท่ี 

1.2.3 ราษฎรว่างงานในช่วงหลังฤดูการท าไร่ ท านา 
  1.3 ปัญหำแหล่งน้ ำ 

  1.3.1 ขาดแหล่งน้ า เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง และน้ าท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอต่อการเกษตร 
  1.3.2 ระบบประปาภายในหมู่บ้านไม่ได้มาตรฐาน และบางแห่งไม่เพียงพอต่อการ 
บริโภค 

  1.4 ปัญหำด้ำนกำรพัฒนำคนและสังคม 
  1.4.1 ขาดทุนสนับสนุน การศึกษาให้นักเรียนท่ียากจนและนักเรียนท่ีมีความประพฤติดี 
  1.4.2 ขาดหอพักให้นักเรียนท่ีบ้านอยู่ไกลจากโรงเรียน 
  1.4.3 ขาดกองทุนอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน 
  1.4.4 ขาดน้ าสะอาดท่ีถูกสุขลักษณะในด้านอุปโภคบริโภค 
  1.4.5 บุคลากรสาธารณสุขไม่เพียงพอต่อพื้นท่ีและความต้องการของราษฎร 

1.4.6 ยาและเวชภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
  1.4.7 ประชาชนขาดความรู้เรื่องสาธารณสุขท่ีถูกต้อง 
  1.4.8 คนชรา คนพิการ ไม่สามารถหารายได้ในการยังชีพ 

  1.5 ปัญหำด้ำนกำรเมือง และกำรบริหำร 
  1.5.1 ประชาชนขาดความรู้ด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
  1.5.2 ผู้น าท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่เข้าใจหลักการปกครองและการบริหารจัดการท่ีถูกต้อง 
  1.5.3 ระบบการกกระจายข้อมูลข่าวสารไม่สะดวกและขาดประสิทธิภาพ 

1.6 ปัญหำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  1.6.1 ขาดงบประมาณในการพัฒนาพื้นท่ีให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว 
  1.6.2 ราษฎรจ าเป็นต้องท าไร่ เพื่อการท าการเกษตรในเล้ียงชีพ 
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1.7 ปัญหำด้ำนสำธำรณสุข 
  1.7.1 ประชาชนขาดความรู้เรื่องสาธารณสุขท่ีถูกต้อง 
  1.7.2 ระบบน้ าด่ืมน้ าใช้ยังไม่ได้คุณภาพและมาตรฐาน 
  1.7.3 บุคลากรไม่เพียงพอต่อพื้นท่ีและความต้องการ 

  1.8 ปัญหำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม 
   1.8.1 สภาพครอบครัวของผู้เรียนยากจน ประชากรจ านวนหนึ่งของนักเรียนไมไ่ด้ศึกษา
ต่อระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
   1.8.2 โรงเรียนในต าบลไม่มีหอพัก ส าหรับนักเรียนท่ีอยู่ไกลจากโรงเรียนท าให้เด็ก
 นักเรียนส่วนหนึง่ไม่มีโอกาสเข้าเรียน         

  1.8.3 พื้นท่ีในต าบลทุรกันดาร โรงเรียนบางแห่งยุบ ระดับมัธยมตอนต้น นักเรียนไม่
สามารถเข้าศึกษาได้ เนื่องจากอยู่ไกล ครอบครัวที่ยากจน จึงขาดโอกาสในการท่ีจะให้บุตรหลานเข้าเรียน 

 1.9 ทรัพยำกรธรรมชำติ 
  1.9.1 น้ า 
  1.9.2 ป่าไม้ 
  1.9.3 ภูเขา  
  1.9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 10. อื่นๆ (ถ้ำมีระบุ) 

2. กำรวิเครำะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  ด้ำนสถำนภำพและศักยภำพพืน้ที่ต ำบล  
2.1 จุดออ่น 

1. สภาพพื้นท่ี  จ านวน 485  ตารางกิโลเมตร บางส่วนอยู่ในเขตอุทยาน บางส่วนอยู่ 
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ การด าเนินงานพัฒนาติดขัดเรื่องกฎหมายการใช้พื้นท่ีและส่ิงก่อสร้าง 

2. จ านวนหมู่บ้านท่ีรับผิดชอบ จ านวน 11 หมู่บ้านหลัก 7 หมู่บ้านบริวาร ซึ่งแต่ละ 
หมู่บ้านอยู่ห่างไกลกัน บางหมู่บ้านไม่สามารถใช้รถ มอเตอร์ไซค์ หรือรถยนต์ได้ เนื่องจากเป็นทางเดินเท้า 

3. ราษฎรขาดเอกสารสิทธิ์ในการใช้ท่ีดิน เนื่องจากอยู่ในเขตป่าตาม พรบ.ป่าไม้ 
4. หมู่บ้านในเขตพื้นท่ีต าบลไม่มีไฟฟ้าใช้ เป็นอุปสรรคต่อการส่ือสาร ระยะเวลาการ 

ติดต่อส่ือสารจึงใช้เวลายาวนาน 
5. ถนนเป็นถนนลูกรังและดินแดง คดโค้ง ตามไหล่เขา ฤดูฝนบางช่วงไม่สามารถเดินทาง 

โดยรถได้ 
6. องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  

เก็บภาษีได้น้อย ต้องรอการจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท าให้บทบาทหน้าท่ีบางส่วนไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทัน
การณ์ 

7. เงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจ านวนน้อยไม่พอเพียงต่อการแก้ไขปัญหาความ 
ต้องการของราษฎรในเขตพื้นท่ีได้      
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2.2 จุดแข็ง 

ราษฎรในพื้นท่ีต าบลห้วยปูลิงท้ังต าบล เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงท้ังหมด ประเพณีวัฒนธรรมไม่ขัดแย้งกันแม้
แบ่งเป็นกลุ่มท่ีนับถือศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ และศาสนาด้ังเดิมคือยังมีความเช่ือลัทธิผีบ้าง  ก็ตาม 

มีกลุ่มองค์กรชุมชน/เครือข่าย หลายกลุ่มท่ีท างานร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล เช่น เครือข่ายการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ าห้วยปูลิงซึ่งมีสมาชิกเครือข่ายฯจากทุกหมู่บ้าน   เครือข่ายความร่วมมือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชน   ในพื้นท่ีห้วยปูลิง ซึ่งแบ่งเป็น 3 โซน คือ  

โซนท่ี 1  มีหมู่ท่ี 1, หมู่ท่ี 7, หมู่ท่ี 9 และหมู่ท่ี 11 
โซนท่ี 2  มีหมู่ท่ี 2, หมู่ท่ี 3, หมู่ท่ี 4, หมู่ท่ี 6 และหมู่ท่ี 8 
โซนท่ี 3  มีหมู่ท่ี 10 และหมู่ท่ี 5 

มีองค์กรเอกชนท่ีมีบทบาทด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรชุมชน  คือ โครงการฟื้นฟูชีวิตและ
วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ท างานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม 
(มอส.) ท าเรื่องการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน 
(Home stay) 

กลุ่มจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ (รูปแบบ Home stay) ซึ่งปัจจุบันด าเนินการอยู่ 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ท่ี 8 
บ้านห้วยฮี้  หมู่ท่ี 2 บ้านห้วยกุ้ง  และหมู่ท่ี 7 บ้านห้วยตองก๊อ ซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีจุดขายเรื่องของการท่องเท่ียวท่ี
แตกต่างกัน 

สภาพพื้นท่ีป่าอุดมสมบูรณ์ ดิน น้ า อากาศ ยังอุดมสมบูรณ์ บริสุทธิ์ มลพิษ ท้ังทางอากาศ และกายภาพด้าน
อื่นๆ ยังมีน้อย สามารถสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับส่ิงเหล่านี้ได้ หากมีมาตรการหรือแผนท่ีดี 

มีกลุ่มอาชีพท่ีท าเรื่อง หัตถกรรมผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ส่งจ าหน่ายตามลูกค้าท่ีส่ังเข้ามาโดยกลุ่มผลิตเป็น
กลุ่มแม่บ้านใช้วัสดุในท้องถิ่น 
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3. ผลกำรปฏิบัติงำนในกำรพัฒนำพืน้ที่ของปีทีผ่่ำนมำ 

ผลกำรปฏิบัติตำมแผนพัฒนำประจ ำปี  2565 

ล ำดับที่ รำยละเอียดแผนงำน งบประมำณ หมำยเหตุ 

1 เงินสมทบประกันสังคม 139,937 ข้อบัญญัติ 

2 เงินสมทบกองทุนทดแทน 5,597 ข้อบัญญัติ 

3 เบ้ียผู้สูงอายุ 3,176,000 ข้อบัญญัติ 

4 เบ้ียผู้พิการ 1,056,000 ข้อบัญญัติ 

5 เบ้ียผู้ป่วยเอดส์ 6,000 ข้อบัญญัติ 

6 เงินส ารองจ่าย 250,000 ข้อบัญญัติ 

7 รายจ่ายข้อผูกผัน 283,620 ข้อบัญญัติ 

8 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 10,000 ข้อบัญญัติ 

9 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 70,000 ข้อบัญญัติ 

10 โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 300,000 ข้อบัญญัติ 

11 โครงการอบรมข้อมูลข่าวสารและป้องกันการทุจริต 5,000 ข้อบัญญัติ 

12 โครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร  สมาชิกฯ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล 50,000 ข้อบัญญัติ 

13 ตู้เก็บเอกสาร 5,900 ข้อบัญญัติ 
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ล ำดับที่ รำยละเอียดแผนงำน งบประมำณ หมำยเหตุ 
14 คูเลอร์น้ า 3,500 ข้อบัญญัติ 

15 คอมพิวเตอรืโน๊คบุ๊ค 16,000 ข้อบัญญัติ 

16 โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาระดับชุมชน/หมู่บ้าน 20,000 ข้อบัญญัติ 

17 โครงการประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาระดับต าบล 20,000 ข้อบัญญัติ 

18 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินและการคลัง 10,000 ข้อบัญญัติ 

19 คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 22,000 ข้อบัญญัติ 

20 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) 35,000 ข้อบัญญัติ 

21 โครงการทบทวน อปพร. 10,000 ข้อบัญญัติ 

22 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 80,000 ข้อบัญญัติ 

23 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 10,000 ข้อบัญญัติ 

24 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 10,000 ข้อบัญญัติ 

25 อุดหนุนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โครงการส่งเสริมอาชีพฯลฯ 9 แห่ง 70,000 ข้อบัญญัติ 

26 โครงการอาหารกลางวัน จ านวน 9 แห่ง 10,000 ข้อบัญญัติ 

27 อุดหนุนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

20,000 ข้อบัญญัติ 
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ล ำดับที่ รำยละเอียดแผนงำน งบประมำณ หมำยเหตุ 

28 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 20,000 ข้อบัญญัติประจ าป ี

29 โครงการพัฒนาทักษะของเยาวชนและเด็กต าบลห้วยปูลิง 15,000 ข้อบัญญัติประจ าป ี

30 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 13,760 ข้อบัญญัติประจ าป ี

31 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน 9,600 ข้อบัญญัติประจ าป ี

32 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา เป็นค่าการจัดการเรียนการสอน 54,000 ข้อบัญญัติประจ าป ี

33 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา เป็นค่าหนังสือเรียน 6,400 ข้อบัญญัติประจ าป ี

34 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา เป็นค่าอาหารกลางวัน 164,640 ข้อบัญญัติประจ าป ี

35 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน 6,400 ข้อบัญญัติประจ าป ี

36 อาหารเสริม (นม)  531,211 ข้อบัญญัติประจ าป ี

37 โครงการซ่อมสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยตอง 150,000 ข้อบัญญัติประจ าป ี

37 โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 10,000 ข้อบัญญัติประจ าป ี

38 โครงการป้องและแก้ไขโรคติดต่อหรือไวรัส 10,000 ข้อบัญญัติประจ าปี 

39 โครงการรณรงค์ป้องกันและก าจัดโรคไข้เลือดออก 10,000 ข้อบัญญัติประจ าป ี
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ล ำดับที่ รำยละเอียดแผนงำน งบประมำณ หมำยเหตุ 

40 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 10,000 ข้อบัญญัติประจ าปี 

41 โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน 10,000 ข้อบัญญัติประจ าปี 

42 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (โครงการตามแนวพระราชด าริ) 220,000  ข้อบัญญัติประจ าปี 

43 โครงการสงเคราะห์เครื่องกันหนาว 40,000 ข้อบัญญัติประจ าปี 

44 โครงการติดต้ังระบบเครื่องกระจายเสียงตามสายชุมชนบ้านห้วยฮี้ หมู่ท่ี 8 60,000 ข้อบัญญัติประจ าปี 

45 โครงการติดต้ังระบบสัญญาณโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ต 70,000 ข้อบัญญัติประจ าปี 

46 โครงการ อบต.สัญจร 20,000 ข้อบัญญัติประจ าปี 

47 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวต าบลห้วยปูลิง 50,000 ข้อบัญญัติประจ าปี 

48 โครงการฝึกอบรมอาชีพ/กลุ่มสตรี ฯลฯ 10,000 ข้อบัญญัติประจ าปี 

49 โครงการปรองดองสมานฉันท์ 10,000 ข้อบัญญัติประจ าปี 

50 โครงการอบรมศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติด 10,000 ข้อบัญญัติประจ าปี 

51 โครงการแข่งขันกีฬาเช่ือมความสามัคคีระหว่างหมู่บ้านและต้านภัยยาเสพติดต าบลห้วยปูลิง 50,000 ข้อบัญญัติประจ าปี 

52 โครงการแข่งขันกีฬาเช่ือมความสามัคคีระหว่างหมู่บ้านและต้านภัยยาเสพติดต าบลห้วยปูลิง 50,000 ข้อบัญญัติประจ าปี 

53 อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยปูลิง ตามโครงการอบรมเพิ่มทักษะและแข่งขันกีฬาชิงความเป็นเลิศเด็กและเยาวชน
ต าบลห้วยปูลิง 

30,000 ข้อบัญญัติประจ าปี 
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ล ำดับที่ รำยละเอียดแผนงำน งบประมำณ หมำยเหตุ 

54 โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันส าคัญของชาติ 4,000 ข้อบัญญัติประจ าปี 

55 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5,000 ข้อบัญญัติประจ าปี 

56 โครงการเชิดชุคุณธรรมจริยธรรมผู้สูงอายุ 5,000 ข้อบัญญัติประจ าปี 

57 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน 5,000 ข้อบัญญัติประจ าปี 

58 โครงการวันพ่อแห่งชาติ 5,000 ข้อบัญญัติประจ าปี 

59 โครงการวันแม่แห่งชาติ 5,000 ข้อบัญญัติประจ าปี 

60 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลห้วยปูลิง 50,000 ข้อบัญญัติประจ าปี 

61 โครงการปรับปรุง  ขุดขยายถนนดิน/ลูกรัง  ขุดร่องระบายน้ า วางท่อระบายน้ า นพืน้ท่ีต าบลห้วยปูลิง 200,000 ข้อบัญญัติประจ าปี 

62 คอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค 22,000 ข้อบัญญัติประจ าปี 

63 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยปูลิง หมู่ท่ี 1 150,000 ข้อบัญญัติประจ าปี 

64 โครงการซ่อมสร้างราวป้องกนัอันตรายถนนสายหลักบ้านห้วยกุ้ง หมู่ท่ี 2 150,000 ข้อบัญญัติประจ าปี 

65 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองขาวกลาง หมู่ท่ี 3 150,000 ข้อบัญญัติประจ าปี 
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ล ำดับที่ รำยละเอียดแผนงำน งบประมำณ หมำยเหตุ 

66 โครงการซ่อมสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านหัวน้ าแม่ฮ่องสอน หมู่ท่ี 4 150,000 ข้อบัญญัติประจ าปี 

67 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยตอง หมู่ท่ี 5 150,000 ข้อบัญญัติประจ าปี 

68 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยฝาด หมู่ท่ี 6 150,000 ข้อบัญญัติประจ าปี 

69 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยตองก๊อ (หย่อมบ้านห้วยหมูบน) หมู่ท่ี 7 150,000 ข้อบัญญัติประจ าปี 

70 โครงการปรับปรุงซ่อมเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาบ้านห้วยฮี้ หมู่ท่ี 8 150,000 ข้อบัญญัติประจ าปี 

71 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยไม้ด า หมู่ท่ี 9 150,000 ข้อบัญญัติประจ าปี 

72 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยปูเลยหมู่ท่ี 10 150,000 ข้อบัญญัติประจ าปี 

73 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยไทร หมู่ท่ี 11 150,000 ข้อบัญญัติประจ าปี 

74 โครงการเกษตรอินทรีย์และอนุรักษ์พนัธ์พืช 20,000 ข้อบัญญัติประจ าปี 

75 โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 10,000 ข้อบัญญัติประจ าปี 

76 โครงการศูนย์ควบคุมและป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 10,000 ข้อบัญญัติประจ าปี 

77 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 10,000 ข้อบัญญัติประจ าปี 

78 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  55,000 ข้อบัญญัติประจ าปี 

79 อุดหนุนเครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ าต าบลห้วยปูลิง 50,000 ข้อบัญญัติประจ าปี 
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ส่วนที่ ๓ 

สรุปยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ 
1. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมำยในกำรพฒันำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยปูลิง 

1.1 วิสัยทัศน ์
"พัฒนำบนพื้นฐำน ควำมถูกต้อง เป็นธรรม โดยยึดหลักประชำชนเป็นศูนย์กลำงในกำรพัฒนำ  
ตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ "  

1.2 พันธกิจ 
1.2.1 จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก เพื่อให้การเดินทางทุกหมู่บ้านมีความทาง

สะดวกตลอดท้ังปี 
1.2.2 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจาก

ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะจากประชาชนในพื้นท่ี 
1.2.3 สนับสนุนองค์กรเครือข่ายกลุ่มอาชีพ 
1.2.4 อนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม วิถีชีวิต และประเพณีอันดีงาม 
1.2.5 ส่งเสริมการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
1.2.6 สงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ คนชรา รวมท้ังการส่งเสริมอาชีพท่ีเหมาะสม
กับคนเหล่านั้น 
1.2.7 ส่งเสริมการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
1.2.8 ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข 

  1.3 จุดมุ่งหมำย 
   1.3.1 การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถเดินทางสัญจรได้ครบทุก
หมู่บ้าน 

1.3.2 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ให้มีความสมบูรณ์ โดยการมีกฎระเบียบของแต่ละหมู่บ้านท่ีชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

1.3.3 สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้เพียงพอต่อครอบครัว 
1.3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษฟ์ื้นฟูวฒันธรรม วิถีชีวิตและจารีต
ประเพณีอันดีงาม 
1.3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ท้ังในระบบและนอกระบบ 
1.3.6 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ให้แก่คนชรา คน

พกิาร และด าเนินการส่งเสริมหาอาชีพท่ีเหมาะสมกับคนเหล่านั้น 
1.3.7 ส่งเสริมและพัฒนาระบอบการเมืองการปกครองท่ีเป็นประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคม 



ห น้ า  | 17 

 

1.3.8 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข เพื่อสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชน 

2. นโยบำยกำรพัฒนำของผู้บริหำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยปูลิง 
 หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนา 

2.1 เน้นการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  รวมทั้งการผังเมือง 

2.2 เน้นการด าเนินงานพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ 
พ.ศ. 2540  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และ 17 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทอ านาจ 
หน้าท่ี  อย่างกว้างขวางท้ังการให้บริการขั้นพื้นฐาน รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม การด าเนินการพัฒนาเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้ัง
กระบวนการคิด วิเคราะห์กระบวนการด าเนินการและกระบวนการตรวจสอบการพัฒนาจึงมีความ
จ าเป็นท่ีต้องวางยุทธศาสตร์ วางแผนแนวทางในการด าเนินการให้ชัดเจน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ และเกิดประสิทธิผล แก่ประชาชนในเขตพื้นท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แนวทางในการด าเนินการจึงจ าเป็นต้องประสานแผนแบบบูรณาการ  การ
ท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังจังหวัด อ าเภอ และท้องถิ่นเพื่อให้แผนสอดคล้องและตรงกับความ
ต้องการ  และแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง 

3.  กำรพัฒนำตำมนโยบำยริเร่ิมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยปูลิง  แยกเป็น 8 แผนงำน 
3.1 นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

3.1.1 พัฒนาการคมนาคมเส้นทางสายหลักให้ใช้ได้ตลอดฤดูกาล 
3.1.2 ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางการคมนาคมโดยรถจักรยานยนต์และรถยนต์ให้

เข้าหมู่บ้าน 
3.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้ใช้ไฟฟ้า ท้ังแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือแบบ

ไฟฟ้าท่ีมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ครบทุกหมู่บ้าน 
3.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีหอกระจายข่าวท่ัวทุกหมู่บ้าน 
3.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีโทรศัพท์ใช้ท่ัวทุกหมู่บ้าน 

3.2 นโยบำยด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
3.2.1 ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่า 

3.2.2 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในลักษณะให้คน
และป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

3.2.3 ส่งเสริมความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ถูกต้อง 
 
3.3 นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
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3.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเน้นการลด
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย หรือ เพิ่มผลผลิตต่อพื้นท่ีท าการเกษตรท้ังด้านการปลูกพืชการเล้ียงสัตว์     
และกระจายการให้บริการสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาอาชีพอย่างท่ัวถึง (ครบวงจร) 

3.3.2 ส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมอาชีพนอกภาคเกษตรให้เกษตรกร รวมทั้งส่งเสริม
การท างานนอกฤดูการท านา เพื่อให้ราษฎรมีรายได้โดยการส่งเสริมกิจกรรมด้านหัตถกรรมพาณิชย์
กรรม (ตลาด) 

3.4 นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม 
3.4.1 สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนท่ียากจนแต่เรียนดี มีภูมิล าเนาอยู่ใน

พื้นท่ีต าบล 
3.4.2 สนับสนุนงบประมาณส าหรับก่อสร้างบ้านพักให้เด็กนักเรียนท่ีอยู่ห่างไกลจาก

โรงเรียนในต าบล 
3.4.3 ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยเน้นภูมิปัญญาชาวบ้าน 

3.5 นโยบำยกำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำรสังคม และสงเครำะห์แก่คนชรำ คนพิกำร 
3.5.1 ส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมแก่ประชาชนโดยต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชน

สามารถปรับตัวได้ทันต่อสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีโดยเน้นการศึกษาตลอดชีพ 
3.5.2 ส่งเสริมและพัฒนาทางกิจกรรมทางด้านกีฬา แก่นักเรียน  นักศึกษา เยาวชน

และประชาชน เพื่อพัฒนาสุขภาพ พลานามัย ท่ีดีขึ้น 
3.5.3 ส่งเสริมและพัฒนาจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ให้แก่คนยากจน คนชรา  

คนพิการ 

3.6 นโยบำยด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง 
3.6.1 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
3.6.2 พัฒนาบุคลากร พนักงาน ส่วนต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มี

ความรู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
3.7 นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ 

3.7.1 พัฒนาแหล่งน้ าท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเกษตรโดยจัดท าในรูปแบบการ           
ขุดลอก  ล าเหมือง 

3.7.2 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรเพิ่มเติม และใช้ประโยชน์ในท่ีดิน
ท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3.8 นโยบำยด้ำนสำธำรณสุข 
3.8.1 รณรงค์ให้ราษฎรรู้จักใช้น้ าอุปโภคบริโภค ท่ีถูกต้อง และส่งเสริมสวัสดิการ

ด้านพลานามัยพัฒนาสุขภาพแก่เด็กและเยาวชนในต าบล 
3.8.2 จัดสร้างระบบประปา แบบมีถังพักน้ า ถังกรองน้ า เพื่อคุณภาพของประปาท่ี                                         

ใช้ 
3.8.3 ประสานหาทุน เพื่อเพิ่มบุคลากร และสถานีอนามัย 
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ส่วนที่ ๔ 
กำรน ำยุทธศำสตร์ท้องถ่ินไปสู่กำรปฏิบัติ 

๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนงำน 

ที่ ยุทธศำสตร์ ด้ำน แผนงำน 
หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หน่วยงำน 
สนับสนุน 

๑. ยุทธศำสตร์ที ่๑  
กำพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

- แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง  

๒. 
 

 

ยุทธศำสตร์๒ 
กำรด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวติ 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
ด้านการด าเนินงาน 
 

- แผนการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห ์
- แผนงบกลาง 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของขุมชน 
- แผนงานด้านศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ส านักปลัด  

๓. ยุทธศำสตร์ ๓ 
กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/
สังคม  และกำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย 

ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านบริการชุมชน 
ด้านการด าเนินงาน 
 

- แผนงานรักษาความสงบภายใน 
- แผนงานสร้างความเข็มแข็งชุมชน 
- แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัด  

๔. ยุทธศำสตร์ที ่๔ 
กำรพัฒนำด้ำนกำรวำวแผนและกำร
ลงทุน 

ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

ส านักปลัด 
กองกลัง 

 

5. ยุทธศำสตร์ที ่5 
กำรพัฒนำด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรและ
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

- แผนงานด้านการเกษตร 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ส านักปลัด  

6. ยุทธศำสตร์ที ่6 
กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ 
วัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิ
ปัญญำท้องถ่ิน 

ด้านบริการชุมชน - แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ส านักปลัด  

7. ยุทธศำสตร์ที ่ 7 
กำรพัฒนำด้ำนกำรบรหิำรบ้ำนเมืองที่ด ี

ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
ด้านด างาน 

- แผนงานบริหารทั่วไป 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานด้านศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
- แผนงบกลาง 

ส านักปลัด  
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบ

โครงกำรพ้ืนฐำนและสำธำรณูปโภค
1.1 แผนงำนอุสำหกรรมและโยธำ 13 3,900,000 13 3,900,000 14 2,100,000 7 3,000,000 10 3,600,000 57 16,500,000
1.2 แผนงำนเคหะและชุมชุมชน 9 2,700,000 9 2,700,000 9 2,700,000 11 3,300,000 11 3,300,00 47 14,650,000

2) ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐ
กิจกำรค้ำ กำรลงทุนท่ีย่ังยืน
2.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของ 3 1,020,000 3 1,020,000 3 1,020,000 3 1,020,000 3 1,020,000 15 5,100,000
ชุมชน

3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
และสังคมคุณภำพ
3.1 แผนกำรศึกษำ 12 2,240,000 12 2,240,000 12 2,240,000 12 2,240,000 12 2,240,000 60 11,200,000
3.2 แผนงำนสำธำรณสุข 8 710,000 8 710,000 8 710,000 8 710,000 8 710,000 40 3,550,000
3.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 3 350,000 3 350,000 3 350,000 3 350,000 3 350,000 15 1,750,000
3.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของ 5 110,000 4 90,000 5 110,000 4 90,000 5 110,000 23 510,000
ชุมชน
3.5 แผนงำนกำศำสนำวัฒนธรรม 10 410,000 6 280,000 10 410,000 6 280,000 10 410,000 42 1,790,000
และนันทนำกำร
3.6 แผนงำนงบกลำง 4 5,120,000 4 5,120,000 4 5,120,000 4 5,120,000 4 5,120,000 20 25,600,000

21

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แนพัฒนาท้องถ่ิน (2566 - 25670)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

ยุทธศำสตร์

8,940,000

22 6,600,000 22 6,600,000 23 4,750,000 18 6,300,000

200

7,200,000 106

1,020,000 15 5,100,000

รวม

1,020,000 3 1,020,000 3 1,020,000 3

รวม

รวม 3 1,020,000 3

31,450,000

42 37 8,790,000 42 8,940,000 37 8,790,000 42 8,940,000 44,400,000
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4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำรกำรอนุ

รักษ์ส่งเสริม  ศำสนำศิลปวัฒนธรรม
 จำรีตประเพณี  ภูมิปัญญำท้องถ่ิน
4.1 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรม 7 280,000 7 280,000 7 280,000 7 280,000 7 280,000 35 1,400,000
และนันทนำกำร

5) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำ
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน
5.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของ 8 860,000 8 860 8 860,000 8 860,000 8 860,000 40 4,300,000
ชุมชน
5.2 แผนงำนเกษตร 5 630,000 5 630,000 5 630,000 5 630,000 5 630,000 25 3,150,000

6) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรท่องเท่ียว
ท่ีย่ังยืน
6.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของ 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 820,000 3 820,000 9 1,700,000
ขุมชน

7) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี
7.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 8 950,000 7 650,000 8 950,000 7 650,000 8 950,000 38 3,850,000
7.2 แผนนงำนเคหะและชุมชุมชน 2 600,000 1 500,000 2 600,000 1 500,000 2 600,000 8 2,800,000
7.3 แผนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 5 620,000 3 90,000 5 650,000 3 90,000 5 620,000 21 2,040,000
7.4 แผนงำนรักษควำมสงบภำยใน 5 310,000 3 160,000 5 310,000 3 160,000 5 620,000 21 1,250,000
7.5 งบกลำง 6 1,010,000 6 1,010,000 6 1,010,000 6 1,010,000 6 1,010,000 30 5,050,000

รวม

รวม

รวม

รวม 7

20,000

1,400,0007

13 1,490,000 13 630860 13 1,490,000 13 1,490,000 13 1,490,000 65 7,450,000

7 280,000 7 280,000 35280,000 7 280,000

1

280,000

9 1,700,000

26 3,490,000 20 2,410,000 26 3,520,000 20 2,410,000 26 3,800,000 118 14,990,000

20,000 3 820,000 3 820,0001 20,000 1
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริหารภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเขตจังหวัดท่ี 1
              ยุทธศาสตร์ท่ี1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

1.1 แผนงานอุสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพ่ือกำรคมนำคมท่ีสะดวก ถนน คสล. กว้ำง 4 เมตร 300,000 300,000 ได้ถนน คสล. ประชำชนได้รับ กองช่ำง
เสริมเหล็กบ้ำนใหม่,บ้ำนห้วยปูลิง สบำยในกำรสัญจรไปมำ ยำว  115 เมตร ท่ีมำตรฐำน ควำมสะดวกสบำย

ลึก 1..5 เมตร ในกำรเดินทำง
2 โครงกำรปรับปรุงถนนดินเข้ำพ้ืนท่ีกำรเกษตรเพ่ือกำรคมนำคมในกำรขนส่งถนนดินกว้ำง 2 เมตร 300,000 ได้ถนนดินท่ีมตรฐำน ประชำชนชัสัญจรไปมำ "

บ้ำนห้วยปูลิง บ้ำนใหม่ สินค้ำ
3 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีต เพ่ือกำรคมนำคมท่ีสะดวก ถนน คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 ได้ถนน คสล. ประชำชนได้รับ "

เสริมเหล็กบ้ำนห้วยกุ้ง หมู่ท่ี 2 สบำยในกำรสัญจรไปมำ ท่ีมำตรฐำน ควำมสะดวกสบำย
โครงกำรปรับปรุงถนนดินเข้ำพ้ืน เพ่ือกำรคมนำคมในกำรขนส่งถนนดินกว้ำง 2 เมตร 300,000 ได้ถนนดินท่ีมตรฐำน ประชำชนชัสัญจรไปมำ "

4 ท่ีกำรเกษตรบ้ำนห้วยกุ้ง สินค้ำ
5 โครงกำรซ่อมสร้ำงรำว เพ่ือป้องกันอบัติเหตุ รำวเหล็ก 300,000 ได้รำวเหล็ก ประชำชนปลอดภัย "

เหล็กบ้ำนห้วยกุ้ง หมู่ท่ี 2 ในกำรสัญจร
โครงกำรซ่อมสร้ำงวำงท่อแกเบ้ียน เพ่ือให้เป็นท่ีไหลน้ ำผ่ำน ท่อแกเบ้ียน 300,000 ท่อแกเบ้ียน ประชำชนปลอดภัย "

บ้ำนห้วยกุ้ง หมู่ท่ี 2 ไนกำรสัญจร
"

8 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมขยำย
ถนนดินบ้ำนหนองเหนือ หมู่ท่ี3

เพ่ือกำรคมนำคมภำยใน
หมู่บ้ำนสะดวกสบำย

ปรับปรุงซ่อมแซมขยำย
ถนนดิน

300,000 300,000 ถนน คสล. ประชำชนได้รับควำม
สะดวกสบำยในกำร

"

9 โครงกำรปรับปรุงถนนนดินเข้ำ
พ้ืนท่ีกำรเกษตรบ้ำนหนองขำว
เหนือหมู่ท่ี 3

เพ่ือกำรคมนำคมท่ี
สะดวกสบำย

ขุดขยำยถนนเข้ำพ้ืนท่ี
กำรเกษตร

300,000 ขุดขยำยถนนดิน กำรคมนำคมท่ี
สะดวกสบำย

"

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

300,0007

6

แผนพัฒนท้องถ่ิน (2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง อ าเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ท่ี โครงการ

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกสบำยในกำร
สัญจรไปมำ

เพ่ือกำรคมนำคมภำยใน
หมู่บ้ำนสะดวกสบำย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนำด กว้ำง 4เมตร ยำว 
85 เมตร

300,000

ถนน คสล.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้ำนหนองขำวกลำง ,
บ้ำนหนองขำวเหนือ หมู่ท่ี 3
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริหารภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเขตจังหวัดท่ี 1
              ยุทธศาสตร์ท่ี1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

1.1 แผนงานอุสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กระหว่ำงแยกปำกทำง

บ้ำนหัวน้ ำม่ฮ่องสอน - 
ถึงบ้ำนหัวน้ ำม่ฮ่องสอน 

11 โครงกำรปรับปรุงถนนนดินเข้ำพ้ืนท่ี
กำรเกษตรบ้ำนหัวน้ ำแม่ฮ่องสอน 
หมู่ท่ี 4

เพ่ือกำรคมนำคมท่ี
สะดวกสบำย

ขุดขยำยถนนเข้ำพ้ืนท่ี
กำรเกษตร

300,000 ขุดขยำยถนนดิน กำรคมนำคมท่ี
สะดวกสบำย

"

12 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 5

เพ่ือกำรคมนำนคมท่ี
สะดวกสบำยในกำรสัญจร

ถนน กว้ำง 4.00 เมตร 
ยำว 120 เมตร

300,000 300,000 ได้ถนน คสล.ท่ีมำตรฐำน ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรเดินทำง

"

13 โครงกำรปรับปรุงถนนนดินเข้ำ
พ้ืนท่ีฌำปำกิจ หมู่ท่ี 5

เพ่ือกำรคมนำคมท่ี
สะดวกสบำย

ถนนดินเข้ำพ้ืนท่ีฌำปนกิจ 300,000 มีท่ีเผำศพ สะดวกสบำยในกำร
ฌำปนกิจศพ

"

14 โครงกำรปรับปรุงถนนนดินเข้ำพ้ืนท่ี
กำรเกษตรบ้ำนห้วยตอง หมู่ท่ี 5

เพ่ือกำรคมนำคมท่ี
สะดวกสบำย

ขุดขยำยถนนเข้ำพ้ืนท่ี
กำรเกษตร

300,000 ขุดขยำยถนนดิน กำรคมนำคมท่ี
สะดวกสบำย

"

15 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้ำนห้วยปมฝำด หมู่ท่ี 6

เพ่ือกำรคมนำนคมท่ี
สะดวกสบำยในกำรสัญจร

ถนน กว้ำง 4.00 เมตร 
ยำว 120 เมตร

300,000 ได้ถนน คสล.ท่ีมำตรฐำน ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรเดินทำง

"

16 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้ำนหย่อมบ้ำนป่ำคำ

เพ่ือกำรคมนำนคมท่ี
สะดวกสบำยในกำรสัญจร

ถนน กว้ำง 4.00 เมตร 
ยำว 120 เมตร

300,000 ได้ถนน คสล.ท่ีมำตรฐำน ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรเดินทำง

"

17 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้ำนห้วยกล้วย หมู่ท่ี 6

เพ่ือกำรคมนำนคมท่ี
สะดวกสบำยในกำรสัญจร

ถนน กว้ำง 4.00 เมตร 
ยำว 120 เมตร

300,000 300,000 ได้ถนน คสล.ท่ีมำตรฐำน ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรเดินทำง

"

โครงกำรปรับถนนดินระหว่ำง เพ่ือกำรคมนำคมท่ีสะดวก ถนนกว้ำง 4.00 เมตร 300,000 ได้ถนนคสล.ท่ีมำตฐำน ชุมชนได้รับควำมสะดวก
ปำกทำงสำยหลัก - บ้ำนห้วยปมฝำด สบำยในกำรสัญจร ยำว 120 เมตร ในกำรเดินทำง

19 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีต เพ่ือให้กำรคมนำคม ถนน คสล.กว้ำง 4 เมตร 300,000  ได้ถนน คสล. ชุมชนได้รับควำมสะดวก กองช่าง
เสริมเหล็กระหว่ำงแยกปำกทำง ในกำรสัญจรไปมำสะดวก ยำว 120 เมตร ในกำรเดินทำง อบต.ห้วยปูลิง
บ้ำนห้วยปมฝำด - บ้ำนห้วยปมฝำด สบำย

"18

กองช่ำง อบต.ห้วยปูลิง

แผนพัฒนท้องถ่ิน (2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง อ าเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ท่ี โครงการ

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรเดินทำง

ได้ถนน คสล.ท่ีมำตรฐำน

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

300,000ถนน กว้ำง 4.00 เมตร 
ยำว 120 เมตร

เพ่ือกำรคมนำนคมท่ี
สะดวกสบำยในกำรสัญจร

10
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริหารภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเขตจังหวัดท่ี 1
              ยุทธศาสตร์ท่ี1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงกำรปรับถนนดินระหว่ำงยหย่อม เพ่ือกำรคมนำคมท่ีสะดวก ถนนกว้ำง 4.00 เมตร 300,000 ได้ถนนคสล.ท่ีมำตฐำน ชุมชนได้รับควำมสะดวก ˝

ห้วยกล้วย - หย่อมบ้ำนป่ำคำ สบำยในกำรสัญจร ยำว 120 เมตร ในกำรเดินทำง
โครงกำรปรับถนนดินล ำลองเข้ำพ้ืนท่ี เพ่ือกำรคมนำคมท่ีสะดวก ถนนกว้ำง 4.00 เมตร 300,000 ได้ถนนคสล.ท่ีมำตฐำน ชุมชนได้รับควำมสะดวก ˝

กำรเกษตรหย่อมบ้ำนป่ำคำ สบำยในกำรสัญจร ยำว 120 เมตร ในกำรเดินทำง

โครงกำรปรับถนนดินล ำลองเข้ำพ้ืนท่ี เพ่ือกำรคมนำคมท่ีสะดวก ถนนกว้ำง 4.00 เมตร 300,000 ได้ถนนคสล.ท่ีมำตฐำน ชุมชนได้รับควำมสะดวก ˝

กำรเกษตรหย่อมบ้ำนห้วยกล้วย สบำยในกำรสัญจร ยำว 120 เมตร ในกำรเดินทำง
โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีต เพ่ือกำรคมนำคมท่ีสะดวก ถนนกว้ำง 4.00 เมตร 300,000 ได้ถนน คสล. ชุมชนได้รับควำมสะดวก ˝

ระหว่ำงหน้ำ รพ.สต.บ้ำนห้วยปูลิง - สบำยในกำรสัญจร ยำว 120 เมตร ในกำรเดินทำง

หย่อมบ้ำนห้วยหมูบน หมู่ท่ี7
24 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีต เพ่ือกำรคมนำคมท่ีสะดวก ถนนกว้ำง 4.00 เมตร 300,000 ได้ถนน คสล. ชุมชนได้รับควำมสะดวก ˝

ระหว่ำงบ้ำนห้วยตองก๊อ - สบำยในกำรสัญจร ยำว 120 เมตร ในกำรเดินทำง

หย่อมบ้ำนห้วยหมูบน
25 โครงกำรปรับปรุงถนนนดินเข้ำพ้ืนท่ี

กำรเกษตรหย่อมบ้ำนห้วยหมูบน    
หมู่ท่ี 7

เพ่ือกำรคมนำคมท่ี
สะดวกสบำย

ขุดขยำยถนนเข้ำพ้ืนท่ี
กำรเกษตร

300,000 ถนนเข้ำพ้ืนท่ีกำรเกษตร กำรคมนำคมท่ี
สะดวกสบำย

˝

26 โครงกำรปรับปรุงถนนนดินเข้ำพ้ืนท่ี
กำรเกษตรหย่อมบ้ำนห้วยตองก๊อ    
หมู่ท่ี 7

เพ่ือกำรคมนำคมท่ี
สะดวกสบำย

ขุดขยำยถนนเข้ำพ้ืนท่ี
กำรเกษตร

300,000 ถนนเข้ำพ้ืนท่ีกำรเกษตร กำรคมนำคมท่ี
สะดวกสบำย

˝

โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีต เพ่ือกำรคมนำคม ถนน คสล. 300,000 ได้ถนน คสล. กำรคมนำคมสะดวก ˝

เสริมเหล็กบ้ำนห้วยตองก๊อ ในกำรสัญจรไปมำ สบำย
โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีต เพ่ือกำรคมนำคม ถนน คสล. 300,000 ได้ถนน คสล. กำรคมนำคมสะดวก "
เสริมเหล็กหย่อมบ้ำนห้วยหมูบน ในกำรสัญจรไปมำ สบำย

29 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอนครีตเสริมเหล็ก เพ่ือกำรคมนำคม ถนน คสล. 300,000 300,000 ได้ถนน คสล. กำรคมนำคมสะดวก "
พร้อมรำวกันตก บ้ำนห้วยตองก๊อ หมู่ท่ี7 ในกำรสัญจรไปมำ สบำย

(ทำงไปพลังงำนน้ ำ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

23

20

21

22

แผนพัฒนท้องถ่ิน (2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง อ าเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

27

28

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริหารภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเขตจังหวัดท่ี 1
              ยุทธศาสตร์ท่ี1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

1.1แผนงานอุสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือกำรคมนำคม ถนน คสล. 300,000 300,000 ได้ถนน คสล. กำรคมนำคมสะดวก "
บ้ำนห้วยฮ้ี หมู่ท่ี 8 ในกำรสัญจรไปมำ สบำย

31 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีต เพ่ือกำรคมนำคม ถนน คสล. 300,000 300,000 ได้ถนน คสล. กำรคมนำคมสะดวก "
บ้ำนน้ ำฮู หมู่ท่ี 8 ในกำรสัญจรไปมำ สบำย

32 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีต เพ่ือกำรคมนำคมท่ี ขุดขยำยถนนเข้ำพ้ืนท่ี 300,000 ถนนเข้ำพ้ืนท่ีกำรเกษตร กำรคมนำคมท่ีสะดวกสบำย ˝

โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีต เพ่ือกำรคมนำคม ถนน คสล. 300,000 300,000 ได้ถนน คสล. กำรคมนำคมสะดวก "

เสริมเหล็กบ้ำนห้วยไม้ด ำ (ทำงไปวัด) ในกำรสัญจรไปมำ สบำย
โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีต เพ่ือกำรคมนำคม ถนน คสล. 300,000 ได้ถนน คสล. กำรคมนำคมสะดวก "
เสริมเหล็กบ้ำนห้วยไม้ด ำ - สวนกำแฟ ในกำรสัญจรไปมำ สบำย

35 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เข้ำพ้ืนท่ีกำรเกษตรหมู่ท่ี 9

เพ่ือกำรคมนำคมท่ี
สะดวกสบำย

ขุดขยำยถนนเข้ำพ้ืนท่ี
กำรเกษตร

300,000 ถนนเข้ำพ้ืนท่ีกำรเกษตร กำรคมนำคมท่ีสะดวกสบำย ˝

36 โครงกำรซ่อมสร้ำงรำงระบำยน้ ำ เพ่ือระบำยน้ ำออก รำงระบำยน้ ำ 300,000 รำงระบำยน้ ำ ระบำยน้ ำออก "

พร้อมระบบฝำปิดบ้ำนห้วยไม้ด ำ หมู่ท่ี9

37 โครงกำรซ่อมสร้ำงรำงระบำยน้ ำ เพ่ือระบำยน้ ำออก รำงระบำยน้ ำ 300,000 รำงระบำยน้ ำ ระบำยน้ ำออก "

พร้อมระบบฝำปิดบ้ำนห้วยปูเลย หมู่ท่ี10

38 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเล็ก เพ่ือกำรคมนำคมท่ีสะดวกสบำย ถนน คสล. 300,000 ถนนคอนกรีต กำรคมนำคมสะดวก "

ระหว่ำงบ้ำนห้วยปูเลย - บ้ำนห้วยตอง ในกำรสัญจรไปมำ

39 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเล็ก เพ่ือกำรคมนำคมท่ีสะดวกสบำย ถนน คสล. 300,000 ถนนคอนกรีต กำรคมนำคมสะดวก "

ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนห้วยปูเลย ในกำรสัญจรไปมำ

40 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเล็ก เพ่ือกำรคมนำคมท่ีสะดวกสบำย ถนน คสล. 300,000 ถนนคอนกรีต กำรคมนำคมสะดวก "

เข้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยปูเลย ในกำรสัญจรไปมำ

41 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเล็ก เพ่ือกำรคมนำคมท่ีสะดวกสบำย ถนน คสล. 300,000 ถนนคอนกรีต กำรคมนำคมสะดวก "

หน้ำบ้ำนประกำยเพชร - บ้ำนปรีชำ ในกำรสัญจรไปมำ

42 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเล็ก เพ่ือกำรคมนำคมท่ีสะดวกสบำย ถนน คสล. 300,000 ถนนคอนกรีต กำรคมนำคมสะดวก "

หน้ำโรงเรียน - บ้ำนชนะชัย ในกำรสัญจรไปมำ

34

33

แผนพัฒนท้องถ่ิน (2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง อ าเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริหารภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเขตจังหวัดท่ี 1
              ยุทธศาสตร์ท่ี1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

1.1แผนงานอุสาหากรรมและโยธา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลูกรังระหว่ำง เพ่ือกำรคมนำคมท่ีสะดวกสบำย ถนน คสล. 300,000 ถนนลูกรัง กำรคมนำคมสะดวก "

บ้ำนห้วยปูเลย - บ้ำนห้วยตอง ในกำรสัญจรไปมำ

44 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนดิน เข้ำพ้ืนท่ี เพ่ือกำรคมนำคมท่ี ขุดขยำยถนนเข้ำพ้ืนท่ี 300,000 ถนนเข้ำพ้ืนท่ีกำรเกษตร กำรคมนำคมท่ีสะดวกสบำย "

45 โครงกำรปรับปรุงถนนนดินเข้ำ เพ่ือกำรคมนำคมท่ี ถนนดินเข้ำพ้ืนท่ีฌำปนกิจ 300,000 มีท่ีเผำศพ สะดวกสบำยในกำร
46 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเล็ก เพ่ือกำรคมนำคมท่ีสะดวกสบำย ถนน คสล. 300,000 300,000 ถนนคอนกรีต กำรคมนำคมสะดวก "

ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนห้วยไทร, ในกำรสัญจรไปมำ

หย่อมบ้ำนก่ิวขม้ิน หมู่ท่ี 11

47 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนดิน เพ่ือกำรคมนำคมท่ีสะดวกสบำย ถนน คสล. 300,000 ถนนคอนกรีต กำรคมนำคมสะดวก "
บ้ำนก่ิวขม้ิน - บ้ำนห้วยไทร ในกำรสัญจรไปมำ

48 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนดินระหว่ำง เพ่ือกำรคมนำคมท่ี ขุดขยำยถนน 300,000 ถนนเข้ำพ้ืนท่ีกำรเกษตร กำรคมนำคมท่ีสะดวกสบำย "

49 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนดิน เข้ำพ้ืนท่ี
กำรเกษตรหมู่ท่ี 11

เพ่ือกำรคมนำคมท่ี
สะดวกสบำย

ขุดขยำยถนนเข้ำพ้ืนท่ี
กำรเกษตร

300,000 ถนนเข้ำพ้ืนท่ีกำรเกษตร กำรคมนำคมท่ีสะดวกสบำย "

แผนพัฒนท้องถ่ิน (2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง อ าเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

49 โครงการรวม

ท่ี

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริหารภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
              ยุทธศาสตร์ท่ี1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงกำรซ่อมสร้ำงถังเก็บน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพ่ือให้มีน้ ำอุปโภคและ ถังเก็บน้ ำคสล. 300,000 300,000 ได้ถนน คสล. ประชำชนได้รับ กองช่ำง

เสริมเหล็ก บ้ำนห้วยปูลิง และบ้ำนใหม่ บริโภค ท่ีมำตรฐำน ควำมสะดวกสบำย อบต.ห้วยปุลิง

ในกำรเดินทำง
โครงกำรว่อมสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำขนำดเล็ก เพ่ือให้มิอุปโภคและปริโภค อ่ำงเก็บน้ ำขนำดเล็ก 500,000 ได้อ่ำงเก็บน้ ำ ประชำชนได้มีน้ ำอุปโภค "

บ้ำนห้วยปูลิง บ้ำนใหม่ และบริโภค
5 โครงกำรติดต้ังพลังงำนแสงอำทิตย์ เพ่ือให้มีแสงสว่ำงใช้ในบ้ำน พลังงำนแสงอทิตย์ 300,000 300,000 ได้พลังงำนแสงอำทิตย์ ประชำชนได้มีไฟแสง "

บ้ำนห้วยปูลิง บ้ำนใหม่ สว่ำงใช้
6 โครงกำรปรับปรุงซ่อมสร้ำงศำลำเอนก เพ่ือให้มีศำลำในกำรจัดกิจกรรม ศำลำเอนกประสงค์ 300,000 ได้ศำลำเอนกประสงค์ ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ "

ประสงค์บ้ำนห้วยปูลิง ในกำรจัดกิจกรรม
7 โครงกำรปรับปรับปรุงซ่อมแซมระบบ 300,000 ถังเก็บน้ ำ ประชำชนมีน้ ำสะอำด

ประปำพร้อมถังน้ ำบ้ำนห้วยปูลิง ประจ ำครัวเรือน ใช้ตลอดท้ังปี "

8 โครงกำรพลังงำนไฟฟ้ำบ้ำนห้วยกุ้ง เพ่ือให้มีไฟฟ้ำใช้ ไฟฟ้ำพลังงงำนน้ ำ 300,000 มีไฟฟ้ำใช้ ชุมชนได้มีไฟฟ้ำใช้ "

9
โครงกำรซ่อมสร้ำงถังเก็บน้ ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้ำนห้วยกุ้ง หมู่ที 2

เพ่ือกำรคมนำคมภำยใน
หมู่บ้ำนสะดวกสบำย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนำด กว้ำง 4เมตร ยำว 
85 เมตร

300,000 ได้ถนนถังเก็บน้ ำ คสล.
ท่ีมำตรฐำน

ชุมชนได้มีน้ ำใช้อุปโภค
บริโภค

"

โครงกำรติดต้ังสัญญำณเครือข่ำย เพ่ือให้สัญญำณโทรศัพท์ หมู่ที 2 300000 มีสัญญำณโทรศัพท์ มีส ญญำณโทรศัพท์ใช้
สัญญำนโทรศัพท์

11
โครงกำรซ่อมสร้ำงถังเก็บน้ ำคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้ำนหนองขำวกลำง ,หย่อมบ้ำน
หนองขำวเหนือ

เพ่ือให้มีน้ ำใช้อุปโภคและ
บริโภค

กังเก็บน้ ำ คสล. 300,000 ได้ถนนถังเก้บน้ ำ คสล.ท่ี
มำตรฐำน

ชุมชนได้มีน้ ำใช้อุปโภคและ
บริโภค

12 โครงกำรซ่อมสร้ำงศำลำเอนกประสงค์
บ้ำนหนองขำวกลำง

เพ่ือให้ประชำชนมีสถำนท่ีท ำ
กิจกรรมประจ ำหมู่บ้ำน

ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม
หมู่บ้ำน

300,000 ได้ศำลำเอนกประสงค์ท่ีได้
มำตรฐำน

ประชำชนมีสถำนท่ีท ำ
กิจกรรมประจ ำหมู่บ้ำน

โครงกำรติดดต้ังระบบไฟฟ้ำพลังงำน เพ่ือให้มีไฟฟ้ำใช้ บ้ำนหนองขำวกลำง 300,000 พลังงำนแสงอำทิตย์ มีไฟฟ้ำใช้ "
แสงอำทิตย์บ้ำนหนองขำวกลำง

โครงกำรพลังงำนน้ ำไฟฟ้ำ เพ่ือให้มีไฟฟ้ำใช้ บ้ำนหนองขำวเหนือ 300,000 พลังงำนน้ ำ มีไฟฟ้ำใช้ "
บ้ำนหนองขำวเหนือ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

"

แผนพัฒนท้องถ่ิน (2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง อ าเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

4

10

14

15

แบบ ผ.02 
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริหารภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเขตจังหวัดท่ี 1
              ยุทธศาสตร์ท่ี1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมเพ่ิม

ประสิทธิภำพระบบประปำบ้ำนหัวน้ ำ
แม่ฮ่องสอน

เพ่ือให้ทุกครัวเรือนมีน้ ำ
อุปโภคและบริโภค

ถังเก็บน้ ำ ขนำดกว้ำง 6เมตร 
ยำว 6 เมตร สูง  1.80 เมตร

300,000 ถังเก็บน้ ำ คสล. ประชำชำชนมีน้ ำใช้ตลอดปี "
17 โครงกำรซ่อมสร้ำงอำคำร สสช เพ่ือให้มีอำคำรบริกำร อำคำรส ำนักงำน 300,000 อำคำร สสช ชุมชนมำรับบริกำร "
18 โครงกำรซ่อมสร้ำงศำลำเอนกประสงค์

บ้ำนหัวน้ ำแม่ฮ่องสอน
เพ่ือให้ประชำชนมีสถำนท่ีท ำ
กิจกรรมประจ ำหมู่บ้ำน

ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศำลำ
เอนกประสงค์

๓๐๐,๐๐๐ 300,000 ศำลำเอนกประสงค์ ประชำชนมีสถำนท่ีท ำ
กิจกรรมประจ ำหมู่บ้ำน "

19 โครงกำรปรับปรุงระบบพลังไฟฟ้ำ เพ่ือให้มีไฟฟ้ำใช้ ปรับปรุงซ่อมแซม 300,000 พลังงำนไฟฟ้ำ ชุมชนได้มีไฟฟ้ำใช้ "
โครงกำรซ่อมสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำ เพ่ือเก็บน้ ำไว้ช่วงฤดูร้อน หมู่ 4, 5 ,9 300,000 300,000 ถังเก็บน้ ำ คสล. ชุมชนมีน้ ำใช้ใช่วงฤดู

ขนำดเล็ก ร้อนอุปโภคและบริโภค

โครงกำรติดต้ังเครือข่ำยสัญญำณ เพ่ือให้มีสัญญำณโทรศัพท์ หมู่ท่ี 1 - 11 300,000 300,000 300,000 มีสัญญำณโทรศัพท์ ชุมชนได้โทรหำกันได้

โทรศัพท์

โครงกำรซ่อมสร้ำงล ำเหมืองเพ่ือกำร เพ่ือให้มีน้ ำใช้ในกำรเกษตร ล ำเหมือง 300,000 ล ำเหมือง มีน้ ำใช้ในกำรท ำกำร

เกษตรบ้ำนหัวน้ ำแม่ฮ่องสอน เกษตร

โครงกำรติดต้ังไฟก่ิงระบบโซล่ำเซลล์ เพ่ือมีไฟฟ้ำสว่ำงใช้ใน ไฟก่ิง มีไฟก่ิง ชุมชนมีไฟสว่ำงใช้ใน
บ้ำนห้วยตอง หมู่ท่ี 5 ชุมชน ชุมชน "

24 โครงกำรซ่อมสร้ำงฝำยชะลอคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้มีน้ ำอุปโภคและบิโภคใช้ช่วงหมู่ท่ี5 300,000 มีน้ ำใช้ ชุมชนมีน้ ำใช้อุปโภคและบริโภค "

บ้ำนห้วยตอง หมู่ท่ี 5 ฤดูแล้ง
25 โครงกำรซ่อมสร้ำงศำลำเอนกประสงค์ บ้ำน

ห้วยตองหมู่ท่ี 5
เพ่ือให้ประชำชนมีสถำนท่ีท ำ
กิจกรรมประจ ำหมู่บ้ำน

ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมหมู่บ้ำน 300,000 ได้ศำลำเอนกประสงค์ท่ีได้
มำตรฐำน

ประชำชนมีสถำนท่ีท ำ
กิจกรรมประจ ำหมู่บ้ำน

"

โครงกำรซ่อมสร้ำงถังพักน้ ำ เพ่ือเก็บน้ ำไว้ช่วงฤดูร้อน ถังเก็บน้ ำประจ ำหมู่บ้สน มีน้ ำใช้ ชุมชนมีน้ ำใช้ใช่วงฤดู "

ประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 5 ร้อนอุปโภคและบริโภค

โครงกำรติดต้ังถังกรองน้ ำประจ ำ เพ่ือมีน้ ำสะอำดอุปโภคและ ถังกรองน้ ำ มีถังกรองน้ ำ มีน้ ำสะอำดใช้อุปโภค "

หมู่บ้ำน บ้ำนห้วยตอง บริโภค และปริโภค

22

27

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

20 "
21

23

300,000

300,000

แผนพัฒนท้องถ่ิน (2566 - 2570 )

"

"

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง อ าเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ท่ี

300,000

26 300,000
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริหารภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเขตจังหวัดท่ี 1
              ยุทธศาสตร์ท่ี1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
24 โครงกำรซ่อมสร้ำงศำลำเอนกประสงค์ บ้ำน

ห้วยตองหมู่ท่ี 5
เพ่ือให้ประชำชนมีสถำนท่ีท ำ
กิจกรรมประจ ำหมู่บ้ำน

ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมหมู่บ้ำน 300,000 ได้ศำลำเอนกประสงค์ท่ีได้
มำตรฐำน

ประชำชนมีสถำนท่ีท ำ
กิจกรรมประจ ำหมู่บ้ำนโครงกำรซ่อมสร้ำงถังพักน้ ำ เพ่ือเก็บน้ ำไว้ช่วงฤดูร้อน ถังเก็บน้ ำประจ ำหมู่บ้สน มีน้ ำใช้ ชุมชนมีน้ ำใช้ใช่วงฤดู "

ประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 5 ร้อนอุปโภคและบริโภค

โครงกำรติดต้ังถังกรองน้ ำประจ ำ เพ่ือมีน้ ำสะอำดอุปโภคและ ถังกรองน้ ำ มีถังกรองน้ ำ มีน้ ำสะอำดใช้อุปโภค "

หมู่บ้ำน บ้ำนห้วยตอง บริโภค และปริโภค

โครงกำรปนับปรุงระบบประปำเข้ำพ้ืน เพ่ือมีน้ ำใช้ส ำหรับท ำกำร ระบบประปำ มีน้ ำประปำในกำรท ำกำร มีน้ ำประปำในกำรท ำกำร

ท่ีกำรเกษตร เกษตร เกษตร เกษตร
28 โครงกำรซ่อมสร้ำงศำลำเอนกประสงค์ บ้ำน

ห้วยปมฝำด หมู่ท่ี 6
เพ่ือให้ประชำชนมีสถำนท่ีท ำ
กิจกรรมประจ ำหมู่บ้ำน

ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมหมู่บ้ำน 300,000 ได้ศำลำเอนกประสงค์ท่ีได้
มำตรฐำน

ประชำชนมีสถำนท่ีท ำ
กิจกรรมประจ ำหมู่บ้ำน

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถังเก็บน้ ำ คสล.  เพ่ือให้มีน้ ำอุปโภคและ ถังเก็บน้ ำคสล. 300,000 ได้ถนน คสล. ประชำชนได้รับ

บ้ำนห้วยกล้วย บ้ำนป่ำคำ บ้ำนห้วยปมฝำด บริโภค ท่ีมำตรฐำน ควำมสะดวกสบำย

30
โครงกำรซ่อมสร้ำงถังเก็บน้ ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้ำนหนองขำวเหนือ

เพ่ือให้เก็บน้ ำใช้อุปโภคและ
บริโภค

ถังเก้บน้ ำ คสล. 300,000 ได้ถนนถังเก้บน้ ำ คสล.ท่ี
มำตรฐำน

ชุมชนได้มีน้ ำใช้อุปโภคและ
บริโภค

พร้อมระบบประปำหย่อมบ้ำนห้วยหมูบน
31 โครงกำรซ่อมสร้ำงศำลำเอนกประสงค์

หย่อมบ้ำนห้วยหมูบน หมู่ท่ี 7
เพ่ือให้ประชำชนมีสถำนท่ีท ำ
กิจกรรมประจ ำหมู่บ้ำน

ศำลำเอนกประสงค์ 300,000 ศำลำเอนกประสงค์ ประชำชนมีสถำนท่ีท ำ
กิจกรรมประจ ำหมู่บ้ำน "

32 โครงกำรซ่อมสร้ำงศำลำกำรท่องเทียว บ้ำน
ห้วยตองก๊อ หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชำชนมีสถำนท่ีท ำ
กิจกรรมประจ ำหมู่บ้ำน

ศำลำเอนกประสงค์ 300,000 ศำลำเอนกประสงค์ ประชำชนมีสถำนท่ีท ำ
กิจกรรมประจ ำหมู่บ้ำน

"

33 โครงกำรซ่อมสร้ำงระบบประปำเพ่ือกำรเกษตร เพ่ือให้ทุกครัวเรือนมีน้ ำอุปโภค
และบริโภค

ถังเก็บน้ ำ ขนำดกว้ำง 6เมตร 
ยำว 6 เมตร สูง  1.80 เมตร

300,000 ถังเก็บน้ ำ คสล. ประชำชำชนมีน้ ำใช้ตลอดปี "

34 โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองกระจำยเสียงประจ ำ
หมู่บ้ำน บ้ำนห้วยฮ้ี หมู่ท่ี 8

เพ่ือใช้ในกำรประกำศข่ำวหรือ
ใช้ในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ

เคร่ืองกระจำยเสียง จ ำนวน 1 ชุด 50,000 ชุดเคร่ืองกระจำยเสียง ประชำชนได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำร "

โครงกำรติดดต้ังระบบไฟฟ้ำพลังงำน เพ่ือให้มีไฟฟ้ำใช้ หมู่ท่ี 1 - 11 300,000 300,000 300,000 พลังงำนแสงอำทิตย์ ชุมชนมีไฟฟ้ำใช้

แสงอำทิตย์

36 โครงกำรซ่อมสร้ำงศำลำเอนกประสงค์
หย่อมบ้ำนน้ ำฮู หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชำชนมีสถำนท่ีท ำ
กิจกรรมประจ ำหมู่บ้ำน

ศำลำเอนกประสงค์ 300,000 ศำลำเอนกประสงค์ ประชำชนมีสถำนท่ีท ำ
กิจกรรมประจ ำหมู่บ้ำน "

37
โครงกำรซ่อมสร้ำงถังเก็บน้ ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมระบบประปำ หมู่ท่ี8

เพ่ือให้มีน้ ำใช้อุปโภคและบรื
โภค

ถังเก้บน้ ำ คสล. 300,000 ได้ถนนถังเก้บน้ ำ คสล.ท่ี
มำตรฐำน

ชุมชนได้มีน้ ำใช้อุปโภคและ
บริโภค "

300,000

300,000

25

35 "

"

"

29

27 "

ท่ี

26

300,000

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนท้องถ่ิน (2566 - 2570 )
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริหารภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเขตจังหวัดท่ี 1
              ยุทธศาสตร์ท่ี1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38
โครงกำรซ่อมสร้ำงถังเก็บน้ ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมระบบประปำ หมู่ท่ี9

เพ่ือให้มีน้ ำใช้อุปโภคและบรื
โภค

ถังเก้บน้ ำ คสล. 300,000 300,000 ได้ถนนถังเก้บน้ ำ คสล.ท่ี
มำตรฐำน

ชุมชนได้มีน้ ำใช้อุปโภคและ
บริโภค "

โครงกำรติดดต้ังไฟฟ้ำสว่ำงระบบโซล่ำ เพ่ือให้มีไฟฟ้ำใช้ พลังงำนแสงอำทิตย์ 300,000 พลังงำนแสงอำทิตย์ ชุมชนมีไฟฟ้ำใช้

เซลล์

โครงกำรซ่อมสร้ำงล ำเหมืองเพ่ือกำร เพ่ือให้มีน้ ำใช้ในกำรเกษตร ล ำเหมือง 300,000 ล ำเหมือง มีน้ ำใช้ในกำรท ำกำร

เกษตรบ้ำนห้วยไม้ด ำ หมู่ท่ี 9 เกษตร

โครงกำรติดดต้ังระบบไฟฟ้ำพลังงำน เพ่ือให้มีไฟฟ้ำใช้ พลังงำนแสงอำทิตย์ 300,000 พลังงำนแสงอำทิตย์ ชุมชนมีไฟฟ้ำใช้

แสงอำทิตย์บ้ำนห้วยปูเลย

โครงกำรซ่อมสร้ำงล ำเหมืองเพ่ือกำร เพ่ือให้มีน้ ำใช้ในกำรเกษตร ล ำเหมือง 300,000 ล ำเหมือง มีน้ ำใช้ในกำรท ำกำร

เกษตรบ้ำนห้วยปูเลย หมู่ท่ี 10 เกษตร

43
โครงกำรซ่อมสร้ำงถังเก็บน้ ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมระบบประปำบ้ำนห้วยปูเลย
หมู่ท่ี10

เพ่ือให้มีน้ ำใช้อุปโภคและบรื
โภค

ถังเก้บน้ ำ คสล. 300,000 ได้ถนนถังเก้บน้ ำ คสล.ท่ี
มำตรฐำน

ชุมชนได้มีน้ ำใช้อุปโภคและ
บริโภค "

44
โครงกำรปรับปรุงระบบพลังแสงอำทิตย์
ภำยในส ำนักงำน/ไฟฟ้ำในบ้ำนพัก/ไฟก่ิง

เพ่ือให้มีส ำนักงำน  อบต.ห้วยปูลิง
300,000 300,000

มีไฟฟ้ำใช้ในส ำนักงำน มีฟ้ำใช้ในกำรปฏิบัติงำน "
45 โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณ

ส ำนักงำน/ระเบียงท่ีพักส ำหรับผู้มำติดต่อ/
ร้ัวส ำนักงำน

เพ่ือให้ส ำนักงำนมีภูมิทัศน์ อบต.ห้วยปูลิง 300,000 300,000 มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงำม อบต.น่ำอยู่
"

42 "

41 "

แผนพัฒนท้องถ่ิน (2566 - 2570 )

"
40 "

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

39
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริหารภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเขตจังหวัดท่ี 2
              ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมการค้า การลงทุนของท้องถ่ิน

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ เพ่ือส่งเสริมรำยได้ให้แก่ชุมชน ผลิตภัณฑ์ข้ำวกล้งไร้เบอร่ี 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ข้ำวกล้อง ชุมชนมีรำยได้ ส ำนักปลัด

ส่งเสริมกำรคลำดส ำหรับกลุ่ม หมู่ 1 - 11 ข้ำวไร้เบอร่ี จำกกำรขำยข้ำว อบต.ห้วยปูลิง
อำชีพข้ำวกล้อง ข้ำวไร้เบอร่ี

2 โครงกำรส่งเสริมปลูกผักริมร้ัว เพ่ือสเงเสริมให้มีกำรปลูกผักริม อบต.ห้วยปูลิง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผักริมร้ัว มีผักรับประทำน "

กินได้ต้ำนภัยโควิด 19 ร้ัวต้ำนภัยโควิด

3 โครงกำรส่งเสริมอำชีพตำมหลัก เพ่ือส่งเสริมอำชีพให้กัฃชุมชน หมู่ 1 - 11 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อำชีพ มีคุณภำพชีวิตท่ี "

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ดีข้ึน

แผนพัฒนท้องถ่ิน (2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง อ าเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รวม 3 1,020,00 1,020,0001,020,000 1,020,000 1,020,000

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริหารภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเขตจังหวัดท่ี 3
     3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การพัฒนาคนแบละสังคมให้มีคุณภาพ

3.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขต เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้มีอำหำรกลำง สถำนศึกษำในเขตพ้ืนท่ี 1,200,000 12,000,000 22,800,000 33,600,000 1,200,000 เด็กนักเรียน พัฒนำกำรเรียน ส ำนักปลัด

พ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ วัน ต ำบลห้วยปูลิง ของเด็กนักเรียน อบต.ห้วยปูลิง

แม่ฮ่องสอนเขต 1 ในเขตพ้ืนท่ีองค์กำร จ ำนวน 9 แห่ง

บริหำรส่วนต ำบลห้วยปูลิง

 ตำมโครงกำรอำหำรกลำงวัน 

2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนและเดิน เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนด้ำน บุคลำกรกำรศึกษำ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ได้ควำมรู้ บุคลำกรได้ควำม "

ทำงไปรำชกำร ศึกษำ รู้ด้ำนต่ำงๆ

3 โครงกำรพัฒนำทักษะและเด็กต ำบลห้วยปูลิงเพ่ือให้เด็กรู้จักรู้รักสำมัคคี เด็กในสังกัด ศพด.3 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ได้ร่วมกิจกรรม เด็กได้รับกำร "

ศูนย์ พัฒนำกำร

4 โครงกำรพัฒนำพัฒนำครูผู้ดูแลเด้ก เพ่ือพัฒนำควำมรู้ให้บุคลำกรครูและ บุคลำกรทำงศึกษำ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ได้ควำมรู้ทำง บุคลำกรได้ควำม "

ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก กำรศึกษำ รู้

5 โครงกำรรรณรงค์ป้องกันภัยในศูนย์ เพ่ือป้องกันภัยในศูนย์พัฒนำ จ ำนวน 3 ศูนย์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ไปปลอดภัยจำก เด็กปลอดกัยจำก "

พัฒนำเด็กเล็ก เด็กเล็ก โรคภัย โรคภัยต่ำงๆ

6 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร เพ่ือสงเสริมกำรเรียนและกำรพัฒนำ ศพด. 3 ศูนย์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สพด. เด็กได้รับสำรอำ "

บริหำรสถำนศึกษำเป็นอำหำรกลำงวัน ของเด็ก โรงเรียน หำรท่ีครบ 5 หมู่

7 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนด้ำนกำรเรียน ศูนย์พัฒนำเด็ก 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ได้รับควำมรู้ พัฒนำกำรเรียน "

สถำนศึกษำเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน กำรสอน 3 ศูนย์ กำรสอน

8 ค่ำอำหำรเสริม (นม) ส ำหรับ สถำนศึกษำ เพ่ือส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็กใน จ ำนวน 9 แห่งกับ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 เด็กได้รับ เด็กได้รับอำหำร "

และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในพ้ืนท่ีต ำบล พ้ืนท่ีต ำบลห้วยปูลิง 3 ศูนย์ ประทำนอำหำร เสริมเพ่ือพัฒนำ

ห้วยปูลิง เสริมนม

9 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กได้รับกำร เด็กไดรับกำร "

สถำนศึกษำเป็นค่ำหนังสือเรียน ของเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 3 ศูนย์ พัฒนำ พัฒนำ

แผนพัฒนท้องถ่ิน (2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง อ าเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณท่ีและแหล่งท่ีมา
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

แบบ ผ.02 
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10 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อุปกรณ์กำรเรียน เด็กมีพัฒนำกำร "

สถำนศึกษำเป็นค่ำอุปกรณ์กำรเรียนสถำนศึกษำเป็นค่ำอุปกรณ์กำรเรียน จ ำนวน 3 ศูนย์ เรียนกำรสอน
11 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนของ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ได้เคร่ืองแบบ เพ่ือให้เด็กมีชุด "

สถำนศึกษำเป็นค่ำเคร่ืองแบบนักเรียนเด็กเล็ก จ ำนวน 3 ศูนย์ นักเรียน นักเรียนใส่
12 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนของ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กได้ท ำ เพ่ือให้มีกิจกรรม "

สถำนศึกษำเป็นค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเด็กเล็ก จ ำนวน 3 ศูนย์ กิจกรรม ร่วมกัน

รวม 12 2,240,0002,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000

แบบ ผ.02 



ห น้ า  | 34 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริหารภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเขตจังหวัดท่ี 3

              ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคมท่ีมีคุณภาพ

3.2 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรแพทย์เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยจต่ำงๆ ศูนย์กำรแพทย์ฉุกเฉิน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สถำนท่ีบริกำรและ ชุมชนได้รับบริกำร ส ำนักปลัด

ฉุกเฉิน กำรแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ห้วยปูลิง ให้ควำมช่วยเหลือ และช่วยเหลือได้ทัน อบต
ผู้ประสบภัย ที

2 โครงกำรป้องกันและก้ไขโรคติดต่อ เพ่ิอป้องกันโรรคติดต่อหรือ ชุมชนท้ัง 11 หมู่บ้ำน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ชุมชนห่ำงไกลจำก ชุมชนสุขภำพ "

หรือโรคไวรัส โรคไวรัส โรคต่ำงๆ แข็งแรง

3 โครงกำรรณรงค์ป้องกันและก ำจัดโรคไข้เพ่ือให้ชุมชนปลอดภัยจำกโรค ชุมชนท้ัง 11 หมู่บ้ำน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ชุมชนปลอดภัยจำก ชุมชนสุขภำพแข็ง "

เลือดออก ไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก แรงและปลอดภัย
จำกโรค

4 โครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอด เพ่ือป้องกันปัญหำและอัน จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รณรงค์ป้องกันฉีด ชุมชนปลอดภัย "

ภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตรำยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ กับชุมชน วัคซีนให้สุนัขบ้ำ โรคพิษสุนัขบ้ำ
ชุมชนท้ัง 11 หมู่บ้ำน

5 อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีกิจกรรมท ำ หมู่1 - 11 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ชุมชนปลอดภัย ชุมชนปลอดจำก "

(ดำมโครงกำรพระรำชด ำริ) และให้ควำมรู้ด้ำนสำธำรณสุข จำกโรค โรค
ด้ำนสำธำรณสุข

6 โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรขับรถกู้ชีพ เพ่ือจ้ำงเหมำบริกำรพนักขับรถกู้ชีพ จ ำนวน 2 คน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 พนักงำนขับรถ ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับ "

จ ำนวน 2 คน ส่งทันท่วงที

7 โครงกำรจ้ำงเหมำอำสำสมัครปศุสัตว์เพ่ือจ้ำงเหมำบริกำรอำสำสมัคร จ ำนวน 1 คน 100,000 100,000 100,000 100000 100,000 อำสำสมัคร ชุมชนได้รับควำม "

ประจ ำต ำบล ปศุสัตว์ต ำบล จ ำนวน 1 คน ปศุสัตว์ ช่วยเหลือ
8 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้และรรรงค์คัดเพ่ือส่งเสริมกำรคัดแยกขยะออก หมู่1 - 11 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

แยกขยะมูลฝอยในชุมชน จำกกัน

แผนพัฒนท้องถ่ิน (2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง อ าเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

710,000 710,000รวม 8 710,000 710,000 710,000

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริหารภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเขตจังหวัดท่ี 3
               ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคมท่ีมีคุณภาพ

      3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2567 2569 2570 (KPI) ว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงกำรสงเครำะห์เคร่ืองกัน
หนำว

เพ่ือให้ประชำชนได้รับกำร
ช่วยเหลือ สงเครำะห์ตำมสิทธ์ิ
ท่ีรัฐพึงให้กำรช่วยเหลือ

รำษฎรในต ำบลห้วยปูลิง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รำษฎรต ำบลห้วย
ปูลิง

ชุมชนได้รับควำม
ช่วยเหลือ

"

2 โครงกำรสนับสนุนศูนย์
สงเครำะห์

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของ
ศูนย์สงเครำะห์ของแต่ละ
หมู่บ้ำน

ศูนย์สงเครำะห์ประจ ำ
หมู่บ้ำน  หมู่ท่ี ๑ -๑๑

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ศูนย์สงเครำะห์ ประชำชนได้รับ
ควำมช่วยเหลือ

"

3 โครงกำรจ้ำงเหมำธรรมมำพิบำล เพ่ือให้ดูแลผู้สูงอำยุ จ ำนวน 2 คน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ผู้สูงอำยุ/ผู้พิกำร ผู้สูงได้รับกำรดูแล "

อย่ำงใกล้ชิด

รวม 4 ๓๕๐,๐๐๐๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐

แผนพัฒนท้องถ่ิน (2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง อ าเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริหารภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเขตจังหวัดท่ี 3
               ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคมท่ีมีคุณภาพ

      3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงกำรสนับสนุนกิจศูนย์ถ่ำย เพ่ือเป็นศูนย์บริกำรข้อมูล ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดข้อมูล 20,000 20,000 20,000 ศูนย์ถ่ำยทอด ประชำชนสำมำรถ ส ำนักปลัด
ทอดเทคโนโลยีเกษตรต ำบลห้วย ข่ำวสำรด้ำนกำรเกษตร กำรเกษตร มำรับบริกำร
ปูลิง

2 โครงกำรปรองสมำนฉันท์ เพ่ือส่งเสริมให้เกิอควำมรัก หมู่ท่ี 1 - 11 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีควำมรักควำม ประชำชนมีควำมรัก "

ควำมสำมัคคีในชุมชน สำมัคคี ควำมสำมัคีเป้นน้ ำ
หน่ึงใจเดียวกัน

3 โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดควำมรุน หมู่ท่ี 1 - 11 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กและสตรีปลอด เด็กและสตรีปลอด "

ควำมรุนแรงต่อเด็กและสตรี แรงต่อเด็กและสตรีในพ้ืนท่ี ภัยจำกกำรทำรุณ ภัย
ต ำบลห้วยปูลิง กรรม

4 โครงกำรส่งเสริมอำชีพให้กลุ่มสตรี เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มสตรมี หมู่ท่ี 1 - 12 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุ่มสตรีมีอำชีพ กลุ่มสตรีมีอำชีพ "

เช่น ทอผ้ำ เล้ียงสัตว์ ฯลฯ มีอำชีพและรำยได้ และรำยได้ และรำยได้

5 โครงกำรอบรมศูนย์ต่อสู้เอำชนะ เพ่ือรณรงค์ป้องกันปัญหำยเสพ หมู่ท่ี 1 - 13 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ยำเสพติดลดลง ประชำชนห่ำงไกล "

ยำเสพติด ติดในชุมชน จำกยำเสพติด

110,000 90,000 110,000 90,000 110,000

แผนพัฒนท้องถ่ิน (2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง อ าเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

4 โครงการรวม

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริหารภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเขตจังหวัดท่ี 3
      ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคมท่ีมีคุณภาพ

  3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนด้ำนกำรกีฬำหมุ่บ้ำน/ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยำวชน เด็ก เยำวชนและประชำ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 เด็ก เยำวชน เด็ก เยำวชน ส ำนักปลัด
ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด/ไทคัพ ประชำชนได้ออกก ำลังกำยและ ชน ประชำชน ประชำชนได้เข้ำ
ฯลฯ เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ ร่วมแข่งขันกีฬำ

2 โครงกำรจัดกิจกรรมวันผู้สูงอำยุ เพ่ือส่งเสริมและให้ควำมส ำคัญ ผู้สูงอำยุ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้สูงอำยุร่วมกิจ ผู้สูงอำยุได้แลก "

กับผู้สูงอำยุเปิดโอกำสให้ผู้สูง หมู่ท่ี 1 - 11 กรรมร่วมกัน เปล่ียนควำมคิดและ
อำยุได้แลกเปล่ียนควำมคิด ประสบกำรณ์

3 โครงกำรงำนพระรำชพิธี รัฐพิธี เพ่ือแสดงถึงควำมจงรักภักดี เด็ก เยำวชนและประชำชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีควำมจงรักภักคีต่อ มีควำมจงรักภักคี "

และวันส ำคัญของชำติ ต่อสถำบันชำติ  ศำสนำ หมู่ท่ี 1 - 11 สถำบัน ต่อสถำบัน
พระมหำกษัตริย์

4 โครงกำรพัฒนำศักยภำพสภำเด็ก เพ่ือส่งเสริมแลกเปล่ียนควำมคิด เด็ก เยำวชนและประชำชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ได้แลกเปล่ียนควำม เด็กมีควำมกล้ำแสดง "

และเยำวชน เห็น รู้ควำมเห็น ออก

5 โครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน เพ่ือส่งเสริมกำรแข่งขันก๊ฬำ โรงเรียนสังกัด สพฐ. 50,000 50,000 50,000 เด็กได้เข้ำร่วมกำร สุขภำพแข็งแรง "

กำรแข่งขันกีฬำนักเรียนระดับ นักเรียนระดับต ำบล แม่ฮ่องสอน แข่งขัน
ต ำบล

6 โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำกำรเด็ก ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กได้เข้ำร่วมกำร เด็ก เยำวชนกล้ำ "

และเข้ำร่วมกิจกรรม กิจกรรม แสดงออก

7 อุดหนุนสถำนศึกษำตำมโครงกำร เพ่ือป้องกันปัญหำยำเสพติดใน โรงเรียนบ้ำนห้วยปูลิง 30,000 30,000 30,000 เด็กห่ำงไกลจำกยำ เด็กห่ำงไกลจำกยำ "

ป้องกันและแกไขปัญหำยำเสพติด สถำนท่ีศึกษำ เสพติด เสพติด
ในสถำนศึกษำ

8 โครงกำรส่งเสริมทักำษะอำชีพฯลฯ เพ่ือส่งเสริมอำชีพและสร้ำงรำย โรงเรียนในสังกัดสพฐ. 30,000 30,000 30,000 มีรำยได้ระหว่ำง เด็กมีรำยได้ระหว่ำง "

อุดหนุนสถำนศึกษำ จ ำนวน 9 แห่ง ได้กับนักเรียน จ ำนวน 6 โรงเรียน เรียน เรียน
4 ห้องเรียน

แผนพัฒนท้องถ่ิน (2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง อ าเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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9 โครงกำรอบรมเพ่ิมทักษะและกำร เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยำวขน นักเรียนในพ้ืนท่ีต ำบล 20,000 20,000 20,000 เด็กมีสุขภำพแข็ง มีสุขภำพแข็งแรง "

แข่งขันชิงควำมเป็นเลิสเด็กและ ได้เข้ำร่วมกันแข่งขันก๊ฬำ ห้วยปูลิง แรง
เยำวชนต ำบลห้วยปูลิง

10 โครงกำรแข่งขันกีฬำเช่ือมควำม เพ่ือส่งเสริมกำรแข่งขันกีฬำ หมู่ท่ี 1 - 11 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีควำมรักควำม สุขภำพแข็งแรง "

สำมัคคีระหว่ำงหมู่บ้ำนและต้ำน เช่ือมควำมสำมัคคี สำมัคคีในชุมชน
ภัยยำเสพติด

410,000 410,00010 โครงการรวม 410,000 410,000 410,000

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริหารภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเขตจังหวัดท่ี 3
      ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคมท่ีมีคุณภาพ

  3.6 แผนงานงบกลาง
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิต โครงการ) 2566 2567 2568 2569 257 0 (KPI) ว่าจะได้ รับ ท่ี รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 เงินสมทบสวัสดิกำรชุมชุมชน
(ตำมหนังสือท่ี  มท ๐๘๙๑.๔/ว
 ๒๕๐๒ ลว ๒๐ ส.ค.  ๕๓)

เพ่ือเป็นกำรออมเงินให้แก่รำ
ษฏรท่ัวไป

สมำชิกของกองทุน
สวัสดิกำรกองทุนระดับ
ต ำบลห้วยปูลิง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ ำนวนสมำชิก
ของกองทุน
สวัสดิกำรกองทุน
ต ำบล

สมำชิกกองทุนมี
เงินกองทุนออมมี
ควำมอยู่ดีกินดีมี
แหล่งเงินทุน

"

แผนพัฒนท้องถ่ิน (2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง อ าเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 10,000 ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป้วยเอดส์ได้รับ
เบ้ียยังชีพ

ท่ี โครงการ

๓,๕๐๐,๐๐๐ 3.500,000 ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ผู้สูงอำยุ

วัต ถุประสงค์

งบประมาณ

1 เงินสงเครำะห์เบ้ียยังชีพแก่
ผู้สูงอำยุ

เพ่ือให้ประชำชนได้รับกำร
ช่วยเหลือ

ผู้สูงอำยุ  หมู่ท่ี ๑ – ๑๑ 3.500,000 ผู้สูงอำยุได้รับเบ้ีย
ยังชีพ

ส านักปลัด

2 เงินส่งเครำะห์เบ้ียยังชีพผู้พิกำร เพ่ือให้ประชำชนได้รับกำร
ช่วยเหลือ

ผู้พิกำร หมู่ท่ี ๑ – ๑๑ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 1,500,000 ผู้พิกำร ผู้พิกำรได้รับเบ้ีย
ยังชีพ

"

รวม 4 ๕,๑๒๐,๐๐๐๕,๑๒๐,๐๐๐ ๕,๑๒๐,๐๐๐ ๕,๑๒๐,๐๐๐ ๕,๑๒๐,๐๐๐

"

อุดหนุนกองทุน  สปสช. เพ่ือให้หน่วยงำน รพสต. 
องค์กรเอกชนได้ท ำกิจกรรมท่ี
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

หน่วยงำนภำครัฐ  
องค์กรเอกชนท่ีจัดท ำ
โครงกำร

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ อุดหนุน สปสช. เป็นกองทุน
สวัสดิกำรชุมชน

"4 ๖๐,๐๐๐

3 เงินส่งเครำะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์

เพ่ือให้ประชำชนได้รับกำร
ช่วยเหลือ

ผู้ป่วยเอดส์

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 5 การพัฒนาเพ่ือส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเขตจังหวัดท่ี 4

     4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงกำรงำนพรรำชพิธี  เพ่ือแสดงถึงควำมจงรักภัก ชุมชนพ้ืนท่ีต ำบลห้วยปูลิง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ได้เข้ำร่วมกิจ รู้รักสำมัคคี ส ำนักปลัด
รัฐพิธีและวันส ำคัญของชำติ ดีต่อสถำบัน กรรม อบต.ห้วยปูลิง

2 โครงกำรเฉลิมพระเกีรยติ เพ่ือแสดงควำมจงรักภักดี ชุมชนพ้ืนท่ีต ำบลห้วยปูลิง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เข้ำร่วมกิจกรรม ชุมชนได้แสดงถึง "
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ต่อสถำบัน ควำมจงรักภักดี

3 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กกล้ำแสดง เยำวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ได้ร่วมกิจกรรรม เด็กได้พัฒนำกำร "

สภำเด็กและเยำวชน ออก ควำมรคิดควำมอ่ำน
4 โครงกำรเชิดชูคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือส่งเสริมผู้สูงอำยุได้มีกิจ ผู้สูงอำยุ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร่วมกิจกรรม ผู้สูงอำยุได้ร่วมกิจ "

ผู้สูงงอำยุ กรรมท ำร่วมกัน กรรมร่วมกัน
5 โครงกำรวันพ่อแห่งชำติ เพ่ือแสดงควำมจงรักภักดี ชุมชนพ้ืนท่ีต ำบลห้วยปูลิง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ได้ร่วมกิจกรรรม มีควำมจงรักภักดีต่อ "

ประจ ำปี 2565 ต่อสถำบัน สถำบัน
6 โครงกำรวันแม่แห่งชำติ เพ่ือแสดงควำมจงรักภักดี ชุมชนพ้ืนท่ีต ำบลห้วยปูลิง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ได้ร่วมกิจกรรรม มีควำมจงรักภักดีต่อ "

ประจ ำปี 2565 ต่อสถำบัน สถำบัน
7 อุดหนุสภำวัฒนธรรมต ำบล เพ่ือส่งเสริมให้มีกำรอนุรักษ์ ชุมชนต ำบลห้วยปูลิง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ได้จัดกิจกรรม รู้จักอนุรักษ์ศิลปะ "

ห้วยปูลิง ประเพณีท้องถ่ิน วัฒนธรรม

แผนพัฒนท้องถ่ิน (2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง อ าเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีและแหล่งท่ีมา

รวม 7 280,000280,000 280,000 280,000 280,000

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 4 การจัดการ  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมธรรมชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเขตจังหวัดท่ี 5

     5 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-เพ่ือควำมสวยงำนของสถำนท่ี
ท่องเท่ียว

-เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเท่ียวของ
ต ำบลห้วยปูลิง

2
โครงกำรชุมชนเพ่ือกำรท่องเท่ียว
วิถีชีวิต และระบบนิเวศต ำบล
ห้วยปูลิง

เพ่ือให้สถำนท่ีสวยงำยงำมและ
ส่งเสริมกำรท่องเท่ียว

หมู่ท่ี 1  - 11 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
จ ำนวน
นักท่องเท่ียวท่ี
เข้ำมำท่องเท่ียว

เพ่ือดึงดุดนักเท่ียว
ให้มำเท่ียวใน
หมู่บ้ำน

"

3 อุดหนุนเครือข่ำยกำรจัดกำร เพ่ือส่งเสริมในกำรจัดกิจกรรม เครือข่ำยลุ่มน้ ำห้วยปูลิง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อุดหนุนเคือข่ำย ทรัยชพยำกร "

ทรัพยำกรลุ่มน้ ำห้วยปูลิง ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร อุดมสมบูรณ์
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

4 อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำ หมู่ 1 - 11 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 อุดหนุน ปัญหำไฟป่ำลดลง "

(โครงกำรจัดท ำแนวกันไฟ) แนวกันไฟ คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน

5 โครงกำรสร้ำงฝำยชะลอควำม เพ่ือกำรอนุรักษ์ป่ำต้นน้ ำ หมู่ 1 - 11 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ฝำยชะลอควำม มีน้ ำตลอดท้ังปี "

ชุ่มช้ืน ชุ่มช้ืน

6 โครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกร เพ่ือส่งเสริมกำรอนุรักษ์ป่ำ หมู่ 1 - 11 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ป่ำอุดมสมบูรณ์ ป่ำอุดมสมบูรณ์ "

ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม และมีทรัยำกรเพ่ิม
ข้ึน

7 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้และ เพ่ือส่งเสริมกำรคัดแยกขยะ หมู่ 1 - 11 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ชุมชนมีควำมรู้ ชุมชนสำมำรถแยก "

รณรงค์กำรคัดแยกขยะมูลฝอย ออกจำกกัน สำมำรถแยกขยะ ขยะออกจำกกัน
ในชุมชน ออกจำกกัน

ส ำนักปลัดโครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเท่ียวในต ำบล

จ ำนวน
นักท่องเท่ียว
เพ่ิมข้ึนท่ีเข้ำมำ
เท่ียวในต ำบล

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เพ่ือดึงดูด
นักท่องเท่ียวให้มำ
เท่ียวในต ำบล
ห้วยปูลิง

แผนพัฒนท้องถ่ิน (2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง อ าเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีและแหล่งท่ีมา

1 หมู่ 1 -11 100,000 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

แบบ ผ.02 
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8 โครงกำรศูนย์ควบคุมและป้องกัน เพ่ือรณรงค์ป้องกันไฟป่ำ หมู่ 1 - 11 20,000 ไฟป่ำลดลง ไฟป่ำและหมอกควัน "

ไฟป่ำและหมอกควัน ลดลง

240,000 270,000รวม 6 140000 240,000 240,000

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 4 การจัดการ  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมธรรมชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเขตจังหวัดท่ี 5

     5 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.2 แผนงานเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงกำรเกษตรอินทรีย์และ เพ่ือส่งเสริมกำรใช้เกษตรอินทรีย์ หมู่ 1 - 11 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เกษตรออินทรีย์ ชุมชนรู้จักใช้เกษตร "

อนุรักษ์พรรณพืช อินทรีย์
2 โครงกำรปลูกป่ำ/บวชป่ำ/อนุรักษ์ป่ำ

ต้นน้ ำ
เพ่ือเป็นกำรอนุรักษ์ป่ำต้นน้ ำ หมู่ท่ี  ๑ – ๑๑ ๓๐,๐๐๐ 30,000 30,000 300,000 100,000 ปริมำณทรัพยำกร

มีเพ่ิมข้ึน
ป่ำอุดมสมบูรณ์ ”

3 โครงกำรจัดท ำป้ำยแนวเขตอนุรักษ์ป่ำ/
เขตหมู่บ้ำน

เพ่ือป้องกันกำรบุกรุกท ำลำยป่ำ หมู่ท่ี  ๑ – ๑๑ 50,000 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีกำรจัดท ำป้ำย
แนวเขตอนุรักษ์

มีป้ำยแนวเขตอนุรักษ์ ”

4 โครงกำรส่งเสริมปลูกผักริมร้ัวกินได้ 
ต้ำนโควิด 19

เพ่ือให้มีผักรับประทำน บริเวณ อบต.ห้วยปูลิง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปลูกผักริมร้ัว มีผักให้รับประทำน
”

5 โครงกำรส่งเสริมอำชีพตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีอำชีพส่งเสริม หมู่ท่ี  ๑ – ๑๑ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ชุมชนมีมีผักปลอด
สำรพิษไว้บริโภค

มีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน ”

รวม 5 โครงการ 700,000630,000 630,000 630,000 900,000

แผนพัฒนท้องถ่ิน (2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง อ าเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 ส่งเสริมการพัฒนาท่องเท่ียวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถ๊ชีวิต สุขภาพ พ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเท่ียว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเขตจังหวัดท่ี 6
              ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยยุทธศาสตร์ท่ี6 การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน

6.1 แผนงานสร้างควมเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงกำรชุมชนเพ่ือกำรท่องเท่ียว เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิง หมู่ 1 -  11  500,000 500,000 ชุมชนมีอำชีพและ เพ่ือดึงดุดให้นัก ส ำนักปลัด
วิถ๊ชีวิตและระบบนิเวศต ำบล นิเวศพ้ืนท่ีต ำบลห้วยปูลิง มีรำยได้เสริม ท่องเท่ียวมำเท่ียว อบต.ห้วยปูลิง
ห้วยปูลิง

2 โครงกำรปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือสงเริมรำยได้ภำยในพ่ืนท่ี หมู่ 1 - 11 300,000 300,000 มีนักท่องเท่ียวมำ ชุมชนมีรำยได้ "

พ้ืนท่ีต ำบลห้วยปูลิง ต ำบลห้วยปูลิง เท่ียว จำกกำรท่อง
เท่ียว

3 โครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนท่องเท่ียว เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเท่ียว หมู่ 2,4,7,8 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีรำยได้จำกนักท่อง มีรำยได้จำก "

 Home stay บ้ำนโฮมสเตย์ เท่ียว กำรท่องเท่ียว

3รวม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง อ าเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

820,000 820,00020,000 20,000 20,000

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 7
       7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
       7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำน เพ่ือให้ผู้บริหำร สมำชิกสภำ ผู้บริหำร/สมำชิกสภำ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ศึกษำดูงำน ได้รับควำมรู้และ "

ผู้บริหำร/สมำชิกฯ/พนักงำน พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง ของ พนักงำนลูกจ้ำง เพ่ิมทักษะใหม่
/ลูกจ้ำง/องค์กำรบริหำรส่วน อบต.ได้ทัศนะศึกษำหำควำมรู้ เพ่ือน ำมำปรับ
ต ำบล ใช้ในองค์กร

2 โครงกำรอบรมข้อมูลข่ำวสำรและ เพ่ือส่งเสริมพัฒนำกำรเรียนรู้ ผู้น ำชุมชน/ประชำชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ศูนย์ข้อมูล ชุมชนได้มำใช้ "

ป้อวกันกำรทุจริต เยำวชน ข่ำวสำร ข้อมูลข่ำวสำร
3 โครงกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรเงิน เพ่ือส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรเงินและ เจ้ำหน้ำท่ีกองคลัง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อบรมศึกษำ ได้รับควำมรู้ กองคลัง

กำรคลัง กำรคลัง กำรเงินกำรคลัง
4 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนใช้ในงำน วัสดุส ำนักงำน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 วัสดุส ำนักงำน ส ำนักงำนมีวัสดุ "

งำนบ้ำนงำนครัว วัสดุส ำนักงำน งำนบ้ำนงำนครัว อุปกรณ์ท่ีใช้งำน
วัสดุโฆษณำ เผยแพร่ฯลฯ

5 โครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีต ำบล เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินกำรจัดท ำ หมู่1 - 11 300,000 300,000 แผนท่ีภำษี ได้รู้ข้อมูลท้ัง กองคลัง
ห้วยปูลิง ภำษีต ำบลห้วยปูลิง หมดวลำจะเก็บ กองช่ำง

ภำษี
8 โครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่ำงๆ หมู่ 1 - 11 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้ประสบภัย ประชำชนได้รับ ส ำนักปลัด

บรรเทำควำมเดือดร้อนของ ควำมช่วยเหลือ อบต.ห้วยปูลิง
รำษฏร(เงินส ำรองจ่ำย)

9 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรระบบ อุดหนุน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ได้อุดหนุนองค์กร กำรจัดกำรระบบ "

โครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำร สำรสนเทศ องค์กรปกครองส่ววนท้องถิ ปกครองส่วนท้องถ่ิน
ช่วยเหลือประชำชนองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลในพ้ืนท่ีอ ำเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนท้องถ่ิน (2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง อ าเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ท่ี

งบประมาณท่ีและแหล่งท่ีมา

แบบ ผ.02 
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10 โครงกำรส ำนักงำนพ้ืนท่ีพิเศษ เพ่ือช่วยเหลือในกำรด ำรงชีพ พนักงำนส่วนต ำบลและ ช่วยเหลือกำรด ำรง ได้ค่ำครองชีพ "

ได้แก่ ควำมยำกยำล ำบำกของ บุคลำกรโรงเรียนในเขต ชีพของพนักงำน
กำรคมนำคม  ควำมขำดแคลน พ้ืนท่ีกำรศึกษำเขต 1 ส่วนต ำบลและ
สำธำรณูปโภคฯ ไฟฟ้ำ เพ่ือใช้ใน ต ำบลห้วยปูลิงจ ำนวน 5 โรง บุคลำกรครู/

และ 4 ห้องเรียน โรงเรียน

650,000 950,0005 โครงการรวม 950,000 650,000 650,000

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 5  การพัฒนาสร้างความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเขตจังหวัดท่ี 7
      7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการท้องถ่ินท่ีดี

7.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 254 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครกำรจัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนและสนับ น้ ำมันเช้ือเพลิง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีกำรจัดซ้ือเช้ือ มีประสิทธิภำพ กองช่ำง
เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนและสนับสนุน สนุนหน่วยงำนอ่ืนท่ีปฏบัติหน้ำท่ี เพลิง ในกำรปฏิบัติงำน อบต.ห้วยปูลิง
หน่วยงำยงำนท่ีปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี ในพ้ืนท่ี

2 โครงกำรติดต้ังระบบสัญญำณ เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนในส ำนักงำน ระบบอินเตอร์เน็ต 100,000 100,000 100,000 อินเตอร์เน็ต สำมำรถส่ือสำร ส ำนักปลัด
โทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน๊ต ให้มีประสิทธิภำพ กับบุคคลภำย อบต.ห้วยปูลิง

นอกได้

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง อ าเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนท้องถ่ิน (2566 - 2570 )

รวม 2 600,0003,000,000 2,500,000 3,000,000 2,500,000

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 5  การพัฒนาสร้างความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเขตจังหวัดท่ี 7
       7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการท้องถ่ินท่ีดี

7.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 254 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครกำรจัประชุมชำคมเพ่ือจัดท ำแผน เพ่ือรับฟังปัญหำและควำมต้องกำร หมู่ 1 - 11 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชำคม รับทรำบถึงปัญหำ ส ำนักปลัด
ชุมชนระดับหมู่บ้ำน ของชุมชนแต่ละชุมชน ควำมต้องกำร อบต.ห้วยปูลิง

ของชุมชน
2 โครงกำรจัดประชุมประชำคมเพ่ือจัด เพ่ือรับฟังและพิจำรณำแผนพัฒนำ หมู่ 1 - 11 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 พิจำรณำร่ำง รับทรำบถึงปัญหำ "

แผนพัฒนำท้องถ่ินระดับต ำบล ท้องถ่ินระดับต ำบล แผนพัฒนำ ควำมต้องกำร
ท้องถ่ิน ของชุมชน

3 โครงกำร อบต.สัญจร เพ่ือให้ผู้บริหำร สมำชิก/พนักงำน หมู่ 1 - 11 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อบต.สัญจร รับทรำบถึงปัญหำ "

ได้เข้ำร่วมกิจกรรมรับฟังปัญหำและ ควำมต้องกำร
ควำมต้องกำรของชุมชน ของชุมชน

4 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำร เพ่ือกำรบ ำรุงรักษำระบบพลังงำน หมู่ 1 - 11 30,000 30,000 30,000 ดุแลรักษำ พลังงำนแสง "

ดูแลรักษำระบบพลังงำนแสงอำทิตย์ แสงอำทิตย์ท่ีถูกต้อง อำทิตย์
5 โครงกำรอบรมศึกษำดูงำนตำมแนว เพ่ือให้ผู้บริหำร สมำชิก/พนักงำน จ ำนวน 50 คน 500,000 500,000 500,000 จ ำนวนผู้ท่ีได้เข้ำ ห่ำงไกลจำก "

พระรำชด ำริประยุกต์ใช้ปรัวญำ ผู้น ำชุมชน/เยำวชนศีกษำดูงำน ผู้บริหำร สมำชิก รับกำรอบรม ยำเสพติด
เศรษฐกิจพอเพียงต ำบลห้วยปูลิง เก่ียวกับปัญหำยำเสพติด ลูกจ้ำง ผู้น ำชุมชน
"กิจกรรมประยุทธ์ใช้แนวทำงพระรำช พนักงำนส่วนต ำบล
ด ำริในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีกำรค้ำและล ำเลียง
ยำเสพติดบริเวณภำคเหนือ"

แผนพัฒนท้องถ่ิน (2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง อ าเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รวม 5 620,000620,000 90,000 620,000 90,000

แบบ ผ.02 



ห น้ า  | 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 5  การพัฒนาสร้างความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเขตจังหวัดท่ี 7
               7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการท้องถ่ินท่ีดี

7.4 แผนงานรักษาความสงบภัยใน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณ เพ่ือช่วยเหลือบรรเทำสำธำรณภัย หมู่ 1 - 11 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ ำนวนผู้ท่ีได้รับ ผู้ประสบภัยได้รับ ส ำนักปลัด
ภัย ต ำบลห้วยปูลิง ควำมเดือดร้อน ควำมช่วยเหลือ อบต.ห้วยปูลิง

2 โครงกำรทบทวนอปพร. เพ่ือทบทวนควำมรู้ อปพร.ต ำบล หมู่ 1 - 11 100,000 100,000 100,000 ทบทวน อปพร. อปพร.ได้ทบทวน "

ห้วยปูลิง กฎระเบียบวินัย

3 โครงกำรป้องกันและลดอบัติเหตุ เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกำล หมู่ 1 - 11 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ลดอุบัติเหตุ อุบัติเหตูลดลง "

ช่วงเทศกำล  

4 โครงกำรฝึกอบรมชุติปฏิบัติกำร เพ่ือสงเสริมให้มีจิตอำสำช่วย หมู่ 1 - 11 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีจิตอำสำ มีจิตอำสำช่วย "

อำสำภัยภิบัติ เหลือสังคม เหลือสังคม
5 โครงกำรตัดก่ิงไม้ข้ำงถนนเพ่ือลด เพ่ือป้องกันมิให้เกิดอุบัติทำงถนน ระหว่ำงบ้ำนหัวน้ ำแม่สะกึด 50,000 50,000 50,000 ลดอุบัติเหตุ กำรคมนำคม "

อุบัติทำงถนน หมู่ 1 - 11 บนท้องถนน ปลอดภัย

แผนพัฒนท้องถ่ิน (2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง อ าเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

310,000 160,000 310,000 160,000รวม 5 310,000

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 5  การพัฒนาสร้างความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเขตจังหวัดท่ี 7
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการท้องถ่ินท่ีดี

7.5 งบกลาง
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 254 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เงินสมบบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ เพ่ือเป็นสมทบกองบ ำเหน็จบ ำนำญ พนักงำนส่วนต ำบล 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 กองทุนบ ำเหน็จ พนักงำนส่วน ส ำนักปลัด
(กทบ) บ ำนำญ ต ำบลได้รับ อบต.ห้วยปูลิง

บ ำเหน็จบ ำนำญ กองคลัง
ตอนเกษียน กองช่ำง

2 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุภำพ เพ่ือจ่ำยเป็นกองทุนประกันสุขภำพ พนักงำนจ้ำง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองทุนประกัน พนักงำนไก้สิทธิ "

สุขภำพ จำกกองทุน
ประกันสุขภำพ

3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพ่ิอจ่ำยป็นเงินสมทบให้อก่ส ำนักงำน พนักงำนจ้ำง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เงินประกันสังคม พนักงำนได้รับ "

ประกันสังคม สิทธ์ิจำกกองทุน
ประกันสังคม

4 เงินสมทบกองทุนทดแทน เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบเงินทดแทน พนักงำนจ้ำง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองทุนทดแทน พนักงำนได้รับ "

สิทธ์ิจำกกองทุน
5 เงินส ำรองจ่ำย เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกรณีเร่งด่วน เพ่ือเป็นกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เงินส ำรองจ่ำย ใช้จ่ำยในภำวะ "

ฉุกเฉิน
6 รำยจ่ำยหน้ีผูกพัน เพ่ือเป้นรำยจ่ำยผูกพัน เพ่ือเป็นกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองทุน เพ่ือเป็นเงินบ ำเหน็จ "

บ ำนำญ

แผนพัฒนท้องถ่ิน (2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง อ าเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

1,010,000 1,010,000รวม 6 1,010,000 1,010,000 1,010,000

แบบ ผ.02 
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

7 2,100,000 7 1,800,000 6 1,800,000 5 1,500,000 4 1,200,000 29 8,400,000
7 2,100,000 7 3,000,000 5 1,500,000 9 2,700,,000 10 3,000,000 38 12,300,000

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้า 

การลงทุนท่ีย่ังยืน
2.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 8 480,000 8 480,000 8 480,000 8 480,000 8 480,000 40 2,400,000

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพสังคม 

ชุมชนให้มีคุณภาพ

3.1 แผนงำนกำรศึกษำ 8 1,830,000 8 1,830,000 8 1,830,000 8 1,830,000 8 1,830,000 40 9,150,000

3.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 5 150,000 5 150,000 5 150,000 5 150,000 5 150,000 25 750,000

3.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 3 180,000 3 180,000 3 180,000 3 180,000 3 180,000 15 900,000

3.4 แผนงำนสำธำรณสุข 6 390,000 6 390,000 6 390,000 6 390,000 6 390,000 30 1,950,000

3.5 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนนำกำร 2 300,000 2 300,000 2 300,000 2 300,000 2 300,000 10 1,500,000

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริม
 ศาสนาศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน
4.1 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 5 160,000 5 130,000 6 180,000 5 130,000 6 180,000 27 780,000

ปี 2569

1.1 แผนเคหะและอุสำหกรรม

รวม

ยุทธศาสตร์

1.2 แผนงำนเคหะชุมชน

ปี 2570

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

480,000 8 480,0008 480,000 8 480,000 8

รวม 5 ปี

14 4,200,000 14 4,800,000 11 3,300,000 14 1,500,000 14 4,200,000 67 20,700,000

ปี 2566 ปี2567 ปี 2568

6รวม 5 160,000 5 130,000

40 2,400,000รวม

14,250,0001202,850,000242,850,0002424 2,850,0002,850,0002,850,000 2424รวม

480,000 8

180,000 27 780,0006 180,000 5 130,000

แบบ ผ01/1 

 



ห น้ า  | 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบริหารจัดการและ

การอนุรักษ์ทัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 10 470,000 8 440,000 10 470,000 8 440,000 11 520,000 47 2,340,000

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน
6.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งขงอชุมชน 3 110,000 1 30,000 1 50,000 2 60,000 2 80,000 9 330,000

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร

กาจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 4 140,000 4 140,000 3 90,000 3 90,000 3 90,000 17 550,000

7.2 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 3 170,000 3 150,000 2 120,000 4 200,000 2 120,000 14 760,000

รวม

3 110,000 1 30,000

10 470,000 8 440,000 10 470,000 8 440,000 11 520,000 47 2,340,000

1,310,000รวม

80,000 9 330,000รวม

7 310,000 7 290,000 5 210,000 7 290,000 5 210,000 31

1 50,000 2 60,000 2



ห น้ า  | 53 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ  และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1

   1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แผนงานงานอุสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอน เพ่ือก่อสร้ำงและปรับ หมู่ท่ี 1 300,000 300,000 300,000 ได้ถนนคอน ประชำชนได้ ประชำคม กองช่ำง

เสริมเหล็กบ้ำนห้วยใหม่ ปรุงถนนภำยในหมู่ กรีตเสริม รับควำม หมู่บ้ำน
หมู่ท่ี 1 บ้ำน เหล็ก สะดวกในกำร

คมนำคม
2 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอน เพ่ือก่อสร้ำงและปรับ หมู่ท่ี 1 - 11 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ได้ถนนคอน ประชำชนได้ ประชำคม "

กรีตเสริมเหล็ก ปรุงถนนภำยในหมู่ กรีตเสริม รับควำม หมู่บ้ำน
บ้ำน เหล็ก สะดวกในกำร

คมนำคม
3 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอน ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต หมู่ท่ี2 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ได้ถนนคอน ประชำชนได้ ประชำคม "

กรีตเสริมเหล็กบ้ำนห้วยกุ้ง เสริมเหล็กภำยในหมู่ กรีตเสริม รับควำม หมู่บ้ำน
บ้ำน เหล็ก สะดวกในกำร

คมนำคม
4 โครงกำรซ่อมสร้ำงรำวกันตก เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ หมู่ท่ี 2 300,000 300,000 300,000 รำวเหล็ก ชประชำชน ประชำคม "

แบบเหล็กบ้ำนห้วยกุ้ง หมู่ท่ี2 สัญจรไปมำ หมู่บ้ำน
อย่ำงปลอดภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ02/1 
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5 โครงกำรซ่อมสร้ำงวำงท่อ เพ่ือป้องกันน้ ำไหล หมู่ท่ี 2 300,000 วำงท่อแก ประชำชำชน ประชำคม "

แกเบ้ียนบ้ำนห้วยกุ้ง หมู่ท่ี 2 หลำก เบ้ียน สัญจรไปมำ หมู่บ้ำน
อย่ำงปลอดภัย

6 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอน เพ่ือกำรคมนำคม หมู่ท่ี 4 300,000 ได้ถนนคอน กำรคมนำคม ประชำคม "

กรีตเสริมเหล็กระหว่ำงแยก สัญจรไปมำสะดวก กรีตเสริม สะดวกปลอด หมู่บ้ำน
ปำกบ้ำนหัวน้ ำแม่ฮ่องสอน - และปลอดภัยในกำร เหล็ก ภัย
บ้ำนห้วน้ ำแม๋ฮ่องสอน เดินทำง

7 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอน เพ่ืก่อสร้ำงถนนคอน หมู่ท่ี 4 300,000 ได้ถนนคอน กำรคมนำคม ประชำคม "

เสริมเหล็กบ้ำนหัวน้ ำแม่ฮ่อง กรีตเสริมเหล็ก กรีตเสริม สะดวกปลอด หมู่บ้ำน
สอน - วัดถ้ ำหัวน้ ำแม่ฮ่องสอน เหล็ก ภัย

8 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอน เพ่ือก่อสร้ำงถนนคอน หมู่ท่ี 6 300,000 ได้ถนนคอน กำรคมนำคม ประชำคม "

ระหว่ำงแยกถนนสำยหลัก- กรีตเสริมเหล็ก กรีตเสริม สะดวกปลอด หมู่บ้ำน
บ้ำนห้วยปมฝำด - หย่อมบ้ำน ระหว่ำงแยกถนนสำย เหล็ก ภัย
ป่ำคำ - หย่อมบ้ำนห้วยกล้วย หลัก-บ้ำนห้วยปมฝำด
หมู่ท่ี 6 และหย่อมบ้ำน

9 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอน เพ่ือก่อสร้ำงถนนคอน หมู่ท่ี 7 300,000 ได้ถนนคอน กำรคมนำคม ประชำคม "

กรีตเสริมเหล็กระหว่ำงแยก กรีตเสริมเหล็ก กรีตเสริม สะดวกปลอด หมู่บ้ำน
รพ.สต - หย่อมบ้ำนห้วยหมู เหล็ก ภัย
บน หมู่ท่ี 7

10 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอน เพ่ือก่อสร้ำงถนนคอน หมู่ท่ี 7 300,000 ได้ถนนคอน กำรคมนำคม ประชำคม "

กรีตเสริมเหล็กบ้ำนห้วยตองก๊อกรีตเสริมเหล็ก กรีตเสริม สะดวกปลอด หมู่บ้ำน
หย่อมบ้ำนห้วยหมูบน หมู่ท่ี7 เหล็ก ภัย

11 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอน เพ่ือก่อสร้ำงถนนคอน หมู่ท่ี 7 300,000 ได้ถนนคอน กำรคมนำคม ประชำคม "

กรีตเสริมเหล็กบ้ำนห้วยหมูบน กรีตเสริมเหล็ก กรีตเสริม สะดวกปลอด หมู่บ้ำน
ห้วยหมูล่ำง หมู่ท่ี 7 เหล็ก ภัย
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12 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอน เพ่ือก่อสร้ำงถนนคอน หมู่ท่ี 7 300,000 กรีตเสริม กำรคมนำคม หมู่บ้ำน "

กรีตเสริมเหล็กบ้ำนห้วยตอง กรีตเสริมเหล็ก เหล็ก สะดวกและ ประชำคม
ก๊อ - พลังงำนน้ ำ ได้ถนนคอน ปลอดภัย

13 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอน เพ่ือก่อสร้ำงถนนคอน หมู่ท่ี 8 300,000 กรีตเสริม กำรคมนำคม หมู่บ้ำน "

กรีตเสริมเหล็กหย่อมบ้ำนน้ ำฮู กรีตเสริมเหล็ก เหล็ก สะดวกและ ประชำคม
หมู่ท่ี 8 ได้ถนนคอน ปลอดภัย

14 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอน เพ่ือก่อสร้ำงถนนคอน หมู่ท่ี 9 300,000 กรีตเสริม กำรคมนำคม หมู่บ้ำน "

กรีตเสริมเหล้กเข้ำพ้ืนท่ีกำร กรีตเสริมเหล็ก เหล็ก สะดวกและ ประชำคม
เกษตร หมู่ท่ี 8 ได้ถนนคอน ปลอดภัย

15 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอน เพ่ือก่อสร้ำงถนนคอน หมู่ท่ี 9 300,000 กรีตเสริม กำรคมนำคม หมู่บ้ำน "

กรีตเสริมเหล็กระหว่ำงบ้ำน กรีตระหว่ำงบ้ำนห้วย เหล็ก สะดวกและ ประชำคม
ห้วยไม้ด ำ - สวนกำแฟ ไม้ด ำ - สวนกำแฟ ได้ถนนคอน ปลอดภัย

16 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอน เพ่ือก่อสร้ำงถนนคอน หมู่ท่ี 10 300,000 กรีตเสริม กำรคมนำคม หมู่บ้ำน "

กรีตเสริมเหล้กระหว่ำงบ้ำน เสริมเหล็กระหว่ำง เหล็ก สะดวกและ ประชำคม
ห้วยปูเลย - บ้ำนห้วยตอง บ้ำนห้วยปูเลย - บ้ำน ได้ถนนคอน ปลอดภัย

ห้วยตอง
17 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอน เพ่ือก่อสร้ำงถนนคอน หมู่ท่ี 10 300,000 กรีตเสริม กำรคมนำคม หมู่บ้ำน "

กรีตเสริมเหล็กซอยศุนย์พัฒนำ กรีตเสริมเหล็ก เหล็ก สะดวกและ ประชำคม
เด็กเล็กบ้ำนห้วยปูเลย ได้ถนนคอน ปลอดภัย

18 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลูกรัง เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม หมท่ี 10 300,000 ปรับปรุงถนน กำรคมนำคม หมู่บ้ำน "

บ้ำนห้วยปุเลย - บ้ำนห้วยตอง ถนนลูกรัง ลุกรัง สะดวกและ ประชำคม

18 โครงการรวม 2,100,000 1,800,,000 1,200,0001,500,000 1,500,000



ห น้ า  | 56 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ  และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1
   1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
1.2 แผนงานงานเคหะชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงกำรซ่อมสร้ำงถังเก็บน้ ำ เพ่ือให้ชุมชนมีน้ ำใช้ หมู่ท่ี 1,2,3,4 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ได้น้ ำอุปโภค ชุมชนได้มีน้ ำ ประชำคม กองช่ำง

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม อุปโภคและบริโภค 5,7,8,9,10, และบริโภค อุปโภคและ หมู่บ้ำน
ระบบประปำ 11 บริโภค

2 โครงกำรปรับปรุงถนนดินเข้ำ เพ่ือขุดขยำยถนนนดิน หมู่ 1,2,3,4,5 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กำรเดินทำง ชุมชนเดินทำง ประชำคม "

พ้ืนท่ีกำรเกษตร เข้ำพ้ืนท่ีเกษตร 6,7,8,9,10, สัญจรไปมำ สัญจรมำสะ หมู่บ้ำน
11 สะดวก ดวก

3 โครงกำรซ่อมสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำ เพ่ือเก็บบบรจุน้ ำไว้ หมู่ 1,4,5 300,000 300,000 300,000 มีน้ ำใช้ในกำร ชุมชนมีน้ ำใช้ ประชำคม ชลประทำน
ขนำดเล็ก ในกำรท ำเกษตร ท ำเกษตร ในกำรกำรท ำ หมู่บ้ำน ป่ำไม้

เกษตร อบจ.มส
4 โครงกำรติดต้ังระบบพลังงำน เพ่ือให้ประประชำชน หมู่ 1,2,8,9,10 300,000 300,000 300,000 300,000 มีไฟฟ้ำใช้ ชุมชนมีไฟฟ้ำ ประชำคม พลังงำน.มส

แสงอำทิตย์ มีไฟใช้ ใช้นครัวเรือน หมู่บ้ำน ป่ำไม้
5 โครงกำรปรับปรุงซ่อมศำลำ เพ่ือใช้จัดกิจกรรม หมู่ 1,2,3,4,5 300,000 300,000 300,000 ศำลำเอนก ชุมชนมีท่ี ประชำคม "

อำคำรเอนกประสงค์ หรือเป็นท่ีจัดประชุม 6,7,8 ประสงค์ ส ำหรับจัด หมู่บ้ำน
ประชุมชุม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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6 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม หมู่ 1 300,000 มีน้ ำใช้ในกำร ชุมชนมีน้ ำใช้ ประชำคม กองช่ำง
ระบบประปำถังเก้บน้ ำ ระบบประปำพร้อมถัง ทุกครัวเรือน หมู่บ้ำน

ภำยในหมู่บ้ำน
7 โครงกำรซ่อมสร้ำงและปรับ เพ่ือให้ชุมชนมีไฟฟ้ำ หมู่ท่ี 2,3,4 300,000 300,000 300,000 มีไฟฟ้ำใช้ ชุมชนมีชีวิต ประชำคม "

ปรุงไฟฟ้ำพลังงำนน้ ำ ใช้ในกำรด ำรงชีวิต ท่ีดีข้ึน หมู่บ้ำน
8 โครงกำรส ำรวจเส้นทำงรถ เพ่ือกำรคมนำคมท่ี หมู่ท่ี 2 200,000 มีถนน ประชำชน ประชำคม "

ยนต์เข้ำหมู้บ้ำนห้วยกุ้ง สัญจรไปมำสะดวก สัญจรไปมำ หมู่บ้ำน
สะดวกและ
ปลอดภัย

9 โครงกำรติดต้ังเครือข่ำย เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติ หมู่ท่ี 2,4 100,000 100,000 มีสัญญำณ ประชำชนมี ประชำคม "

สัญญำณโทรศัพท์ งำนในส ำนักงำน โทรศัพท์ใช้ คล่ืนโทรศัพท์ หมู่บ้ำน
ใช้

10 โครงกำรติดต้ังหอกระจำย เพ่ือใช้กระกำศข่ำว หมู่ท่ี 2,8 100,000 ประชำคม "

เสียง และประชำสัมพันธ์ หมู่บ้ำน
11 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้ชุมชนมีน้ ำ หมู่ที 3 300,000 มีน้ ำอุปโภค ชุมชนมีน้ ำ ประชำคม "

ระบบประปำบ้ำนหนองขำว อุปโภคและบริโภค และบริโภค อุปโภคและ หมู่บ้ำน
กลำงและหย่อมบ้ำนหนอง บริโภค
ขำวเหนือ

12 โครงกำรซ่อมสร้ำงอำคำรสสช. เพ่ือก่อสร้ำงอำคำร หมู่ที 4 300,000 ได้อำคำรสสช. ชุมชนได้มำ ประชำคม "

บริกำรประชำชน รับบริกำร หมู่บ้ำน

13 โครงกำรซ่อมสร้ำงล ำเหมือง เพ่ือก่อสร้ำงล ำเหมือง หมู่ท่ี 4,9,10 300,000 ล ำเหมือง ชุมชนมีน้ ำใช้ ประชำคม "

เพ่ือกำรเกษตร ในกำรท ำกำรเกษตร ในกำรท ำ หมู่บ้ำน
เกษตร

14 โครงกำรติดต้ังไฟก่ิงระบบ เพ่ือแสงสว่ำงตำม หมู่ท่ี 5 300,000 ไฟก่ิง ชุมชนมีไฟฟ้ำ ประชำคม "

โซล่ำเซลล์ สำมแยก สว่ำง หมู่บ้ำน
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15 โครงกำรปรับปรุงถนนดินเข้ำ เพ่ือปรับปรุงถนนดิน หมู่ท่ี 5,10 300,000 300,000 ได้ถนน ถนนเดินทำง ประชำคม "

พ้ืนท่ีฌำปนกิจ เข้ำพ่ืนท่ีฌำปำนกิจ ไปฌำปนกิจ หมู่บ้ำน
16 โครงกำรปรับปรุงถนนระหว่ำง เพ่ือปรับขยำยถนน หมู่ท่ี 6 300,000 ขยำยถนน ชุมชนสัญจร ประชำคม "

แยกถนนสำยหลัก - บ้ำนห้วย เข้ำหมู่บ้ำน ไปมำสะดวก หมู่บ้ำน
ปมฝำด - หย่อมบ้ำนห้วยกล้วย และปลอดภัย
หย่อมบ้ำนป่ำคำ

18 โครงกำรปรับปรุงถนนล ำลอง เพ่ือปรับขยำยถนน หมู่ท่ี 6 300,000 ได้ถนนเข้ำ ชุมชนสัญจร ประชำคม "

เข้ำพ้ืนท่ีเกษตรหย่อมบ้ำน เข้ำหมู่บ้ำน พ้ืนท่ีเกษตร ไปมำสะดวก หมู่บ้ำน
ป่ำคำ - หย่อมบ้ำนห้วยกล้วย และปลอดภัย

19 โครงกำรปรับปรุงถังเก็บน้ ำ เพ่ือปรับปรุงถังเก็บน้ ำ หมู่ท่ี 6 300,000 มีน้ ำอุปโภค ชุมชนมีน้ ำใช้ ประชำคม "

คอนกรีตเสริมเหล็กหย่อมบ้ำน และบริโภค อุปโภคและ หมู่บ้ำน
หย่อมป่ำคำ - หย่อมบ้ำนห้วย บริโภคตลอด
กล้วย หมู่ท่ี 6 ปี

20 โครงกำรติดต้ังไฟแสงสว่ำง เพ่ือติดต้ังไฟแสงสว่ำง หมู่ท่ี 9 300,000 300,000 มีไฟแสงสว่ำง ชุมชนมีไฟฟ้ำ ประชำคม "

ระบบโซล่ำเซลล์ ตำมบ้ำน สว่ำงตำมบ้ำน หมู่บ้ำน
21 โครงกำรซ่อมสร้ำงรำงระบำย เพ่ือก่อสร้ำงรำง หมู่ท่ี 9,10 300,000 300,000 รำงระบำยน้ ำ ลดปัญหำน้ ำ ประชำคม "

น้ ำพร้อมระบบฝำปิด ระบำยน้ ำคอนกรีต ไหลท่วมถนน หมู่บ้ำน
เหล็ก

21 โครงการรวม 2,100,000 2,800,000 1,500,000 2,400,000 3,000,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ  และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2
2. ยุทธศาสตร์การด้านเศรษฐกิจการค้า การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม หัตถกรรม และสินค้า OTOP 
2.1 แผนสร้างความเข้มของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ส่งเสริมกลุ่มอำชีพเล้ียงสัตว์ เพ่ือส่งเสริมอำชีพให้กับ  หมู่ 1 - 11 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 มีรำยได้เสริม ชุมชนมีรำย ประชำคม ส ำนักปลัด
เช่น วัว ควำย สุกร ปลำ ชุมชนและสร้ำงรำยได้ ได้เสริม หมู่บ้ำน
กบนำ ไก่พ้ืนเมือง

2 ส่งเสริมกำรปลุกพืชเศณษฐกิจ เพ่ือส่งเสริมอำชีพให้กับ หมู่ท่ี 1 - 11 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีรำยได้เสริม ชุมชนมีรำย ประชำคม "

งำด ำ/ถ่ัว/กำแฟ/เสำวรส/ไม้ ชุมชนและสร้ำงรำยได้ ได้เสริมจำก หมู่บ้ำน
ผล พืชเศรษฐกิจ

3 สนับสนุนอุปกรณ์เคร่ืองตำก เพ่ือส่งเสริมอำชีพให้กับ หมู่ท่ี 1,9 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีเคร่ืองตำก ประชำคม "

แฟ ชุมชนและสร้ำงรำยได้ กำแฟ หมู่บ้ำน
4 โครงกำรสนับสนุนอำชีพให้ พัฒนำส่งเสริมอำชีพ หมู่ 1 - 11 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 มีรำยได้เสริม ชุมชนมีรำย ประชำคม "

กลุ่มสตรี และใหมีรำยได้ ได้ หมู่บ้ำน
5 โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรขับ เพ่ือให้เป็นพนักขับรถส่ง จ ำนวน 2 คน ช่วยเหลือผู้ ผู้ประสบภัย ประชำคม "

รถกู้ชีพกูภัย คนป่วยฉุกเฉิน ประสบภัยได้ รอดชีวิต หมู่บ้ำน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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6 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ เพ่ือพัฒนำอำชีพและ หมู่ท่ี 1 - 11 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีรำยได้เสริม ชุมชนมีรำย ประชำคม "

ของกลุ่มออมทรัพย์/เครดิต สนับสนุนกำรสร้ำงรำย ได้จำกกำร กมู่บ้ำน
ยูเน่ียน ได้ ออมทรัพย์

7 สนับสนุนกำรปลูกพืชเศรษฐ เพ่ือส่งเสริมให้มีอำชีพ หมู่ท่ี 1 - 11 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีอำชีพและ ชุมชนมีรำย ประชำคม "

กิจ และสร้ำงรำยได้ให้กับ สร้ำงรำยได้ ได้จำกกำร กมู่บ้ำน
ครอบครัว ปลูกพืช

8 สนับสนุนพันธ์ปลำ/บ่อปลำ เพ่ือส่งเสริมให้มีอำชีพ หมู่ท่ี 1 - 11 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีอำชีพและ ชุมชนมีรำย ประชำคม "

และสร้ำงรำยได้ให้กับ สร้ำงรำยได้ ได้จำกกำร กมู่บ้ำน
ครอบครัว ขำยปลำ

480,000 480,000 8 โครงการรวม 480,000 480,000 480,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ  และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพคนสังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ 
3.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1  สนับสนุนกองทุนกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำส่งเสริมให้ หมู่ 1 - 11 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กได้ทุนกำร เด็ก เยำวชน ประชำคม ส ำนักปลัด

เด็กท่ีเรียนดี แต่ด้อยโอกำส เด็กเยำวชน ประชำชน ศึกษำ มีโอกำสใน หมู่บ้ำน
มีโอกำสในกำรพัฒนำ กำรพัฒนำ
ควำมรู้อย่ำงมีประสิทธิ องค์ควำมรู้
ภำพ

2 สนับสนุนส่ือกำรเรียนกำร เพ่ือพัฒนำส่งเสริมและ หมู่ 1,3,4,5,6,8, 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ได้รับกำรสนับ " " "
สอน พัฒนำกำรของเด็ก 10,11 สนุน

3 สนับสนุนอุปกรณ์กำรเรียน เพ่ือพัฒนำส่งเสริมและ หมู่ 1,5,10 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ได้รับกำรสนับ " " "
กำรสอนในศูนย์พัฒนำเด็ก พัฒนำกำรของเด็ก สนุนอุปกรณ์
เล็ก จ ำนวน 3 ศูนย์

4 อุดหนุนอำหำรเสริม (นม) เพ่ือส่งเสริมพัฒนำ 6 โรง 4 ห้องเรียน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็กได้รับ เด็กได้รับกำร " "
ส ำหนรับนักเรียนในสังกัด กำรเรียนรู้และพัฒนำ 3 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อำหำรเสริม พัฒนำและส่ง
สพฐ. 6 โรงเรียน 4 ห้อง กำรของเด็ก นม เสริมกำร
เรียน 3 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เรียนรู้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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5 อุดหนุนอำหำรกลำงวัน เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำ 6 โรงเรียน 4 ห้อง เด็กได้รับ เด็กได้รับกำร " "
ส ำหรับเด็กนักเรียนในสังกัด เรียนรู้ของเด็ก เรียน อำหำรเสริม พัฒนำและส่ง
สพฐ. จ ำนวน 6 โรงเรียน นม เสริมกำร
4 ห้องเรียน เรียนรู้

6 โครงกำรอำหำรกลำงวัน เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เด็กได้รับประ เด็กมีพัฒนำ " "
ส ำหรับศูนย์พ มนำเด็กเล็ก เรียนรู้ของเด็ก จ ำนวน 3 ศูนย์ ทำอำหำรครบ กำรท่ีดี
 3 ศูนย์ ท้ัง 5 หมู่

7 อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสพฐ. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี  6 โรงเรียน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กมีรำยเสริม เด็กมีรำยได้ " "
ตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพ อำชีพระหว่ำงเรียน 4 ห้องเรียน ระหว่ำงเรียน เสริมระหว่ำง
ฯ เรียนรู้

8 อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสพฐ. เพ่ือส่งเสริมและป้อง  โรงเรียนสังกัดสพฐ. 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็ก เยำวชน เด็ก เยำวชน " "
ตำมโครงกำรป้องกันและ กันปัญหำยำเสพติดใน ในพ้ืนท่ีต ำบลห้วยปูลิง ห่ำงไกลจำก ห่ำงไกลจำก
แก้ไขปัญหำรยำเสพติดใน สถำนศึกษำ ยำเสพติด ยำเสพติด
สถำนศึกษำ

1,830,000 1,830,001 1,830,0001,830,0008 โครงกำรรวม 1,830,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ  และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพคนสังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ 
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงกำรสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูล ศูนย์ถ่ำยทอดเกษตร 50,000 50,000 50,000 50,000 เป็นศูนย์ถ่ำย ประชำชน ประชำคม ส ำนักปลัด

ของศูนย์ถ่ำยทอดเทคโลยี ข่ำวสำรเกษตรระดับ ทอดข้อมูล ได้รับข้อมูล หมุ่บ้ำน
เกษตรห้วยปูลิง ต ำบล ข่ำวสำร

2 โครงกำรปรองดองสมำน เพ่ือส่งเสริมให้มีกำรมี หมู่ท่ี 1 - 11 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รักสำมัคคีกัน ประชำชนเกิด " "

ฉันท์ ควำมรักควำมสำมัคีใน ในชุมชน ควำมรักควำม
ชุมชน สำมัคคี

3 โครงกำรป้องกันและแก้ไข เพ่ือป้องกันปัญหำ หมู่ท่ี 1 - 11 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ควำมรุนแรง ควำมรุนแรง " "

ปัญหำควำมรุนแรงต่อเด็ก ควำมรุนแรงต่อเด็ก ลดลง ต่อเด็กและ
และสตรี และสตรี สตรีลดลง

4 โครงกำรฝึกอบรมให้กลุ่ม เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่ม หมู่ท่ี 1 - 11 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีควำมรู้ ได้มีควำมรู้ " "

สตรี เช่น กำรทอผ้ำ ฯลฯ สตรีมีควำมรู้ในด้ำน เก่ียวกับอำชีพ
อำชีพ

5 โครงกำรอบรมศุนย์ต่อสู้เอำ เพ่ือรณรงค์ป้ปงกันปัญ หมู่ท่ี 1 - 11 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ยำเสพติด ชุมชน " "

ชนะยำเสพติด หำยำเสพติดในชุมชน ลดลง ห่ำงไกลจำก

ยำเสพติด

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

5 โครงการรวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ท่ี

150,000100,000150,000 150,000 150,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ  และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพคนสังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ 
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 สงเครำะห์เคร่ืองกันหนำว เพ่ือให้ประชำชนได้รับ หมู่ท่ี 1 - 11 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ได้รับกำร ประชำชนได้ ประชำคม ส ำนักปลัด

กำรช่วยเหลือ สงเครำะห์ รับกำรช่วย หมู่บ้ำน
สงเครำะห์ตำมสิทธ์ิพ่ึง เหลือตำมสิทธ์
จะได้รับ ท่ีจะได้รับ

2 โครงกำรสร้ำงท่ีอำศัยถำวร เพ่ือให้ประชำชนได้รับ หมู่ท่ี 1 - 11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ได้รับกำรช่วย ประชำชนได้ ประชำคม "

ส ำหรับคนด้อยโอกำส/ กำรช่วยเหลือ เหลือ รับกำรช่วย หมู่บ้ำน
คนชรำ สงเครำะห์ตำมสิทธ์ิพ่ึง เหลือตำมสิทธ์

จะได้รับ ท่ีจะได้รับ
3 สงเครำห์ผู้ป่วยเร้ือรัง/ร้ำย เพ่ือให้ประชำชนได้รับ หมู่ท่ี 1 - 11 30,000 50,000 50,000 ได้รับกำรช่วย ประชำชนได้ ประชำคม "

แรง กำรช่วยเหลือ เหลือ รับกำรช่วย หมู่บ้ำน
สงเครำะห์ตำมสิทธ์ิพ่ึง เหลือตำมสิทธ์
จะได้รับ ท่ีจะได้รับ

ท่ีมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

3 โครงการรวม 180,000 150,000 200,000 150,000 200,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ  และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพคนสังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ 
3.4 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 สนับสนุนยำป้องกันและ เพ่ือให้คนในชุมชน หมู่ท่ี 1 -11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปลอดภัยจำก คนในชุมชน ประชำคม ส ำนักปลัด

รักษำโรคระบำดตำมฤดูกำล มีสุขภำพแข็งแรงและ โรคต่ำงๆ สุขภำพแข็ง หมู่บ้ำน
ปลอดภัยจำกโรค แรง

2 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ เพ่ือรณรงค์กำรคัดแยก หมู่ท่ี 1 -11 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ชุมชนมีควำม คนในชุมชน ประชำคม "

และรณรงค์คัดแยกขยะ ขยะออกจำกกัน รู้ด้ำนขยะ รู้เร่ืองขยะ หมู่บ้ำน
มูลฝอยออกจำกกัน

3 อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่ เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชน หมู่ท่ี 1 -11 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 อุดหนุนคณะ ชุมชนได้จัด ประชำคม "

บ้ำน(ตำมโครงกำรพระรำช มีควำมรู้ด้ำนสำรณสุข กรรมกำร กิจกรรมร่วม หมู่บ้ำน
ด ำริด้ำนสำธำรณสุข) กัน

4 โครงกำรสัตว์ปลอดโรค เพ่ือป้องกันภัยจำก หมู่ท่ี 1 -11 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีกำรฉัดวัคซีน ชุมชนปลอด ประชำคม "

คนปลอดภัยจำกโรคพิษ โรคพิษสุนัขบ้ำ ให้กับสุนัข ภัยจำกโรค หมู่บ้ำน
สุนัขบ้ำ พิษสุนัขบ้ำ

5 โครงกำรรณรงค์ป้องกันและ เพ่ือป้องกันโรคไข้ หมู่ท่ี 1 -11 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ชุมชน ชุมชนปลอด ประชำคม "

ก ำจักโรคไข้เลือดออก เลือดออก ห่ำงไกลจำก จำกโรคไข้ หมู่บ้ำน
โรค เลือดออก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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6 โครงกำรกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับ หมู่ท่ี 1 - 11 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ได้รับกำรช่วย ผู้ท่ีได้รับประ ประชำคม "

แพทย์ฉุกเฉิน ประสบภัยฉุกเฉินด้ำน เหลือทันท่วง สบภัยได้รับ หมู่บ้ำน
ชีวิต ที กำรช่วยเหลือ

รวม 6 โครงการ 390,000 390,000 390,000 390,000 390,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ  และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริม ศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงกำรอบรมคุณธรรม เพ่ือให้ประชำชนมีส่ิงยึด หมู่ท่ี 1 - 11 30,000 30,000 30,000 มีคุณธรรม ประชำชนมี ประชำคมหมู่ ส ำนักปลัด
จริยธรรม เหน่ียวจิตใจ ด ำรงตนอยู่ จริยธรรม คุณธรรมและ บ้ำน

ในศีลธรรมอันดีงำม จริยธรรม
2 ส่งเสริม/ฟ้ืนฟูวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมให้กำรอนุรักษ์ หมู่ท่ี 1 - 11 30,000 30,000 มีกำรแต่งกำย ชุมชนมีกำร " "

กำรแต่งกำยชุดเผ่ำของ กำรแต่งกำยชุดเผำ ชุดประจ ำเผำ อนุรักษ์กำร
ปกำเกอเญอ แต่งกำย

3 ส่งเสริมสนับสนุน/ประเพณี เพ่ือให้ประชำชนมีส่ิงยึด หมู่ท่ี 1 - 11 50,000 50,000 50,000 มีกำรอนุรักษ์ ชุมชนมีกำร " "

กิจกรรมวันส ำคัญทำง เหน่ียวจิตใจ ด ำรงตนอยู่ และส่งเสริม ด ำเนินชีวิต
ศำสนำ และประเพณีท้อง ในศีลธรรมอันดีงำม กิจกรรมต่ำงๆ ตำมแบบวิถี
ถ่ิน เช่น มัดมือฯลฯ ชีวิต

4 สนับสนุนฟ้ืนฟูกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมกำร หมู่ท่ี 1 - 11 20,000 20,000 20,000 มีกำรอนุรักษ์ เด็กและเยำว " "

ฟ้อนดำบ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ชนมีกำรอนุ
พ้ืนบ้ำน รักษ์ศิลป

5 สนับสนันกิจกรรมวันผู้สูง เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมกำร หมู่ท่ี 1 - 11 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กิจกรรมวันผู้ ผู้สูงอำยุเข้ำ " "

อำยุ วันผู้สูงอำยุ อำยุ ร่วมกิจกรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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5 ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์และ หมู่ท่ี 1 - 11 50,000 ศูนย์เรียนรู้ มีศูนย์เรียนรู้ " "

ปกำเกอเญอ สืบทอด วัฒนธรรม วัฒนธรรมชุม
ปกำเกอญอ ชน

6 โครงกำรกิจกรรมวันพ่อแห่ง เพ่ือแสดงถึงควำมจงรักภัก หมู่ท่ี 1 - 11 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส ำนึกในพระ ประชำชนมี " "

ชำติ (5 ธันวำมหำรำช) ดีและส ำนีกในพระมหำกรุ มหำกรุณำธิ ควำมจงรักภัก
ณำธิคุณของพระบำทสม คุณ ดี
เด็จพระเจ้ำอยู่หัว

7 โครงกำรกิจกรรม เพ่ือแสดงถึงควำมจงรักภัก หมู่ท่ี 1 - 11 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส ำนึกในพระ ประชำชนมี " "

วันแม่แห่งชำติ ดีและส ำนีกในพระมหำกรุ มหำกรุณำธิ ควำมจงรักภัก
ณำธิคุณของสมเด็จพระ คุณ ดี
นำงเจ้ำพระบรมรำชินี

160,000 180,0007 โครงการรวม 160,000 130,000 180,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมย่ังยืน
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 อุดหนุนเคร่ือข่ำยกำร เพ่ือให้มีกำรจัดกำร หมู่ท่ี 1 - 11 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อุดหนุนเครือ มีกำรจัดกำร ประชำคม ส ำนักปลัด
กำรทรัพยำกรลุ่มน้ ำ ทรัพยำกรอย่ำงมี ข่ำย ทรัพยำกร หมู่บ้ำน
ต ำบลห้วยปูลิง ส่วนร่วมจำกภำค ธรรมชำติ

ประชำชน อย่ำงมีส่วน
ร่วมจำก
ประชำชำชน

2 อุดหนุนคณะกรรมกำร เพ่ือให้มีกำรจัดกำร หมู่ท่ี 1 - 11 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 อุดหนุนคณะ มีกำรป้องกัน ประชำคม "

หมู่บ้ำน(ตำมโครงกำรจัด ระบบกำรป้องกัน กรรมกำร ไฟป่ำและ หมู่บ้ำน
ท ำแนวกันไฟ) หมอกควันและไฟป่ำ หมอกควัน

3 บวชป่ำ/สืบชะตำ เพ่ือกำรอนุรักษ์ หมู่ท่ี 1 - 11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ป่ำอุดม มีทรัพยำกร ประชำคม "

ป่ำจชต้นน้ ำ ทรัพยำกรธรรมชำติ สมบูรณ์ อุดมสมบูรณ์ หมู่บ้ำน
และส่ิงแวดล้อม

4 ปลูกป่ำต้นตำมแนวรพระ เพ่ือให้มีกำรอนุรักษ์ หมู่ท่ี 1 - 11 30,000 30,000 30,000 ป่ำอุดม มีทรัพยำกร ประชำคม "

รำชด ำริพระบำทสมเด็จ ป่ำไม้ สมบูรณ์ อุดมสมบูรณ์ หมู่บ้ำน
พระเจ้ำอยู่หัว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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5 จัดท ำข้มูลด้ำนทรัพยำกร เพ่ือกำรอนุรักษ์ หมู่ท่ี 1 - 11 50,000 50,000 50,000 มีกำรจัดท ำ มีข้อมูลด้ำน ประชำคม "

ธรรมชำติของหมู่บ้ำน ทรัพยำกรธรรมชำติ ข้อมูลชัดเจน ทรัพยำกรหมู่ หมู่บ้ำน
ให้ชัดเจน และส่ิงแวดล้อม บ้ำน

6 สร้ำงฝำยชะลอควำมชุ่ม เพ่ือให้ประชำชนมี หมู่ท่ี 1 - 11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีน้ ำอุปโภค ชุมชนมีน้ ำใช้ ประชำคม "

ช้ืน น้ ำเพียงพอต่อกำร บริโภค อุปโภคและ หมู่บ้ำน
อุปโภคและบริโภค บริโภค

6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพย์ธรรม เพ่ือให้ประชำชนมี หมู่ท่ี 1 - 11 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ป่ำอุดม ป่ำอุดม ประชำคม "

ชำติและส่ิงแวดล้อม กำรอนุรักทรัพยำกร สมบูรณ์ สมบุรณ์ หมู่บ้ำน
ธรรมชำติและส่ิง
แวดล้อม

7 อบรมให้ควำมรู้และ เพ่ือให้ชุมชนแต่ละ หมู่ท่ี 1 - 11 20,000 20,000 20,000 มีกำรคัดแยก ชุมชนมีกำร ประชำคม "

รณรงค์กำรคัดแยกขยะ แห่งรู้จักคัดแยกขยะ ออกจำกกัน คัดแยกออก หมู่บ้ำน
มูลฝอยในชุมชน ออกจำกกัน จำกกัน

8 ศูนย์ควบคุมและป้องกัน เพ่ือเป็นประสำน หมู่ท่ี 1 - 11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ศูนย์ควบคุม มีกำรควบคุม ประชำคม "

ไฟป่ำและหมอกควัน งำนและควบคุมป้อง ไฟป่ำและ ป้องกันปัญหำ หมู่บ้ำน
กันปัญหำไฟป่ำและ หมอกควัน ไฟป่ำและ
หมอกควัน หมอกควัน

9 จัดท ำป้ำยอนุรักษ์และป่ำ เพ่ือเป็นกำรอนุรักษ์ หมู่ท่ี 1 - 11 30,000 30,000 30,000 มีกำรจัดท ำ มีกำรอนุรักษ์ ประชำคม "

ชุมชน ทรัพยำกรธรรมชำติ ป้ำย ทรัพยำกร หมู่บ้ำน
และส่ิงแวดล้อม ธรรมชำติ

10 จัดชุดส ำรวจไฟป่ำ เพ่ือเป็นกำรอนุรักษ์ หมู่ท่ี 1 - 11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ไฟป่ำลดลง มีทรัพยำกร ประชำคม "

ทรัพยำกรธรรมชำติ ธรรมชำติ หมู่บ้ำน
และส่ิงแวดล้อม ท่ีสมบูรณ์

470,000 440,000 470,000 440,000 520,000
รวม 10 โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสรืมการท่องเท่ียวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิต และสุขภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒาด้านการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน
6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ชุมชนเพ่ือกำรท่องเท่ียววิถี เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเท่ียว หมู่ท่ี 1 - 11 50,000 50,000 50,000 ชุมชนมีรำย ชุมชนมีรำย ประชำคม ส ำนักปลัด

ชีวิตและระบบนิเวศต ำบล แบบวิถีชีวิตและสร้ำงรำย ได้ ได้จำกจำกกัน หมู่บ้ำน
ห้วยปูลิง ได้ให้กับชุมชน ท่องท่ียว

2 จัดกลุ่มท่ิองเท่ียวแบบ เพ่ือประชำสัมพันธ์แหล่ง หมูท่ี 2,4,7,8 30,000 30,000 ชุมชนมีรำย ประชำคม "

Home Stay ท่องเท่ียวและสร้ำงรำยได้ ได้จำกจำกกัน หมู่บ้ำน
จำกกำรท่องเท่ียว ท่องท่ียว

3 ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือปรับปรุงแหล่งท่อง หมู่ท่ี 1,2,4,7,8 30,000 30,000 สร้ำงรำยได้ ชุมชนมีรำยได้ ประชำคม "

เท่ียวพ้ืนท่ีต ำบลห้วยปูลิง ใก้กับชุมชน จำกกำรท่อง หมู่บ้ำน
เท่ียว

4 มัคคุเทศน์น้อย เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ เด็กและเยำวชน 30,000 30,000 สร้ำงรำยได้ เด็กและเยำว ประชำคม "

เยำวชนสำมำรถน ำเท่ียว ในชุมชน ให้กับเด็กและ ชนสำมำรถ หมู่บ้ำน
และแนะน ำสถำนท่ีท่อง เยำวชน แนะน ำสถำน
เท่ียวทำงด้ำนประเพณี ท่ีท่องเท่ียวได้
วัฒนธรรม

80,000550,0004 โครงการรวม 30,000 50,000 60,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ดารพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างสร้างความม่ันควภายในและตามชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 7
7. ยุทธศาสตร์ การพัฒาพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 จัดเวทีและฝึกอบรมสร้ำง เพ่ือให้คนในชุมชนเดียวมี หมู่ท่ี 1 - 11 50,000 มีควำมเข้ำใจ ชุมชนเข้ำใจ ประชำคม ส ำนักปลัด

ควำมเข้ำใจเร่ืองบทบำท ควำมร็ควำมเข้ำใจและรู้ถึง ถึงบทบำท ถึงบทบำท หมู่บ้ำน
หน้ำท่ีของผู้น ำ แนวทำงกำรพัฒนำด้วยกัน หน้ำท่ี หน้ำท่ีของตน

2 กำรฝึกอบรมกำรจัดท ำ เพ่ือให้คนในชุมชนเดียวมี หมู่ท่ี 1 - 11 50,000 ประชำคม "

โครงกำร ควำมร็ควำมเข้ำใจและรู้ถึง หมู่บ้ำน
แนวทำงกำรพัฒนำด้วยกัน

3 ประชำคมแผนพัฒนำท้อง เพ่ือให้คนในชุมชนมีควำม หมู่ท่ี 1 - 11 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีกำรประชำ ชุมชนมีควำม ประชำคม "

ถ่ินระดับหมู่บ้ำน/แผนชุม เข้ำใจและรู้ถึงแนวทำงกำร คม เข้ำใจในกำร หมู่บ้ำน
ชน แก้ไขปัญหำและอุปสรรค แก้ไขปัญหำ

ในกำรพัฒนำ พัฒนำชุมชน
4 จัดประชุมประชำคมแผน เพ่ือให้คนในชุมชนมีควำม หมู่ท่ี 1 - 11 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีกำรประชำ ชุมชนมีควำม ประชำคม "

พัฒนำท้องถ่ินระดับต ำบล เข้ำใจและรู้ถึงแนวทำงกำร คม เข้ำใจในกำร หมู่บ้ำน
แก้ไขปัญหำและอุปสรรค แก้ไขปัญหำ
ในกำรพัฒนำ พัฒนำชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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5 โครงกำรอบต.สัญจร เพ่ือให้ผู้บริหำรและสมำชิก หมู่ท่ี 1 - 11 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รู้ถึงปัญหำ รับรู้ปัญหำ ประชำคม "

พนักงำนเข้ำร่วมกิจกรรม และควำมต้อง และควำมต้อง หมู่บ้ำน
และรับปัญหำควำมต้อง กำรของ กำรของชุม
กำรของชุมชน ชุมชน ชน

90,000รวม 5 โครงการ 140,000 140,000 90,000 90,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ดารพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างสร้างความม่ันควภายในและตามชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 7
7. ยุทธศาสตร์ การพัฒาพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
7.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ป้องกันบรรเทำสำธำรณ เพ่ือป้องกันภัยพิบัติท่ีจะ หมู่ท่ี 1 - 11 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ป้องกันบรร ชุมชนปลอด ประชำคม ส ำนักปลัด

ภัย เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีต ำบล เทำสำธำรณ ภัย หมู่บ้ำน
ภัย

2 ทบทวนอปพร. เพ่ือทบทวนควำมรู้ให้กับ หมู่ท่ี 1 - 11 50,000 50,000 ได้ควำมรู้ มีควำมรู้และ ประชำคม "

อปพร. มสำมำรถน ำ หมู่บ้ำน
มำใช้

3 อุดหนุนเครือข่ำยร่วมมือ เพ่ือส่งเสริมและป้องกัน หมู่ท่ี 1 - 11 30,000 30,000 ปัญกำยำเสพ เกิดควำมร่วม ประชำคม "

ป้องกันปัญหำยำเสพติด แก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำง ติดลดลง มือในป้องกัน หมู่บ้ำน
ในชุมชน มีส่วนร่วมจำกภำคประชำ และแก้ไขปัญ

ชน หำยำเสพติด
4 อบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมจ ำอำ หมู่ท่ี 1 - 11 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จิตอำสำ มีจิตอำสำ ประชำคม "

ภัยพิบัติ สำภัยพิบัติ ในกำรบริกำร หมู่บ้ำน

170,000 150,000 120,000 200,000 120,000รวม 4 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริหารภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเขตจังหวัดท่ี 1
 ยุทธศาสตร์ท่ี1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แผนงานอุสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีต ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต กว้ำง 6 เมตร ได้ถนนคอน คมนำคม อบจ.มส

เสริมเหล็กระหว่ำงหย่อม เหล็กและเพ่ือกำรคมนำ ยำว 60 กิโลเมตร กรีตเสริม สะดวกสบำย

บ้ำนน้ ำฮูหำยใจ หมูท่ี 8 คมสัญจรไปมำสะดวก เหล็ก ในกำรสัญจร

ถึงบ้ำนห้วยตอง หมู่ท่ี 5 และปลอดภัย ไปมำ

2 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนแอสฟัลท์ตืก ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต กว้ำง 6 เมตร ได้ถนนแอส คมนำคม "

คอนกรีตระหว่ำงบ้ำนหัว เหล็กและเพ่ือกำรคมนำ ยำว 60กิโลเมตร ฟัลท์ติก สะดวกสบำย

น้ ำแม่สะกึด - บ้ำนห้วย คมสัญจรไปมำสะดวก ในกำรสัญจร

ตอง หมู่ท่ี 5 และปลอดภัย ไปมำ

3 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีต เพ่ือกำรคมนำคมท่ีสะดวก กว้ำง 4 ยำว 900 เมตร ได้ถนนคอน คมนำคมสะดวก "

เสริมเหล็กเช่ือมระหว่ำงบ้ำนห้วย ปลอดภัยในกำรสัญจรไปมำ หนำ 0.15 เมตร กรีคเสริมเหล็ก ปลอดภัยในกำร

ไทร หมู่ 11 ต ำบลห้วยปูลิง - ในชิวิตและทรัพย์สิน สัญจรไปมำ

บ้ำนหนองเขียว ต ำบลห้วยโป่ง  

อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วท้องถ่ินใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง อ าเภอเมืองม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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4 โครงกำรวซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีต เพ่ือกำรคมนำคมท่ีสะดวก กว้ำง 4 ยำว 900 เมตร ได้ถนนคอนกรีตคมนำคมสะดวก "

เสริมเหล็กเช่ือมระหว่ำงต่อบ้ำน ปลอดภัยในกำรสัญจรไปมำ หนำ 0.15 เมตร เสริมเหล็ก ปลอดภัยในกำร

ห้วยไม้ด ำ หมู่ 9 ต ำบลห้วยปูลิง ในชิวิตและทรัพย์สิน สัญจรไปมำ

อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บ้ำนแกงหอม ต ำบลเมืองแปง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

5 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีต เพ่ือกำรคมนำคมท่ีสะดวก กว้ำง 4 ยำว 900 เมตร ได้ถนนคอนกรีตคมนำคมสะดวก "

เสริมเหล็กเช่ือมระหว่ำงบ้ำนห้วย ปลอดภัยในกำรสัญจรไปมำ หนำ 0.15 เมตร เสริมเหล็ก ปลอดภัยในกำร

ปูเลย หมู่ 10 ต ำบลห้วยปูลิง ในชิวิตและทรัพย์สิน สัญจรไปมำ

อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน -

บ้ำนวัดจันทร์ ต ำบลวัดจันทร์

อ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ

จังหวัดเชียงใหม่

6 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอน เพ่ือกำรคมนำคมท่ีสะดวกและ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ได้ถนนถนนกรีต คมนำคมสะดวก "

เสริมเหล็กระห่ำงบ้ำนหนองขำว ปลอดภัยในกำรสัญจรไปมำ เสริมเหล้ก ปลอดภัยในกำร

กลำง หมู่ท่ี 3 - บ้ำนห้วยไม้ด ำ ระหว่ำงหมู่บ้ำนและชุมชน สัญจร

หมู่ท่ี 9

7 โครงกำรว่อมสร้ำงถนนคอนสำยหลัก เพ่ือกำรคมนำคมท่ีสะดวกและ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,00,0000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ได้ถนนถนนกรีต คมนำคมสะดวก "

กรีตเสริมเหล็กระหว่ำงบ้ำน ปลอดภัยในกำรสัญจรไปมำ เสริมเหล้ก ปลอดภัยในกำร

ห้วยไม้ด ำ หมู่ท่ี 9 - สำมแยก ระหว่ำงหมู่บ้ำนและชุมชน สัญจร

อบต.ห้วยปูลิง

8 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอน เพ่ือกำรคมนำคมท่ีสะดวกและ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ได้ถนนถนนกรีต คมนำคมสะดวก "

เสริมเหล็กระห่ำงอบต.ห้วยปูลิง ปลอดภัยในกำรสัญจรไปมำ เสริมเหล้ก ปลอดภัยในกำร

ถึงบ้ำนห้วยปูลิง หมู่ท่ี 1 ระหว่ำงหมู่บ้ำนและชุมชน สัญจร

9 โครงกำรซ๋อมสร้ำงถนนคอน เพ่ือกำรคมนำคมท่ีสะดวกและ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ได้ถนนถนนกรีต คมนำคมสะดวก "

เสริมเหล็กระหว่ำงภนนสำยหลัก ปลอดภัยในกำรสัญจรไปมำ เสริมเหล้ก ปลอดภัยในกำร

บ้ำนห้วยปูลิงถึงบ้ำนหัวหมูบน หมู่ท่ี 7 ระหว่ำงหมู่บ้ำนและชุมชน สัญจร
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10 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอน เพ่ือกำรคมนำคมท่ีสะดวกและ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ได้ถนนถนนกรีต คมนำคมสะดวก "

เสริมเหล็กระหว่ำงบ้ำนห้วยปูลิง ปลอดภัยในกำรสัญจรไปมำ เสริมเหล้ก ปลอดภัยในกำร

ถึงบ้ำนห้วยตองก๊อ หมู่ท่ี 7 ระหว่ำงหมู่บ้ำนและชุมชน สัญจร

11 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอน เพ่ือกำรคมนำคมท่ีสะดวกและ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ได้ถนนถนนกรีต คมนำคมสะดวก "

เสริมเหล็กถนนสำมแยกอบต.ห้วยปูลิง ปลอดภัยในกำรสัญจรไปมำ เสริมเหล้ก ปลอดภัยในกำร

ถึงแยกบ้ำนแกงหอม หมู่ท่ี 9 ระหว่ำงหมู่บ้ำนและชุมชน สัญจร

12 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนสำยหลัก เพ่ือกำรคมนำคมท่ีสะดวกและ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 ได้ถนนถนนกรีต คมนำคมสะดวก "

บ้ำนห้วยไม้ด ำ ( หัวดอไม่ด ำ)หมู่ท่ี 9 ปลอดภัยในกำรสัญจรไปมำ เสริมเหล้ก ปลอดภัยในกำร

ระหว่ำงหมู่บ้ำนและชุมชน สัญจร

13 โครงกำรว่อมสร้ำงถนนสำยหลักระหว่ำง เพ่ือกำรคมนำคมท่ีสะดวกและ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 ได้ถนนถนนกรีต คมนำคมสะดวก "

ภำยในหมู่บ้ำนบ้ำนห้วยไม้ด ำ หมู่ท่ี 9 ปลอดภัยในกำรสัญจรไปมำ เสริมเหล้ก ปลอดภัยในกำร

ระหว่ำงหมู่บ้ำนและชุมชน สัญจร

14 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือกำรคมนำคมท่ีสะดวกและ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 ได้ถนนถนนกรีต คมนำคมสะดวก "

เหล็กแยกถนนสำยหลักระหว่ำงบ้ำน ปลอดภัยในกำรสัญจรไปมำ เสริมเหล้ก ปลอดภัยในกำร

ห้วยไม้ด ำถึงท่ีท ำกำรอบต.ห้วยปูลิง ระหว่ำงหมู่บ้ำนและชุมชน สัญจร

15 โครงกำรว่อมสร้ำงถนนสำยหลัก เพ่ือกำรคมนำคมท่ีสะดวกและ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 ได้ถนนถนนกรีต คมนำคมสะดวก "

คอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนห้วยตองก๊อ ปลอดภัยในกำรสัญจรไปมำ เสริมเหล้ก ปลอดภัยในกำร

ถึงแยกบ้ำนห้วยหมูบน หมู่ท่ี 7 ระหว่ำงหมู่บ้ำนและชุมชน สัญจร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริหารภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเขตจังหวัดท่ี 1
 ยุทธศาสตร์ท่ี  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงกำรซ่อมสร้ำงสะพำนข้ำม ก่อสร้ำงสะพำนข้ำมห้วยมะโง หมู่ท่ี 11 สะพำนคอน ประชำชนได้รับ อบจ.มส
ห้วยมะโงคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือกำรสีญจรไปมำสะดวก กรีตเสริม ควำมสะดวกใน ป่ำไม้

สบำยและปลอกภัย เหล้ก กำรคมนำคม
2 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ เพ่ือให้ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้ หมู่ท่ี 1,2,3,4,6, มีไฟฟ้ำใช้ ประชำชนมีไฟ กำรไฟฟ้ำ

ส่วนภูมิภำค อย่ำงเพียงพอ 7,8,9,10,11 ฟ้ำใช้ ส่วนภูมิภำค
ป่ำไม้

3 อ่ำงเก็บน้ ำขนำดเล็ก เพ่ือขุดอ่ำงเก็บน้ ำส ำหรับ หมู่ท่ี 1 - 11 มีน้ ำใช้ ประชำชนมีน้ ำ ชลประทำน
ในกำรอุปโภคและบริโภค ใช้อุปโภคและ อบจ.มส
และในกำรเกษตร บริโภค ป่ำไม้

พลังงำนน้ ำฟ้ำ เพ่ือก่อสร้ำงพลังงำนน้ ำ หมู่ท่ี 1 - 11 มีไฟฟ้ำใช้ ประชำชนมีไฟ ชลประทำน
ไฟฟ้ำให้กับชุมชน ฟ้ำใช้ อบจ.มส

ป่ำไม้
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566 - 2570)
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วท้องถ่ินใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง อ าเภอเมืองม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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4 โครงการรวม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ผลผลิตของครุภัณฑ์ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง อ าเภอเมือง แม่ฮ่องสอน

วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท


