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คำนำ 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง เกิดขึ้นจาก
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีจริง ซึ่งเป็นผู้ท่ีเสนอความต้องการ
ในแต่ละด้านเข้าสู่กระบวนการพิจารณา  จัดทำ  แก้ไข  พัฒนาหรือปรับปรุง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง ใน
ฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจและบทบาทหลักในการจัดทำแผนเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งกระบวนการ
จัดทำแผนทุกขั้นตอนได้มีการประสานความต้องการหรือข้อเสนอของประชาชนเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของ
องค์กร  รวมทั้งการประสานแผนจากหน่วยงาน หรือส่วนราชการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ   การผังเมือง  เป็นต้น 

  ดังนั้น รายละเอียดต่างๆ ท่ีบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยปูลิง จึงเช่ือได้ว่าเป็นแผนพัฒนาท่ีสอดคล้องกับวิถีชุมชน วัฒนธรรม สภาพปัญหา และความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง รวมทั้งสอดคล้องกับทิศทาง แนวนโยบายในการพัฒนาประเทศของรัฐบาล และ
หน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

  อย่างไรก็ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง          
เล่มนี้จักสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีไม่ได้  หากมิได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคประชาชน
ที่เข้าร่วมและเสนอความต้องการของแต่ละฝ่ายเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนทุกขั้นตอน  จึงใคร่ขอขอบคุณทุกท่าน               
มา ณ ท่ีนี้  

 

คณะผู้จัดทำ 
งานนโยบายและแผน 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง 
มิถุนายน 2564 
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ภาคผนวก 

  1.โครงการจัดเวทีประชาคมพิจารณา “ร่าง” แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
  2. ภาพประกอบประชาคมทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของหมู่บ้านๆ  
  3. คำส่ังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง ท่ี 175/ 2562  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ  

สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง   ลงวันท่ี 23  เมษายน 2562 
  4. คำส่ังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง ท่ี 176 / 2562  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ 

พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง ลงวันท่ี   23  เมษายน  ๒๕62 
5. คำส่ังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง ท่ี 177/ 2562  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง  ลงวันท่ี 23 เมษายน 2562 
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ส่วนที่ 1 

บทนำ 
ความหมายของแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นท่ี
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้น
สำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาท้องถิ่นปีโดยมีการทบทวน
เพื่อปรับปรุงเป็นประจำทกป ี

 1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดท่ีว่าภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมี
โครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
วิสัยทัศน์ นอกจากนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี คือ องค์การ
บริหารส่วนตำบลใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมืนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยนำโครงการ/กิจกรรม จาก
แผนพัฒนาสี่ในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไปจัดทำงบประมาณเพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณ
เป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  1. เพื่อแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ไปสู่การเตรียมพร้อมท่ีจะปฏิบัติได้
ในแต่ละป ีโดยให้เป็นรูปธรรมในลักษณะของแผนงาน โครงการ และกิจกรรมในการพัฒนางบประมาณ 
  2. เพื่อให้เป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ  หรือรายจ่ายงบประมาณ
เพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. เป็นเครื่องมือสำหรับกำหนดทิศทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และสำหรับใช้ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ้บริหาร ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการนำแผนพัฒนาไปขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เช่ือมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการ
จัดทำงบประมาณประจำปี 
  5. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ท่ีมีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ   
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ส่วนที่ 2 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง 
1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง 

   ตำบลห้วยปูลิง  มีพื้นท่ี 485  ตารางกิโลเมตร  มีประชากรทั้งสิ้น 3,067 คน เป็นชาย 1,619 
คน และเป็นหญิง 1,448  คน  (ข้อมูล  ณ   เดือน กันยายน  พ.ศ. 2552)   มีหมู ่บ้านทั้งหมด จำนวน  11  
หมู่บ้านหลัก และ 12  หมู่บ้านบริวาร  ซึ่งมีรายช่ือหมู่บ้านและรายช่ือผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้ 

 หมู่ท่ี  1  บ้านห้วยปูลิง  มีผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายสมโภชน์   นีกรี  (กำนัน) 
 หมู่ท่ี  2  บ้านห้วยกุ้ง  มีผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายคำบือ   ไพรชนานันท์ 
 หมู่ท่ี  3  บ้านหนองขาวกลาง มีผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายโชคชัย   ดวงมนตร ี
 หมู่ท่ี  4  บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน มีผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายตูลูกู เกิดก่อสกุล 
 หมู่ท่ี  5  บ้านห้วยตอง  มีผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายอาคม   จรัสพรศิลปชัย 
 หมู่ท่ี  6  บ้านห้วยปมฝาด มีผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายเสรีชัย ไพรสุดาทิศ 
 หมู่ท่ี  7  บ้านห้วยตองก๊อ  มีผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายจอเหล่คา เลโด 
 หมู่ท่ี  8  บ้านห้วยฮี้  มีผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายแสงทอง ฉีโย 
 หมู่ท่ี  9  บ้านห้วยไม้ดำ  มีผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายประสงค์  เจแฮ 
 หมู่ท่ี  10 บ้านห้วยปูเลย  มีผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายอิทธิพล จิตสง่าไพศาล 
 หมู่ท่ี  11  บ้านห้วยไทร  มีผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายสุพจน์  คีรีอิ่มสุวรรณ 

1.1 ข้อมูลที่ต้ังอาณาเขตโดยรอบดังนี้ 

    ทิศเหนือ     จดตำบลห้วยผา  อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
    ทิศตะวันออก  จดเขตอำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภอกัลยาวิวัฒนา              
จังหวัดเชียงใหม่ 
    ทิศตะวันตก  จดเขต ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
    ทิศใต้    จดเขตตำบลผาบ่อง และตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

1.2  ภูมิประเทศ   ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน และสูงชันมีท่ีราบกลางหุบเขาเล็กน้อย พื้นท่ีส่วนใหญ่  
เป็นพื้นท่ีทำกิน บ้านเรือนราษฎร  ส่วนใหญ่อยู่ตามท่ีลาดชันของหุบเขา 
 1.3 สภาพภูมิอากาศ สภาพอากาศโดยทั่วไป  มี  3  ฤดู  คือ 

  - ฤดูร้อน จะเริ่มประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนพฤษภาคม  อากาศเย็นสบายไม่ร้อนมาก 
 - ฤดูฝน จะเริ่มประมาณปลายเดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนตุลาคม  มีฝนตกชุกและอากาศหนาวเย็น 

- ฤดูหนาวจะเริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อากาศหนาวจัด มีหมอกปกคลุม  
ตอนเช้าจนถึงสาย อุณหภูมิต่ำสุดบนที่สูง 5 องศาเซลเซียส 
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 1.4 สภาพเศรษฐกิจ 
   อาชีพราษฎรส่วนใหญ่  ในตำบลห้วยปูลิง ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ทำนา  ทำไร่  ปลูกข้าว  
เล้ียงสัตว์ 

 1.5 สภาพสังคม 
  โรงเรียนสังกัดเขตการศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1   จำนวน 6  แห่ง 
  โรงเรียนสังกัดกรมการศึกนอกโรงเรียน    จำนวน 5  แห่ง 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน     จำนวน  3 แห่ง 

 1.6 สถาบันองค์กรศาสนา 
        วัด/สำนักสงฆ์     จำนวน ๘  แห่ง 
        โบสถ์      จำนวน ๑0  แห่ง 

 1.7 การสาธารณสุข 
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   จำนวน 2 แห่ง 
           สถานีบริการสาธารณสุขชุมชน   จำนวน 1 แห่ง 

 1.8 การบริการขั้นพื้นฐาน 
  การคมนาคมเข้าสู่พื้นท่ีตำบลห้วยปูลิง  มีท้ังหมด  3  เส้นทางหลัก ดังนี้ 
   - ถนนสายหัวน้ำแม่สะกึด - บ้านห้วยตอง  ระยะทาง 75 กิโลเมตร 
   - ถนนสายอำเภอปาย – วัดจันทร์ - บ้านห้วยตอง  ระยะทาง 64 กิโลเมตร 
   - ถนนสายอำเภอสะเมิง เชียงใหม ่– วัดจันทร์ – ห้วยตอง  ระยะทาง 115 กิโลเมตร 

    ทั้งสามเส้นทาง  เป็นถนนลูกรัง บดอัด ประมาณ  28 กิโลเมตร  คอนกรีตเสริมเหล็กประมาณ 8  
กิโลเมตร  และบางช่วงเป็นถนนดินแดง  ถนนขรุขระ  ลาดชัน  และโค้งตามไหล่เขา สามมารถใช้ได้เฉพาะฤดูร้อน 
และฤดูหนาว  สำหรับฤดูฝนการคมนาคมเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากเส้นทางไม่สามารถใช้การได้  และมี
การพังทลายของดินไหล่ถนน การทรุดตัวของถนน  การถูกน้ำเซาะพังทลายทำให้ต้องเสียงบประมาณซ่อมแซมในแต่
ละปีเป็นจำนวนมาก 

 1.9 การโทรคมนาคม 
  - โทรศัพท์สาธารณะหมู่บ้านมีจำนวน  7  แห่ง  ซึ่งปัจจุบันทั้งหมดใช้การไม่ได้ 
  - วิทยุส่ือสารมี จำนวน  ๒๖  เครื่อง  ซึ่งเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง 

1.10 การไฟฟ้า 
  - จำนวนหมู่ท่ีมีไฟฟ้าใช้  1 หมู่บ้าน คือหมู่ท่ี 5 บ้านห้วยตอง (เดินสายมาจากเขตตำบลบ้านจันทร์  
อำเภอกัลยานิวัฒนา  จังหวัดเชียงใหม่ 

- จำนวนหมู่บ้านท่ีมีไฟฟ้าใช้แบบโซล่าโฮม มี 10 หมู่บ้าน 

1.11 การประปา 
  - ประปาภูเขา มีจำนวน  24  แห่ง  โดยท้ังหมดใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล             
ห้วยปูลิงในการก่อสร้าง
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1.12 แหล่งน้ำธรรมชาติ 
  มีแหล่งน้ำ/ลำห้วยท่ีมีน้ำไหลตลอดท้ังปี  จำนวน 45 สาย 

1.13 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
  - มีบ่อน้ำต้ืน จำนวน  7  บ่อ 
  - มีสระน้ำ จำนวน 1  บ่อ 

1.14 ข้อมูลอื่นๆ 
 1.14.1 แหล่งท่องเที่ยว 
          น้ำตกห้วยปูลิง  เป็นน้ำตกชั้นเดียว  มีความสูงประมาณ  150  เมตร  อยู่เขตหมู่บ้านห้วยตองก๊อ  
หมู่ท่ี  7   มีทางเดินเท้าจากหมู่บ้านถึงน้ำตก ระยะทางประมาณ  4  กิโลเมตร 

          ดอยปุย  มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบบนภูเขาสูง  ไม่มีต้นไม้ใหญ่  สภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี 
เหมาะสำหรับการต้ังแคมป์  พักแรม  ดอยปุยต้ังอยู่เขตบ้านห้วยฮี้ หมู่ท่ี 8  มีทางเดินเท้าจากบ้านห้วยฮี้  ถึงยอดดอย 
ระยะทางประมาณ  4  กิโลเมตร 
         ถ้ำในเขตพื้นท่ีตำบลห้วยปูลิง  มีถ้ำอยู่หลายแห่ง  แต่ขาดการสำรวจและพัฒนาให้เป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียว   
         ลำน้ำแม่สะมาด  เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว  ล่องน้ำ  จับปลาชมนก อยู่ในเขตบ้านห้วยกุ้ง หมู่ท่ี  2  
ห่างจากถนนสายหลักระยะทาง  5  กิโลเมตร 
 1.14.2 มวลชนที่จัดต้ัง 

  - ไทยอาสาป้องกันชาติ  3  รุ่น  จำนวน  60  คน 
  - เครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   สมาชิก  11 หมู่บ้าน  จำนวน 55 คน 

  - เครือข่ายความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชน  สมาชิก  8  หมู่บ้าน จำนวน 
3,030 คน 

            - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  สมาชิก 11 หมู่บ้าน จำนวน  111 คน  

1.14.3 ศักยภาพของตำบล 
  ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง 
   1.  บุคลากร  จำนวน     คน  โดยแบ่งเป็น 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน 1 คน 
  สำนักปลัด หัวหน้าสำนักปลัด   จำนวน 1 คน 
    นักวิชาการศึกษา    จำนวน 1 คน 
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 1 คน 

ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 1 คน 
    ผช.นักวิชาการศึกษา   จำนวน 1 คน 
    ผช.นักวิชาการเกษตร   จำนวน 1 คน 
    ผช.บุคลากร    จำนวน 1 คน 
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    ผู้ดูแลเด็ก    จำนวน 1 คน 
พนักงานจ้างท่ัวไป (ธุรการ)  จำนวน 1 คน 

    คนตกแต่งสวน    จำนวน 1 คน 
    พนักงานขับรถ    จำนวน 2 คน 
    แม่บ้าน     จำนวน 1 คน 
    ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จำนวน ๒ คน 
    จ้างเหมาบริการ    จำนวน 4 คน 
  กองคลัง  ผอ.กองคลัง    จำนวน  1 คน 

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  จำนวน 1  คน 
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ   จำนวน 1  คน 
ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี     จำนวน 1 คน 

    พนักงานจ้างท่ัวไป (จัดเก็บรายได้)  จำนวน 1 คน 

  กองช่าง  นายช่างโยธา    จำนวน 1 คน 
    ผู้ช่วยนายช่างโยธา   จำนวน 1 คน 
    พนักงานขับเครื่องจักกลขนาดเบา  จำนวน 1 คน 

   2. ระดับการศึกษาของบุคลากร 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน  3  คน 
    ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.)   จำนวน   2   คน 
    ระดับอนุปริญญา    จำนวน   1   คน 
    ระดับปริญญาตร ี   จำนวน   8   คน 
    ปริญญาโท    จำนวน   3   คน 

   3. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง  
ประจำปีงบประมาณ  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. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที ่
 1. จำนวนกลุ่มของประชาชน   42  กลุ่ม  แยกเป็น 

    - กลุ่มอาชีพ  จำนวน 20   กลุ่ม 
    - กลุ่มออมทรัพย์  จำนวน  11   กลุ่ม 
    - กลุ่มเยาวชน  จำนวน 11   กลุ่ม 

 

 

2. จุดเด่นของพื้นที่ตำบลห้วยปูลิง  (ที่เอือ้ต่อการพัฒนาตำบล) 
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สภาพพื้นท่ีตำบลห้วยปูลิง  มีสภาพเป็นพื้นท่ีภูเขาสูง มีท่ีราบน้อย  ทรัพยากร ป่า
ไม้ พืชพรรณ และสัตว์ป่า มีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก  มีสถานที่ท่องเที่ยว เป็นที่ราบบนภูเขาสูง 
คือ ดอยปุย  และเหมาะสำหรับการต้ังแคมป์ พักแรม มองเห็นทัศนียภาพของภูเขาท่ีสลับ ซับซ้อน
สวยงาม มีน้ำตกที่สวยงาม  สามารถเดินทางไปกลับได้ภายในวันเดียวกัน สภาพความเป็นอยู่ของ
ชาวบ้านในตำบล  ยังคงใช้วิถีชีวิตแบบชาวกะเหรี่ยงด้ังเดิม ยังไม่มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก
นัก  เหมาะสำหรับการศึกษาและสัมผัส กับความเป็นอยู่ ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และความ
เช่ือของชาวกะเหรี่ยง ยังได้รับการสืบทอดต่อกันมา  ซึ่งสรุปโดยรวมแล้วพื้นท่ีตำบลห้วยปูลิงเหมาะ
สำหรับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวในอนาคต 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในปีที่ผ่านมา 

1. สภาพปัญหาและความต้องการที่มีผลต่อการพัฒนาพืน้ที่ตำบลห้วยปูลิง 
 สภาพปัญหาและความต้องการประชาชนในพื้นท่ี แยกเป็นด้าน 
  1.1 ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  1.1.1 ด้านการคมนาคม บางหมู่บ้านไม่มีถนนท่ีใช้ติดต่อระหว่างหมู่บ้านท่ีใช้ได้ตลอดปี 
ถนนส่วนใหญ่ เป็นถนนท่ีขุด ไม่ได้มาตรฐาน มีการพังทลายของหน้าดินทุกปีในช่วงฤดูฝน 

1.1.2 ด้านการไฟฟ้า ปัจจุบันราษฎร จำนวน 10 หมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้แบบโซล่าโฮมเท่านั้น 
จากจำนวนท้ังหมด 11 หมู่บ้าน 

  1.1.3 ขาดเอกสารสิทธ์ในท่ีดินทำกินและท่ีอยู่อาศัย 
  1.2 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

  1.2.1 ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพต่ำ และขาดการส่งเสริมท่ีถูกหลักวิชาการ 
  1.2.2 ขาดการส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพท่ีถูกต้องแก่ราษฎรในเขตพื้นท่ี 

1.2.3 ราษฎรว่างงานในช่วงหลังฤดูการทำไร่ ทำนา 
  1.3 ปัญหาแหล่งน้ำ 

  1.3.1 ขาดแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง และน้ำท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอต่อการเกษตร 
  1.3.2 ระบบประปาภายในหมู่บ้านไม่ได้มาตรฐาน และบางแห่งไม่เพียงพอต่อการ 
บริโภค 

  1.4 ปัญหาด้านการพัฒนาคนและสังคม 
  1.4.1 ขาดทุนสนับสนุน การศึกษาให้นักเรียนท่ียากจนและนักเรียนท่ีมีความประพฤติดี 
  1.4.2 ขาดหอพักให้นักเรียนท่ีบ้านอยู่ไกลจากโรงเรียน 
  1.4.3 ขาดกองทุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 
  1.4.4 ขาดน้ำสะอาดท่ีถูกสุขลักษณะในด้านอุปโภคบริโภค 
  1.4.5 บุคลากรสาธารณสุขไม่เพียงพอต่อพื้นท่ีและความต้องการของราษฎร 

1.4.6 ยาและเวชภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
  1.4.7 ประชาชนขาดความรู้เรื่องสาธารณสุขท่ีถูกต้อง 
  1.4.8 คนชรา คนพิการ ไม่สามารถหารายได้ในการยังชีพ 

  1.5 ปัญหาด้านการเมือง และการบริหาร 
  1.5.1 ประชาชนขาดความรู้ด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
  1.5.2 ผู้นำท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่เข้าใจหลักการปกครองและการบริหารจัดการท่ีถูกต้อง 
  1.5.3 ระบบการกกระจายข้อมูลข่าวสารไม่สะดวกและขาดประสิทธิภาพ 

1.6 ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1.6.1 ขาดงบประมาณในการพัฒนาพื้นท่ีให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว 
  1.6.2 ราษฎรจำเป็นต้องทำไร่ เพื่อการทำการเกษตรในเล้ียงชีพ 

1.7 ปัญหาด้านสาธารณสุข 



ห น้ า  | ๘ 

 

  1.7.1 ประชาชนขาดความรู้เรื่องสาธารณสุขท่ีถูกต้อง 
  1.7.2 ระบบน้ำด่ืมน้ำใช้ยังไม่ได้คุณภาพและมาตรฐาน 
  1.7.3 บุคลากรไม่เพียงพอต่อพื้นท่ีและความต้องการ 

  1.8 ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
   1.8.1 สภาพครอบครัวของผู้เรียนยากจน ประชากรจำนวนหนึ่งของนักเรียนไมไ่ด้ศึกษา
ต่อระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
   1.8.2 โรงเรียนในตำบลไม่มีหอพัก สำหรับนักเรียนท่ีอยู่ไกลจากโรงเรียนทำให้เด็ก
 นักเรียนส่วนหนึง่ไม่มีโอกาสเข้าเรียน         

  1.8.3 พื้นท่ีในตำบลทุรกันดาร โรงเรียนบางแห่งยุบ ระดับมัธยมตอนต้น นักเรียนไม่
สามารถเข้าศึกษาได้ เนื่องจากอยู่ไกล ครอบครัวที่ยากจน จึงขาดโอกาสในการท่ีจะให้บุตรหลานเข้าเรียน 

 1.9 ทรัพยากรธรรมชาติ 
  1.9.1 น้ำ 
  1.9.2 ป่าไม้ 
  1.9.3 ภูเขา  
  1.9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 10. อื่นๆ (ถ้ามีระบุ) 

2. การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  ด้านสถานภาพและศักยภาพพืน้ที่ตำบล  
2.1 จุดอ่อน 

1. สภาพพื้นท่ี  จำนวน 485  ตารางกิโลเมตร บางส่วนอยู่ในเขตอุทยาน บางส่วนอยู่ 
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ การดำเนินงานพัฒนาติดขัดเรื่องกฎหมายการใช้พื้นท่ีและส่ิงก่อสร้าง 

2. จำนวนหมู่บ้านท่ีรับผิดชอบ จำนวน 11 หมู่บ้านหลัก 7 หมู่บ้านบริวาร ซึ่งแต่ละ 
หมู่บ้านอยู่ห่างไกลกัน บางหมู่บ้านไม่สามารถใช้รถ มอเตอร์ไซค์ หรือรถยนต์ได้ เนื่องจากเป็นทางเดินเท้า 

3. ราษฎรขาดเอกสารสิทธิ์ในการใช้ท่ีดิน เนื่องจากอยู่ในเขตป่าตาม พรบ.ป่าไม้ 
4. หมู่บ้านในเขตพื้นท่ีตำบลไม่มีไฟฟ้าใช้ เป็นอุปสรรคต่อการส่ือสาร ระยะเวลาการ 

ติดต่อส่ือสารจึงใช้เวลายาวนาน 
5. ถนนเป็นถนนลูกรังและดินแดง คดโค้ง ตามไหล่เขา ฤดูฝนบางช่วงไม่สามารถเดินทาง 

โดยรถได้ 
6. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  

เก็บภาษีได้น้อย ต้องรอการจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาลทำให้บทบาทหน้าที่บางส่วนไม่สามารถแก้ไขปัญหาไดทั้น
การณ์ 

7. เงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจำนวนน้อยไม่พอเพียงต่อการแก้ไขปัญหาความ 
ต้องการของราษฎรในเขตพื้นท่ีได้      
                   2.2 จุดแข็ง 

ราษฎรในพื้นท่ีตำบลห้วยปูลิงท้ังตำบล เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงท้ังหมด ประเพณีวัฒนธรรมไม่ขัดแย้งกันแม้
แบ่งเป็นกลุ่มท่ีนับถือศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ และศาสนาด้ังเดิมคือยังมีความเช่ือลัทธิผีบ้าง  ก็ตาม 

มีกลุ่มองค์กรชุมชน/เครือข่าย หลายกลุ่มท่ีทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น เครือข่ายการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำห้วยปูลิงซึ่งมีสมาชิกเครือข่ายฯจากทุกหมู่บ้าน   เครือข่ายความร่วมมือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชน   ในพื้นท่ีห้วยปูลิง ซึ่งแบ่งเป็น 3 โซน คือ  



ห น้ า  | ๙ 

 

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 

มีองค์กรเอกชนที่มีบทบาทด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรชุมชน  คือ โครงการฟื้นฟูชีวิตและ
วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม  
(มอส.) ทำเรื่องการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน 
(Home stay) 

กลุ่มจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (รูปแบบ Home stay) ซึ่งปัจจุบันดำเนินการอยู่ 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ท่ี 8 
บ้านห้วยฮี้  หมู่ท่ี 2 บ้านห้วยกุ้ง  และหมู่ท่ี 7 บ้านห้วยตองก๊อ ซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีจุดขายเรื่องของการท่องเที่ยวที่
แตกต่างกัน 

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

มีกลุ่มอาชีพท่ีทำเรื่อง หัตถกรรมผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ส่งจำหน่ายตามลูกค้าท่ีส่ังเข้ามาโดยกลุ่มผลิตเป็น
กลุ่มแม่บ้านใช้วัสดุในท้องถิ่น 
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3. ผลการปฏิบัติงานในการพัฒนาพืน้ที่ของปีทีผ่่านมา 

ผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาประจำปี  2564 

ลำดับที่ รายละเอียดแผนงาน งบประมาณ เบิกจ่าย หมายเหตุ 
1 โครงการซ่อมสร้างทอดหลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างบ้านห้วยปูลิง – บ้านห้วยตองก๊อ หมู่ท่ี 7 400,000 400,000 ข้อบัญญัติ 
2 โครงการซ่อมสร้างราวอันตราย/ราวกันตก หมู่ท่ี 2 200,000 198,800 ข้อบัญญัติ 
3 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวน้ำแม่อ่องสอน หมู่ท่ี 4 200,000 195,500 ข้อบัญญัติ 
4 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยตอง หมู่ท่ี 5 200,000 199,000 ข้อบัญญัติ 
5 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยปูเลย หมู่ท่ี 10 200,000 199,500 ข้อบัญญัติ 
6 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยไทร หมู่ท่ี 11 200,000 199,500 ข้อบัญญัติ 
7 โครงการซ่อมสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขาวกลาง หมู่ท่ี 3 200,000 70,000 ข้อบัญญัติ 
8 โครงการซ่อมสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยกล้วย (หย่อมบ้านห้วยปมฝาด) หมู่ท่ี 6 200,000 199,500 ข้อบัญญัติ 
9 โครงการจ้างเหมาติดต้ังถังน้ำพร้อมฐานและระบบน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยตอง หมู่ท่ี 5 20,000 20,000 ข้อบัญญัติ 

10 โครงการติดต้ังระบบเครื่องกระจายเสียงตามสายในชุมชุมชนบ้านหนองขาวกลาง หมู่ท่ี 3 50,000 50,000 ข้อบัญญัติ 
11 โครงการติดต้ังระบบโซล่าเซลล์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง  50,000 50,000 ข้อบัญญัติ 
12 โครงการซ่อมสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 350,000 350,000 ข้อบัญญัติ 
13 โครงการปรับปรุงขุดขยายถนนดิน/ลูกรัง ขุดร่องระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำในพื้นท่ีตำบลห้วยปูลิง 250,000 - ข้อบัญญัติ 
14 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1  199,500 199,500 จ่ายจากเงินสะสม 
15 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลัก หมู่ท่ี 2 199,500 199,500 จ่ายจากเงินสะสม 
16 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลักบ้านหนองขาวกลาง หมู่ท่ี 3 199,500 199,500 จ่ายจากเงินสะสม 
17 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลักบ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน หมู่ท่ี 4 199,500 199,500 จ่ายจากเงินสะสม 
18 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลักบ้านห้วยตอง หมู่ท่ี 5 199,500 199,500 จ่ายจากเงินสะสม 
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12 โครงการซ่อมสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 350,000 350,000 ข้อบัญญัติ 
13 โครงการปรับปรุงขุดขยายถนนดิน/ลูกรัง ขุดร่องระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำในพื้นท่ีตำบลห้วยปูลิง 250,000 - ข้อบัญญัติ 
14 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1  199,500 199,500 จ่ายจากเงินสะสม 
15 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลัก หมู่ท่ี 2 199,500 199,500 จ่ายจากเงินสะสม 
16 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลักบ้านหนองขาวกลาง หมู่ท่ี 3 199,500 199,500 จ่ายจากเงินสะสม 
17 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลักบ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน หมู่ท่ี 4 199,500 199,500 จ่ายจากเงินสะสม 
18 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลักบ้านห้วยตอง หมู่ท่ี 5 199,500 199,500 จ่ายจากเงินสะสม 
19 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลักบ้านห้วยปมฝาด หมู่ท่ี 6 199,500 199,500 จ่ายจากเงินสะสม 
20 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลักบ้านห้วยตองก๊อ – แยกห้วยหมูบน หมู่ท่ี 7 199,500 199,500 จ่ายจากเงินสะสม 
21 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลักบ้านห้วยฮี้ (หย่อมบ้านน้ำฮู) หมู่ท่ี 8 199,500 199,500 จ่ายจากเงินสะสม 
22 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลักบ้านห้วยไม้ดำ หมู่ท่ี 9 199,500 199,500 จ่ายจากเงินสะสม 
23 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลักบ้านห้วยปูเลย หมู่ท่ี 10 199,500 199,500 จ่ายจากเงินสะสม 
24 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลักบ้านห้วยไทร หมู่ท่ี 11 199,500 199,500 จ่ายจากเงินสะสม 
25 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลักบ้านห้วยไม้ดำ – ท่ีทำการ อบต.ห้วยปูลิง 199,500 199,500 จ่ายจากเงินสะสม 
26 โครงการการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 250,000 250,000 ข้อบัญญัติ 
27 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 10,000 - ข้อบัญญัติ 
28 โครงการอบรมศึกษาดูงานของผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล 200,000 - ข้อบัญญัติ 
29 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผ่าบ่อง) 35,000 35,000 ข้อบัญญัติ 
30 โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาระกับชุมชน/หมูบ้าน 20,000 20,000 ข้อบัญญัติ 
31 โครงการเสริมความรู้ด้านการเงินการคลัง 10,000 10,000 ข้อบัญญัติ 
32 โครงการทบทวน (อปพร.) 25,000 - ข้อบัญญัติ 
32 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 80,000 - ข้อบัญญัติ 
34 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 20,000 20,000 ข้อบัญญัติ 
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ลำดับที่ รายละเอียดแผนงาน งบประมาณ เบิกจ่าย หมายเหตุ 

35 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การรบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง 20,000 - ข้อบัญญัติ 

36 อุดหนุนโรงเรียนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 20,000   

37 อุดหนุนโรงเรียนตามโครงการส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ 70,000   

38 อุดหนุนโรงเรียนตามโครงการอาหารกลางวัน 956,000   

39 โครงการการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 40,000 40,000  

40 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อและโควิท19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยปูลิง 10,000 5,660  

41 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 30,000  -  

42 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  61,200  

43 รงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นค่าจัดการเรียนการสอน  150,000  
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42 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 61,200 ข้อบัญญัติ 

43 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นค่าจัดการเรียนการสอน 150,000 ข้อบัญญัติ 

44 โครงการสนับสนุนค่ช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นค่าอาหารกลางวัน 176,400 ข้อบัญญัติ 

45 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นค่าอุปกรณ์เรียน 7,200 ข้อบัญญัติ 

46 อาหารเสริมนม 526,956 ข้อบัญญัติ 

47 โครงการบริหารจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 10,000 ข้อบัญญัติ 

48 โครงการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อหรือไวรัส 20,000 ข้อบัญญัติ 

49 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 10,000 ข้อบัญญัติ 

50 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 10,000 ข้อบัญญัติ 

51 โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน 10,000 ข้อบัญญัติ 

52 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 220,000 ข้อบัญญัติ 

53 โครงการสงเคราะห์เครื่องกันหนาว 40,000 ข้อบัญญัติ 

54 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวตำบลห้วยปูลิง 10,000 ข้อบัญญัติ 

55 โครงการฝึกอบรมอาชีพ/กลุ่มสตรี ฯลฯ 20,000 ข้อบัญญัติ 
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ลำดับที่ รายละเอียดแผนงาน งบประมาณ หมายเหตุ 
56 โครงการปรองดองสมานฉันท์ 15,000 ข้อบัญญัติ 
57 โครงการอบรมศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 15,000 ข้อบัญญัติ 
58 โครงการอบรมให้ความรู้ดูแลบำรุงรักษาพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 15,000 ข้อบัญญัติ 
60 โครงการแข่งขันกีฬาเช่ือมความสามัคคีระหว่างหมู่บ้านและต้านภัยยาเสพติดตำบลห้วยปูลิง 170,000 ข้อบัญญัติ 
61 โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด ไทคัพ ฯลฯ 20,000 ข้อบัญญัติ 
62 อุดหนุนโรงเรียน ตามโครงการอบรมเพิ่มทักษะและแข่งขันกีฬาชิงความเป็นเลิศและเยาวชนตำบลห้วยปูลิง 30,000 ข้อบัญญัติ 
63 โครงการงานพระราชพิธี รัฐพีและวันสำคัญของชาติ 4,000 ข้อบัญญัติ 
64 โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 40,000 ข้อบัญญัติ 
65 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5,000 ข้อบัญญัติ 
66 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน 5,000 ข้อบัญญัติ 
67 โครงการวันพ่อแห่งชาติ 8,000 ข้อบัญญัติ 
68 โครงการวันวนัแม่แห่งชาติ 8,000 ข้อบัญญัติ 
69 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลห้วยปูลิง 70,000 ข้อบัญญัติ 
70 โครงการเกษตรอินทรีย์และอนุรักษ์พนัธ์พืช 20,000 ข้อบัญญัติ 
71 โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 10,000 ข้อบัญญัติ 
72 โครงการศูนย์ควบคุมและป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 30,000 ข้อบัญญัติ 
73 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมฯลฯ 20,000 ข้อบัญญัติ 
74 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 55,000 ข้อบัญญัติ 
75 อุดหนุนเครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มตำบลห้วยปูลิง 70,000 ข้อบัญญัติ 
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ส่วนที่ ๓ 

สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
1. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายในการพฒันาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง 

1.1 วิสัยทัศน์ 
“ตำบลห้วยปูลิง มีการคมนาคมสะดวก อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนเข้มแข็ง 

ครอบครัวอบอุ่น รักษาวัฒนธรรมประเพณี พัฒนาโดยชุมชนมีส่วนร่วม โปร่งใส  สะอาด   และ
ยุติธรรม ” 

  1.2 พันธกิจ 
1.2.1 จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก 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 จุดมุ่งหมาย 
   1.3.1 การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถเดินทางสัญจรได้ครบทุก
หมู่บ้าน 

1.3.2 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ให้มีความสมบูรณ์ โดยการมีกฎระเบียบของแต่ละหมู่บ้านท่ีชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 

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

พิการ และดำเนินการส่งเสริมหาอาชีพท่ีเหมาะสมกับคนเหล่านั้น 
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1.3.7 ส่งเสริมและพัฒนาระบอบการเมืองการปกครองท่ีเป็นประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคม 

1.3.8 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข เพื่อสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชน 

2. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง 
 หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนา 

2.1 เน้นการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  รวมทั้งการผังเมือง 

2.2 เน้นการดำเนินงานพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ 
พ.ศ. 2540  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และ 17 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทอำนาจ 
หน้าท่ี  อย่างกว้างขวางท้ังการให้บริการขั้นพื้นฐาน รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม การดำเนินการพัฒนาเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้ัง
กระบวนการคิด วิเคราะห์กระบวนการดำเนินการและกระบวนการตรวจสอบการพัฒนาจึงมีความ
จำเป็นที่ต้องวางยุทธศาสตร์ วางแผนแนวทางในการดำเนินการให้ชัดเจน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ และเกิดประสิทธิผล แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แนวทางในการดำเนินการจึงจำเป็นต้องประสานแผนแบบบูรณาการ  การ
ทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่นเพื่อให้แผนสอดคล้องและตรงกับความ
ต้องการ  และแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง 

3.  การพัฒนาตามนโยบายริเร่ิมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง  แยกเป็น 8 แผนงาน 
3.1 นโยบายด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

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 นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.2.1 ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่า 

3.2.2 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในลักษณะให้คน
และป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

3.2.3 ส่งเสริมความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ถูกต้อง 
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3.3 นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
3.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเน้นการลด

ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย หรือ เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ทำการเกษตรทั้งด้านการปลูกพืชการเลี ้ยงสัตว์     
และกระจายการให้บริการสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาอาชีพอย่างท่ัวถึง (ครบวงจร) 

3.3.2 ส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมอาชีพนอกภาคเกษตรให้เกษตรกร รวมทั้งส่งเสริม
การทำงานนอกฤดูการทำนา เพื่อให้ราษฎรมีรายได้โดยการส่งเสริมกิจกรรมด้านหัตถกรรมพาณิชย์
กรรม (ตลาด) 

3.4 นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
3.4.1 สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนท่ียากจนแต่เรียนดี มีภูมิลำเนาอยู่ใน

พื้นท่ีตำบล 
3.4.2 สนับสนุนงบประมาณสำหรับก่อสร้างบ้านพักให้เด็กนักเรียนท่ีอยู่ห่างไกลจาก

โรงเรียนในตำบล 
3.4.3 ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยเน้นภูมิปัญญาชาวบ้าน 

3.5 นโยบายการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม และสงเคราะห์แก่คนชรา คนพิการ 
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 นโยบายด้านการเมือง การปกครอง 
3.6.1 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
3.6.2 พัฒนาบุคลากร พนักงาน ส่วนตำบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มี

ความรู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
3.7 นโยบายด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ 

3.7.1 พัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเกษตรโดยจัดทำในรูปแบบการ           
ขุดลอก  ลำเหมือง 

3.7.2 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มเติม และใช้ประโยชน์ในท่ีดิน
ท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3.8 นโยบายด้านสาธารณสุข 
3.8.1 รณรงค์ให้ราษฎรรู้จักใช้น้ำอุปโภคบริโภค ท่ีถูกต้อง และส่งเสริมสวัสดิการ

ด้านพลานามัยพัฒนาสุขภาพแก่เด็กและเยาวชนในตำบล 
3.8.2 จัดสร้างระบบประปา แบบมีถังพักน้ำ ถังกรองน้ำ เพื่อคุณภาพของประปาท่ี                                         

ใช้ 
3.8.3 ประสานหาทุน เพื่อเพิ่มบุคลากร และสถานีอนามัย 
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ส่วนที่ ๔ 
การนำยุทธศาสตร์ท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

๑. ยุทธศาสตร์กาพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

การเศรษฐกิจ 
บริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานอุสาหกรรมและโยธา 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

กองช่าง  

๒. 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนท่ียัง
ยืน 

บริหารทั่วไป 
บริการชุมชน 
การดำเนินงาน 
 

- แผนงานสร้างความเข็มแข็งชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

สำนักปลัด  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน 
สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ 
 

บริการชุมชนและสังคม 
การดำเนินงานอ่ืน 

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

สำนักปลัด  

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

บริการชุมชน - แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

สำนักปลัด  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

เศรษฐกิจ 
บริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานด้านการเกษตร 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

สำนักปลัด  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวยั่งยืน 

บริการชุมชน - แผนงานสร้างความเข็มแข็งชุมชน 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

สำนักปลัด  

7. ยุทธศาสตร์ท่ี  7 
การพัฒนาด้านการบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านดำงาน 

- แผนงานบริหารทั่วไป 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานด้านศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
- แผนงบกลาง 

สำนักปลัด  
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 

ระดับความเชื่อมโยง ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 1.ความมั่นคง 2.การสร้างความสามรถใน

การแข่งขัน 
3.การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพ 

4.การสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคและความเท่าเทยีม
กัน 

5.การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6.การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 

5.ความมั่นคง 
7.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ 
8.ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนยี วิจัยและ
นวัตกรรม 
9.การพัฒนาการเมืองและพื้นที่
เศรษฐกิจ 
10.การต่างประเทศและประเทศเพื่อน
บ้าน 

3.การสร้างความเข้มแขง็
ทางเศรษฐกิจและแขง่ขันได้
อย่างยัง่ยืน 

1.การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

2.การสร้างความเป็นธรรม  
ลดความเลื่อมล้ำในสังคม 

4.การเติบโตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

6.การเพิ่มประสิทธิภาพและ
ธรรมภิบาลภาครัฐ 

แผนพัฒนาภาค การพัฒนาภาคการเมืองและพื้นที่
เศรษฐกิจ 

     

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  1.สร้างคุณค่าและความโดด
เด่นด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ 
3.พัฒนาเกษตรมูลค่าเพิ่มสู่
ตลาดทั้งในและและ
ต่างประเทศ 

2. ยกระดับความเชื่อมโยงสร้างเครือข่าย  การลงทุนและ
การค้าชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขง่ขันในและ
ต่างประเทศ 

5.อนุรักษ์ฟื้นฟุทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วม  
ตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์
อย่างยัง่ยืนและเป็นธรรม 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัด 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูปโภค 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ  การค้า การ
ลงทุนยั่งยืน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคน สังคมให้มี
คุณภาพ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์ ส่งเสริม ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นที่ดี 

ยุทธศาสตร์องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด 

ย.1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค 

ย.2 การพัฒนาเศรษฐกิจ  การค้า การลงทุน การท่องเทียว
และการค้าชายแดน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การ
พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี 2565 รวม 5 ป ี

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
11 

 
3,200,000 

 
23 

 
6,600,000 

 
20 

 

 
4,300,000 

 
13 

 

 
3,950,000 

 
12 4,000,000 79 22,050,000 

รวม 11 2,950,000 23 6,600,000 
 

20 
 

4,300,000 
 

13 
 

3,250,000 12 3,300,000 79 22,050,000 

๒) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.๑ แผนงานการศึกษา 
2.๒ แผนงานสาธารณสุข 
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
2.6 งานงบกลาง 

 
8 
3 
3 
2 
2 
1 

 
540,000 
60,000 

276,000 
120,000 
110,000 

2,242,000 

 
8 
3 
3 
2 
2 
1 

 
540,000 
60,000 

276,000 
120,000 
110,000 

2,242,000 

 
8 
3 
3 
2 
2 
1 

 
540,000 
60,000 

276,000 
120,000 
110,000 

2,242,000 

 
8 
3 
3 
2 
2 
1 

 
540,000 
60,000 

276,000 
120,000 
110,000 

2,242,000 
 

 
8 
3 
3 
2 
2 
1 

 
540,000 
60,000 

276,000 
120,000 
110,000 

2,242,000 
 

40 
15 
15 
10 
10 
4 

2,700,000 
300,000 

1,380,000 
600,000 
550,000 

2,242,000 

รวม 15 3,278,000 15 3,278,000 15 3,278,000 15 3,278,000 15 3,278,000 94 9,772,000 
๓) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา

ความสงบเรียบร้อย 
3.๑ แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3.3 แผนงานงบกลาง 

 
 

2 
5 
1 

 
 

500,000 
185,000 
100,000 

 
 

1 
5 
1 

 
 

300,000 
185,000 
100,000 

 
 

2 
5 
1 

 
 

500,000 
185,000 
100,000 

 
 

1 
5 
1 

 
 

300,000 
185,000 
100,000 

 
 

2 
5 
1 

 
 

500,000 
185,000 
100,000 

 
 

8 
25 
4 

 
 

2,500,000 
925,000 
400,000 

รวม 8 785,000 7 585,000 8 785,000 7 585,000 8 785,000 37 3,825,000 

 
 

 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี 2565 รวม  ๔ ป ี
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔) ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชย์ 
กรรมและการท่องเท่ียว 

     4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 

4 

 
 

350,000 

 
 

4 

 
 

350,000 

 
 

4 

 
 

350,000 

 
 
4 

 
 

350,000 

 
 

4 

 
 

350,000 
 

20 
 

1,750,000 

รวม 4 350,000 4 350,000 4 350,000 4 350,000 4 350,000 20 1,750,000 
๕) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
5.2  แผนงานการเกษตร 

 
 

4 
3 

 
 

400,000 
250,000 

 
 

4 
3 

 
 

400,000 
250,000 

 
 

4 
3 

 
 

400,000 
250,000 

 
 
4 
3 

 
 

400,000 
250,000 

 
 

4 
3 

 
 

400,000 
250,000 

 
 

20 
15 

 
2,000,000 
1,250,000 

รวม 7 650,000 7 650,000 7 650,000 7 650,000 7 650,000 35 3,250,000 
๖) ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
1 

 
110,000 

 
1 

 
110,000 

 
1 

 
110,000 

 
1 

 
110,000 

 
1 

 
110,000 

 
5 

 
550,000 

รวม 1 110,000 1 110,000 1 110,000 1 110,000 1 110,000 5 550,000 
๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1.2 แผนงานการศึกษา 
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
1.6 งานงบกลาง 

 
3 
1 
4 
1 
1 
 

2 

 
850,000 
50,000 

2,420,000 
30,000 

200,000 
 

300,000 

 
3 
1 
4 
1 
1 
 

2 

 
850,000 
50,000 

2,420,000 
30,000 

200,000 
 

300,000 

 
3 
1 
4 
1 
1 
 

2 

 
850,000 
50,000 

2,420,000 
30,000 

200,000 
 

300,000 

 
3 
1 
4 
1 
1 
 
2 

 
850,000 
50,000 

2,420,000 
30,000 

200,000 
 

300,000 

 
3 
1 
4 
1 
1 
 

2 

 
850,000 
50,000 

2,420,000 
30,000 

200,000 
 

300,000 

 
15 
5 

20 
5 
5 
 

10 

 
4,250,000 
250,000 

12,100,000 
150,000 

1,000,000 
 

1,500,000 

รวม 12 3,850,000 12 3,850,000 12 3,850,000 12 3,850,000 12 3,850,000 60 19,447,000 

รวมท้ังสิ้น 58 11,973,000 69 15,423,000 67 13,323,000 63 12,073,000 59 12,323,000 330 
 

60,447,000 
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (2561 – 2565) 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการเอง 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง  อำเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 3  การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน สังคม การบริหารภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนจังหวัด การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้วา่ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมไม้ไผ่ บ้านห้วยปูลิง หมู่ที่ 1 

เพื่อการคมนาคมภายใน
หมู่บ้านสะดวกสบาย 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด กว้าง 4
เมตร ยาว 85 เมตร 

  300,000 300,000 300,000 ได้ถนน คสล.ที ่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
อบต. 

2 โครงการซ่อมสร้างทอดลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้าน
ห้วยปูลงิ หมู่ที่ 1 -  
บ้านห้วยตองก๊อ หมู่ที 7 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกในการสัญจรไปมา 

 สะพานทอดเหลี่ยม    500,000  
 
 
 

ได้สะพานทอดลอด
เหลี่ยม 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกสะบายในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
อบต. 

3 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. 
บ้านห้วยกุ้ง หมู่ที่ 2 

เพื่อการคมนาคมสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
 

กว้าง 3 เมตร ยาว 
170 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

  300,000 300,000 300,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
อบต. 

3 โครงการจัดซื้อถังน้ำประจำหมู่บ้าน  
บ้านห้วยกุ้ง  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีน้ำใช้
อุปโภคและบริโภค 

ถังเก็บน้ำ ขนาด 1000 
ลิตร จำนวน  10 ลูก 

  50,000  
 

 ถังเก็บน้ำประจำ
ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้ำสะอาด
ใช้ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 
อบต. 

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
เอนกประสงค์บ้านหนองขาวกลาง 

เพื่อมีศาลาเอนกประสงค์ ศาลาอเนกประสงค์   100,000 100,000  ได้ศาลา
เอนกประสงค์ 

ได้ใช้ประโยชน์ศาลา
เอนกประสงค์ 

กองช่าง 
อบต. 

5 โครงการซ่อมสร้างถังเก็บน้ำ
คอนกรีตเสริมเสริมเหล็กบ้านหนอง
ขาวกลาง 

เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีน้ำใช้
อุปโภคและบริโภค 

ถังเก็บน้ำประจำ
ครัวเรือน 

  100,000 300,000  ไดถังเก็บน้ำประจำ
หมู่บ้าน 

ประชาชาชนมีน้ำใช้
ตลอดปี 

กองช่าง 
อบต. 

6 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองขาวกลาง  
หมู่ที่ 3 

เพื่อการคมนาคมภายใน
หมู่บ้านสะดวกสบาย 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด กว้าง 4
เมตร ยาว 85 เมตร 

  300,000 300,000 300,000 ได้ถนน คสล.ที ่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
อบต. 

แบบ ผ.02 
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7 โครงการติดต้ังระบบเคร่ืองกระจาย
เสียงตามสายชุมชน หมู่ 3 

เพื่อใช้ในการประกาศข่าว
หรือใช้ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ 

จำนวน 1 ชุด    100,000  ชุดเคร่ืองกระจาย
เสียง 

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 

กองช่าง 
อบต. 

8 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน 
หมู่ที่ 4 

เพื่อการคมนาคมภายใน
หมู่บ้านสะดวกสบาย 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด กว้าง 4 
เมตร ยาว 85 เมตร 

  300,000 300,000 300,000 ได้ถนน คสล.ที ่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
อบต. 

9 โครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ
พร้อมระบบประปาหมู่ บ้านหัวน้ำ
แม่ฮ่องสอน หมู่ที่ 4 

เพื่อใช้ในการอุปโภคและ
ปริโภค 

ฝายกั้นน้ำ จำนวน 1 ที่   50,000   ฝายกั้นน้ำ ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคและบริโภค
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 
อบต. 

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบประปา   
บ้านห้วยตอง หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีน้ำใช้
อุปโภคและบริโภค 

ถังเก็บน้ำ ขนาด 1000 
ลิตร จำนวน  43 ลูก 

  300,000   ถังเก็บน้ำประจำ
ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้ำสะอาด
ใช้ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 
อบต. 

10 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วยตอง หมู่ที่ 5 

เพื่อการคมนาคมภายใน
หมู่บ้านสะดวกสบาย 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด กว้าง 4 
เมตร ยาว 85 เมตร 

  300,000 300,000 300,000 ได้ถนน คสล.ที ่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
อบต. 

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ทางเข้าหมู่บา้น  บ้านห้วยปมฝาด 
หมู่ที่ 6 

เพื่อการคมนาคมสัญจรไป
มาสะดวกสบายและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

ปรับขยายถนนดิน   300,000   ไดถังเก็บน้ำประจำ
หมู่บ้าน 

ประชาชาชนมีน้ำใช้
ตลอดปี 

กองช่าง 
อบต. 

12 โครงการจัดซื้อเคร่ืองกระจายเสียง
ประจำหมู่บ้าน บ้านห้วยปมฝาด 
หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้ในการประกาศข่าว
หรือใช้ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ 

จำนวน 1 ชุด   50,000   ชุดเคร่ืองกระจาย
เสียง 

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 

กองช่าง 
อบต. 

13 โครงการซ่อมสร้างถังเก็บน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านห้วย
กล้วย หมู่ที่6 

เพื่อมีถังเก็บน้ำใช้ตลอดปี ถังเก็บน้ำประจำ
ครัวเรือน 

   300000  ไดถังเก็บน้ำประจำ
หมู่บ้าน 

ประชาชาชนมีน้ำใช้
ตลอดปี 

กองช่าง 
อบต. 

14 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วยตองก๊อ  
หมู่ที่ 7 

เพื่อการคมนาคมภายใน
หมู่บ้านสะดวกสบาย 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด กว้าง 4
เมตร ยาว 85 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ได้ถนน คสล.ที ่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
อบต. 

15 โครงการจัดซื้อเคร่ืองกระจายเสียง
ประจำหมู่บ้าน บ้านห้วยหมูบน 
หมู่ที่ 7 

เพื่อใช้ในการประกาศข่าว
หรือใช้ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ 

จำนวน 1 ชุด   50,000   ชุดเคร่ืองกระจาย
เสียง 

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 

กองช่าง 
อบต. 

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบประปา 
บ้านน้ำฮู  หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีน้ำ
อุปโภคและบริโภค 

ถังเก็บน้ำ ขนาดกว้าง 6
เมตร ยาว 6 เมตร สูง  
1.80 เมตร 

  300,000   ไดถังเก็บน้ำประจำ
หมู่บ้าน 

ประชาชาชนมีน้ำใช้
ตลอดปี 

กองช่าง 
อบต. 

17 โครงการซ่อมสร้างถนนถังเก็บน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านห้วยฮ้ี 
หมู่ที่ 8 

เพื่อมีถังเก็บน้ำใช้ตลอดปี ถังเก็บน้ำประจำ
ครัวเรือน 

   300,000  ไดถังเก็บน้ำประจำ
หมู่บ้าน 

ประชาชาชนมีน้ำใช้
ตลอดปี 

กองช่าง 
อบต. 
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18 
 

โครงการจัดซื้อเคร่ืองกระจายเสียง
ประจำหมู่บ้าน บ้านห้วยไม้ดำ 
หมู่ที่ 9 

เพื่อใช้ในการประกาศข่าว
หรือใช้ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ 

จำนวน 1 ชุด   50,000   ชุดเคร่ืองกระจาย
เสียง 

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 

กองช่าง 
อบต. 

19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบประปา   
บ้านห้วยไม้ดำ  หมูท่ี่ 9 

เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีน้ำ
อุปโภคและบริโภค 

ถังเก็บน้ำ ขนาดกว้าง 6
เมตร ยาว 6 เมตร สูง  
1.80 เมตร 

  300,000   ไดถังเก็บน้ำประจำ
หมู่บ้าน 

ประชาชาชนมีน้ำใช้
ตลอดปี 

กองช่าง 
อบต. 

20 โครงการซ่อมสร้างถังเก็บน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไม้ดำ 
หมู่ที่ 9 

     300000  ไดถังเก็บน้ำประจำ
หมู่บ้าน 

ประชาชาชนมีน้ำใช้
ตลอดปี 

กองช่าง 
อบต. 

21 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วยปูเลย 
หมู่ที่ 10 

เพื่อการคมนาคมภายใน
หมู่บ้านสะดวกสบาย 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด กว้าง 4
เมตร ยาว 85 เมตร 

  300,000 300,000 300,000 ได้ถนน คสล.ที ่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
อบต. 

22 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วยไทร 
หมู่ที่ 11 

เพื่อการคมนาคมภายใน
หมู่บ้านสะดวกสบาย 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด กว้าง 4
เมตร ยาว 85 เมตร 

  300,000 300,000 300,000 ได้ถนน คสล.ที ่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
อบต. 

23 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบประปา   
อบต.ห้วยปูลงิ 

เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีน้ำ
อุปโภคและบริโภค 

ถังเก็บน้ำ ขนาดกว้าง 6
เมตร ยาว 6 เมตร สูง  
1.80 เมตร 

  300,000 300,000 300,000 ไดถังเก็บน้ำประจำ
หมู่บ้าน 

ประชาชาชนมีน้ำใช้
ตลอดปี 

กองช่าง 
อบต. 

24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยปูลงิ 

เพื่อให้ อบต 
.มีกระแสไฟฟ้าในการ
ทำงาน 

แบตเตอร์ร่ีกับ 
โซล่าเซลล์ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 แบตเตอร์ร่ีกับโซล่า
เซลล์ 

อบต.มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอในการ
ทำงาน 

กองช่าง 
อบต. 

26 โครงการจัดซื้อแบตเตอร่ี เพื่อให้มีไฟฟ้าใชใ้น
สำนักงาน 

 ระบบ 10 กิโลวัตร   500,000 500,000 500,000 ได้ระบบพลังงานโซ
ล่าเซลล์ 

อบต.มีไฟฟ้าใช้
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต. 

27 โครงการก่อสร้างเอนกประสงค์
ข้อมูลข่าวสารบริการประชาชน 

เพื่อให้การบริการ
ประชาชน 

อาคารสำนักงานบริการ
ประชาชน 

   400,000  อาคารสำนักงาน ไว้บริการประชาชน กองช่าง 
อบต. 

29 โครงการติดต้ังระบบโซล่าเซลล์ 
อบต.ห้วยปูลงิ 

เพื่อให้มีไฟใช้ในการ
ทำงาน 

ไฟฟ้าโซล่าเซลล ์    100,000  ระบบโซล่าเซลล์ ใช้ในการทำงาน กองช่าง 
อบต. 
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รายละเอียดโครงการการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (2561-2565) 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหว้ยปูลิง  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริหารภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชวีิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด การพัฒนาคุณภาพสังคม  สังคม  ชุมชนให้มีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้วา่ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

และพัฒนาการของเด็ก 
เด็กนักเรียนสังกัด  
ศพด. ของอบต.   
ทุกศูนย ์

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 30,000 เด็กของ ศพด. อบต. 
ห้วยปูลงิ จำนวน  ๓  
ศูนย ์

เด็กนักเรียนในศพด. 
อบต.ได้รับการ
พัฒนาการ 

สำนักปลัด 
อบต. 

2 
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็ก 

เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับครู
ผู้ดูแลเด็ก 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กของ อบต. 
ทั้ง ๓ ศูนย ์

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานที่มีคุณภาพ 

เด็กได้รับอาหารอย่าง
เพียงพอ ” 

3 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาเป็นอาหาร
กลางวัน  

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
และการพัฒนาการของ
เด็กในตำบลห้วยปูลิง 

เด็กเล็กในศูนย์และเด็ก
นักเรียนในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 
9 โรง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

เด็กของ ศพด. อบต. 
ห้วยปูลงิ จำนวน  ๓  
ศูนย ์

เด็กนักเรียนในศพด. 
อบต.ได้รับการ
พัฒนาการ 

” 

4 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา จัดการเรียน
การสอน 

เพื่อส่งสงเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาการของเด็ก 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กของ อบต. 
ทั้ง ๓ ศูนย ์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารเสริม(นม) 

เด็กได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการและการ
เรียนรู้ 

” 

5 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา เป็นค่าหนังสือ
เรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 3 แห่ง 

เพื่อส่งสงเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาการของเด็ก 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กของ อบต. 
ทั้ง ๓ ศูนย ์

20,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 20,000 เด็กของ ศพด. อบต. 
ห้วยปูลงิ จำนวน  ๓  
ศูนย ์

เด็กนักเรียนในศพด. 
อบต.ได้รับการ
พัฒนาการ 

” 
 

6 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา เป็นค่าอุปกรณ์  
การเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์
การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสงเสริมการ
พัฒนาการของเด็กใน
ตำบลห้วยปูลงิ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 3 แห่ง 

20,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 20,000 เด็กของ ศพด. อบต. 
ห้วยปูลงิ จำนวน  ๓  
ศูนย ์

เด็กนักเรียนในศพด. 
อบต.ได้รับการ
พัฒนาการ ” 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้วา่ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารศึกษาการบริหาร
สถานศึกษา เป็นค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน  3 แห่ง 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีชุด
นักเรียนใส่ 

เด็กนักเรียนสังกัด  
ศพด. ของอบต.   
ทุกศูนย ์

20,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 20,000 เด็กของ ศพด. อบต. 
ห้วยปูลงิ จำนวน  ๓  
ศูนย ์

เด็กนักเรียนในศพด. 
อบต.ได้รับการ
พัฒนาการ 

สำนักปลัด 
อบต. 

8 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา กิจการ
พัฒนาการเรียน จำนวน 3 แห่ง 

เพื่อสงเสริมการ
พัฒนาการของเด็กใน
ตำบลห้วยปูลงิ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 3 แห่ง 

20,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 20,000 เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานที่มีคุณภาพ 

เด็กได้รับอาหารอย่าง
เพียงพอ ” 
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รายละเอียดโครงการการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (2561-2565) 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริหารภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด การพัฒนาคุณภาพสังคม  สังคม  ชุมชนให้มีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้วา่ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สนับสนุนยาป้องกันและรักษาโรค
ระบาด/โรคติดต่อตามฤดูกาล  และ
โรคไข้เลือดออก 

เพื่อให้คนในชุมชนปลอด
โรคติดต่อมีสุขภาพ
สมบูรณ์แขง็แรง 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
หมู่ที่  ๑ – ๑๑ 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ประชาชนในตำบล
ได้รับการป้องกันจาก
โรคติดต่อ 

คนในชุมชนสุขภาพ
สมบูรณ์แขง็แรง 

สำนักปลัด 

2 โครงการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อใช้จ่ายในการแพทย์
ฉุกเฉิน ที่จำเป็น 

ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน 
อบต.ห้วยปูลงิ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สถานบริการ 
การแพทย์ฉุกเฉิน  
อบต. จำนวน  ๑  
ศูนย ์

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับบริการทันท่วงที่
กรณีประสบอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน 

” 

 

3 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนักและทราบถึง
ปัญหาอันตรายจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

จัดกิจกรรมรณรงค์ให้
ความรู้/จัดซื้อวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรมให้ความรู้
และรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคสุนัขบ้า 

ประชาชนมีความ
ตระหนักและทราบถึง
ปัญหาและอันตราย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

” 

 

4 โครงการอบรมให้ความรู้คัดและ
รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย 
ในชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เร่ืองการคัดแยกขยะ 

หมู่ที่ 1 - 11 20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนได้รับ
ความรู้เร่ืองการคัด
แยกขยะ 

ประชาชนมีความรู้
เร่ืองการคัดแยกขยะ 

” 

 

รวม 4  โครงการ - - 80,000 80,000 90,000 90,000 90,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (2561-2565) 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริหารภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด การพัฒนาคุณภาพสังคม  สังคม  ชุมชนให้มีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้วา่ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
โครงการจ้างนักเรียน  นักศึกษา 
ทำงานช่วงปิดเทอม 

เพื่อใช้เวลาว่างในการปิด
ภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ 

จ้างนักเรียนนักศึกษา
ทำงานหมู่บ้านละ ๒ 
คน  ๑๕ วัน 

๖๖,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐ ประชาชนในตำบล
ได้รับการป้องกันจาก
โรคติดต่อ 

คนในชุมชนสุขภาพ
สมบูรณ์แขง็แรง 

สำนักปลัด 
อบต. 

2 

โครงการสงเคราะห์เคร่ืองกันหนาว เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือ สงเคราะห์ตาม
สิทธิ์ที่รัฐพึงให้การ
ช่วยเหลือ 

ราษฎรในตำบลห้วยปู
ลิง 
     หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สถานบริการ 
การแพทย์ฉุกเฉิน  
อบต. จำนวน  ๑  
ศูนย ์

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับบริการทันท่วงที่
กรณีประสบอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน 

” 

3 

โครงการสนับสนุนศูนย์สงเคราะห ์
ประจำหมู่บ้าน 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ
ศูนย์สงเคราะห์ของแต่ละ
หมู่บ้าน 

ศูนย์สงเคราะห์ประจำ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ -๑๑ 

๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมให้ความรู้
และรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคสุนัขบ้า 

ประชาชนมีความ
ตระหนักและทราบถึง
ปัญหาและอันตราย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

” 

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

” 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (2561-2565) 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริหารภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด การพัฒนาคุณภาพสังคม  สังคม  ชุมชนให้มีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้วา่ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนกิจกรรมของ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร
ตำบลห้วยปูลงิ 

เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารทางการเกษตร
และบริการประชาชน
ทางด้านการเกษตร 

จัดซื้อวัสดุทางการ
เกษตรเช่น  พันธ์พืช / 
พันธ์สัตว์  ฯลฯ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีวัสดุการเกษตรใช้ใน
ศูนย์ฯ 

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับประโยชน์จาก
ศูนย์ฯ 

สำนักปลัด 
อบต. 

 
 

2 โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ 
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ป่วยเอดส์มีงานทำ
และมีรายได้ 

ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และ
ผู้ป่วยเอดส์ในตำบล
ห้วยปูลงิ หมู่ที่ ๑ - ๑๑ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวนผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ป่วยเอดส์
ในตำบล 
ห้วยปูลงิ 

ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและ
ผู้ป่วยเอดส์มีงานทำ
และมีรายได้ 
 

” 

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 

เพื่อป้องกันปัญหาทำร้าย
ร่างกายต่อเด็กและสตรี 

เด็กและสตรี  
หมู่1 - 11 

  50,000 50,000 50,000 เด็กและสตรี เด็กและสตรีปลอดภัย
จากการทำร้าย
ร่างกาย 

” 

4 โครงการฝึกอบรมให้กลุ่มสตรี เช่น 
กลุ่มทอผ้า ฯลฯ 

เพื่อให้กลุ่มสตรีมี่อาชีพ
สร้างรายได้ใหแ้ก่กลุ่ม 

กลุ่มสตรี หมู่ 1 - 11   30,000 30,000 30,000 กลุ่มตรีตำบลห้วย 
ปูลิง 

กลุ่มสตรีมีความรู้
เก่ียวกับอาชีพ 

” 

รวม 4 - - 120,000 120,000 190,000 190,000 190,000 - - - 

 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (2561-2565) 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริหารภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด การพัฒนาคุณภาพสังคม  สังคม  ชุมชนให้มีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.5 แผนงานการศาสนาและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้วา่ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สนับสนุนด้านการกีฬาหมู่บ้าน/
ตำบล/อำเภอ/จังหวัด  ไทคัพ  ฯลฯ 
เป็นต้น 

เพื่อเด็กเยาวชน 
ประชาชนได้ออกกำลัง
กายและห่างไกลยาเสพติด 

กิจกรรมด้านการกีฬา
นักเรียนและเยาวชน 
หมู่ที่  ๑ – ๑๑ 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ นักเรียนและเยาวชน
ในตำบลร่างกาย
แข็งแรง 

เด็ก เยาวชน  และ
ประชาชนทั่วไปได้
ออกกำลังกาย 

สำนักปลัด 
อบต. 

 
 

2 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
สุขภาพ เน่ืองในวันผู้สงูอาย ุ
 

เพื่อส่งเสริมและให้
ความสำคัญกับผู้สงูอายุ 
เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้
แลกเปลี่ยนความคิดและ
ประสบการณ์ 

ผู้สูงอาย ุ
หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุทุกคนใน
ตำบลห้วยปูทีไ่ด้เข้า
รับการอบรม 

ผู้สูงอายุได้รับความรู้
และแลกเปลี่ยน
ความคิดและ
ประสบการณ์ 

” 

 

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

- 
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รายละเอียดโครงการการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (2561-2565) 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริหารภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด การพัฒนาคุณภาพสังคม  สังคม  ชุมชนให้มีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.5 แผนงานงบกลาง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้วา่ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  และ
ผู้ป่วยเอดส์ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ  

ผู้สูงอายุ  หมูท่ี่ ๑ – ๑๑ ๒,๒๔๒,๐๐๐ 3,000,๐๐๐ 4,000,๐๐๐ 4,000,๐๐๐ 4,000,๐๐๐ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ป่วยเอดส์ใน
ตำบลได้รับการ
สงเคราะห์ 

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือตาม
ตามความจำเป็น
พื้นฐาน 

สำนักปลัด 
อบต. 

 
 

 
2 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ

ให้แก่ ผู้พิการ 
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ  

ผู้พิการ หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 900,๐๐๐ 900,๐๐๐ 900,000 900,000 900,000 ผู้พิการในตำบล
ได้รับการ
สงเคราะห์ 

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือตาม
ตามความจำเป็น
พื้นฐาน 

สำนักปลัด 
อบต. 

 
 

 
3 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ

ให้แก่ ผูป้่วยเอดส์ 
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ  

ผู้ป่วยเอดส์  
หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,000 10,000 10,000 ผู้ป่วยเอดส์ใน
ตำบลได้รับการ
สงเคราะห์ 

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือตาม
ตามความจำเป็น
พื้นฐาน 

สำนักปลัด 
อบต. 

 
 

 

รวม 3 โครงการ - - 3,152,๐๐๐ 3,910,๐๐๐ 4,910,๐๐๐ 4,910,๐๐๐ 4,910,๐๐๐ - 
- 
 

- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖5) 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง   อำเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3   การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน  สังคม  บริการภาครัฐและพลังทดแทนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน.ในจังหวัด  การพัฒนาคุณภาพสังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ 
3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้วา่ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยตำบลห้วยปลูิง 
 

เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่
ประสบสาธารณภัยหรือ
ภัยพบิัติต่าง ๆ 

ทุกครัวเรือนในตำบล 
ห้วยปูลงิต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเมื่อประสบ
ภัย 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จำนวนครัวเรือน
ทั้งหมด  ๕๓๓  
ครัวเรือน 

ครัวเรือนที่ประสบภัย
ต้องได้รับการ
สงเคราะห์ 

สำนักปลัด 
อบต 

 
 

2 โครงการทบทวน  อปพร. เพื่อให้ อปพร.ได้มีโอกาส
ทบทวนระเบียบวินัย  
ตลอดข้อกฎหมายใหม ่

อปพร. ตำบลห้วยปลูิง 
หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ อปพร. จำนวน   
๑๑๑  นาย ได้รับการ
ทบทวน 

อปพร. ได้รับทบทวน
ระเบียบวินัยและ
กฎหมายต่าง ๆ 

” 

 
3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ในช่วงเทศกาล 
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

หมู่ที่ 1 -11 30,000 30,000 30,0000 30,000 30,000 ป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติเหตุลดลง ” 

4 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพบิัติ 

    50,000 50,000 50,000    

รวม 4 - - 530,000 330,000 580,000 380,000 580,000 - - 
 

- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖5) 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง   อำเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕   การพัฒนาเพื่อเสรมิสร้างความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน.ในจังหวัด  การพัฒนาคุณภาพสังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ 
3 ยุทธศาสตร์ พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้ว่า 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1  โครงการ  อบต. สญัจร 
 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ คณะ
ผู้บริหารพนักงาน อบต. ได้
ใกล้ชิดกับชาวบ้านและ
ทราบปญัหาต่าง ๆ ตลอดจน
การให้บริการต่าง ๆ 

หมู่ที่  1 - 11 ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ จำนวนหมู่บ้านที่  อบต. 
ออกไปสัญจรของแต่ละ
ป ี

 ผู้บริหาร พนักงานได้
ใกล้ชิดชาวบ้านและ
ทราบปญัหาและความ
ต้องการของหมู่บ้าน 

สำนักปลัด 
อบต 

 

2 โครงการประชาคมเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาระดบัชุมชน/หมู่บ้าน 

เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน/
หมู่บ้าน และเพื่อทราบ
ปัญหาและความต้องการ
ของหมู่บ้าน 

หมู่ที่  1 - 11 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อบต. ได้ไปปรับแผน/
กิจกรรมของแต่ละ
หมู่บ้าน 

ทราบปญัหาและความ
ต้องการของหมู่บ้าน 

” 

 
3 โครงการประชาคมเพื่อจัดทำ

แผนพัฒนาระดบัตำบล 
เพื่อนำปัญหาและความ
ต้องการของแต่ละหมู่บ้าน
เข้าแผนพัฒนาระดับตำบล 

ตัวแทน/ผู้นำหมู่บ้าน 
หัวหน้าส่วนราชการ 
หมู่ที่  ๑ – ๑๑ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วมจัดเวที
ประชาคมระดบัตำบล 

ได้รู้ปัญหาและความ
ต้องการของแต่ละ
หมู่บ้าน 

” 

 
4 โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปญัหา

ยาเสพติดในตำบลห้วยปูลิง/ใน
สถานศึกษา สังกัด สพฐ. 
 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดภายในตำบลและ
ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. 

เด็ก/นักเรียน/เยาวชน /
ประชาชนในตำบลห้วยปู
ลิง หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จำนวนเด็กนักเรียนที่
เข้ารับการอบรม 

เด็กและเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด 

” 

 
5 โครงการกี คร  ครงการ        
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้ว่า 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการอบรมปรองดองสมานฉันท ์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิด
ความรักความสามัคคีใน
ชุมชนไม่มีความขัดแย้ง 

ประชาชนทุกคนในตำบล
ห้วยปูลิง  
หมู่ที่ ๑  ถึง   หมู่ที่ ๑1 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนประชากรทั้งใน
ตำบลห้วยปูลิง 

ประชาชนทุกคนใน
ตำบลห้วยปูลิงมีความ
รักความสามัคคีกัน 

” 

 
7 โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลรักษา

ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์
    20,000 20,000 20,000    

รวม 6 โครงกา7 - - 185,000 185,000 205,000 205,000 205,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖5) 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง   อำเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3   การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน สังคม  การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทนเพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน.ในจังหวัด  การพัฒนาคุณภาพสังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ 
3 ยุทธศาสตร์ พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.3 แผนงานงบกลาง 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้ว่า 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1  โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภยั
บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับประสบสาธารณภัย 

หมู่ที่ ๑ - 11 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบ
ภัย 

 ประชาชน
ผู้ประสบภัยได้รับการ
ช่วยเหลือ 

สำนักปลัด 
อบต. 

รวม 1 โครงการ - - 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - - 
- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖5) 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง   อำเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน  สังคม  การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทนเพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน.ในจังหวัด   
4 ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
4.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้ว่า 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑.  โครงการจัดเหมาจัดทำแผนที่ภาษี
ในตำบลห้วยปลูิง 

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี 

หมู่ที่ 1 - 11 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการจัดจัดระบบ
ภาษีคอมพิวเตอร์ 

 ระบบจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 
อบต. 

2. โครงการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 

เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวภายในตำบล 

หมู่ที่ 1 - 11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 แหล่งท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยว ” 

3  โครงการปรับปรุงศูนยบ์ริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบล 

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี 

จำนวน 1 แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการจัดจัดระบบ
ภาษีคอมพิวเตอร์ 

ระบบจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 
อบต. 

4 โครงการจัดซื้อสารเคมีป้องกันและ
กำจัดศัตรูและสัตว์เพื่อสนับสนุนแก่
เกษตรกรภายในตำบล 

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่
ประสบกับโรคระบาด 

หมู่ที่1 -11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรได้รับการ
ช่วยเหลือ 

เกษตรกรได้ผลผลิต
เพิ่มขึ้น 

” 

รวม 4 โครงการ - - 3๕๐,000 350,000 350,000 350,000 350,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖5) 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหว้ยปูลิง   อำเภอเมอืง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การจัดการ  การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน.ในจังหวัด  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้ว่า 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑.  โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์แหล่ง
ท่องเที่ยว หมู่ที 2 

 เพ่ือให้สถานที่สวยงาย
งามและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

จำนวน 1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนนักท่องเที่ยว
ที่เข้ามาท่องเที่ยว 

 เพ่ือดึงดุดนักเที่ยว
ให้มาเที่ยวใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
อบต. 

2. โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์แหล่ง
ท่องเที่ยว หมู่ที 4 

เพ่ือให้สถานที่สวยงาย
งามและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

จำนวน 1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนนักท่องเที่ยว
ที่เข้ามาท่องเที่ยว 

เพ่ือดึงดุดนักเที่ยว
ให้มาเที่ยวใน
หมู่บ้าน 

” 

3. โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์แหล่ง
ท่องเที่ยว หมู่ที 8 

เพ่ือให้สถานที่สวยงาย
งามและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

จำนวน 1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนนักท่องเที่ยว
ที่เข้ามาท่องเที่ยว 

เพ่ือดึงดุดนักเที่ยว
ให้มาเที่ยวใน
หมู่บ้าน 

” 

4. โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์แหล่ง
ท่องเที่ยวในตำบล 
ห้วยปูลิง 

-เพ่ือความสวยงานของ
สถานที่ท่องเที่ยว 
-เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของตำบลห้วย
ปูลิง 

จำนวน 11 แห่ง 100,000 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวนนักท่องเที่ยว
เพ่ิมขึ้นที่เข้ามา
เที่ยวในตำบล 
ห้วยปูลิง 

เพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้มา
เที่ยวในตำบลห้วยปู
ลิง  

” 

รวม 4 โครงการ - - 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 - - 
- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖5) 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง   อำเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การจัดการ  การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 แผนงานด้านการเกษตร 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้ว่า 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑. โครงการป้องกันและแก้ไขไฟป่า
และหมอกควันในตำบล 

เพื่อป้องกันไฟป่าและ
หมอกควันในพื้นที่ตำบล
ห้วยปูลงิ 

หมู่ที่  ๑ – ๑๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ไฟป่าและหมอกควัน
ในตำบลลดลง 

ป่าไม่ในเขตตำบลเพิ่ม
มากขึ้น 

สำนักปลัด 
อบต 

2. โครงการปลูกป่า/บวชป่า/อนุรักษ์
ป่าต้นน้ำ 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าต้น
น้ำ 

หมู่ที่  ๑ – ๑๑ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณทรัพยากรมี
เพิ่มขึ้น 

ป่าอุดมสมบูรณ์ ” 

3. โครงการจัดทำป้ายแนวเขตอนุรักษ์
ป่า/เขตหมู่บ้าน 

เพื่อป้องกันการบุกรุก
ทำลายป่า 

หมู่ที่  ๑ – ๑๑ 50000 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ มีการจัดทำป้ายแนว
เขตอนุรักษ์ 

มีป้ายแนวเขตอนุรักษ์ ” 

4 โครงการปลูกผักริมร้ัวตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้มีผักรับประทาน บริเวณ อบต.ห้วยปูลงิ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปลูกผัก มีผักให้รับประทาน ” 
 

5 โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมี
อาชีพส่งเสริม 

หมู่ที่  ๑ – ๑๑ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ชุมชนมีมีผักปลอด
สารพิษไว้บริโภค 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

รวม 4 โครงการ - - 250,000 250,000 270,000 270,000 270,000 - - 
” 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖5) 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง   อำเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮอ่งสอน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑   ส่งเสริมและการท่องเท่ียวคุณภาพในเชิงนิเวศวิถีชีวิตวัฒนธรรมสุขภาพ  และเกษตรปลอดภัย 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน.ในจังหวัด  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริม ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
6.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้ว่า 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการวันแม่แห่งชาติประจำป ี
(๑๒  สิงหาคม) 

เพื่อการแสดงความจงรักษ์
ภักดีและสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระสมเด็จ
พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 

ข้าราชการพ่อค้าประชา
ชาชนเข้าร่วมพิธี ณ 
สำนักงาน อบต.ห้วยปูลิง 
       หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วมพิธีวัน
แม่แห่งชาติ 

ประชาชนในพื้นทีต่ำบล
ห้วยปูลิงได้แสดงความ
จงรักษ์ภักดี  ต่อ
สถาบันฯ 
 

สำนักปลัด 
อบต. 

2 โครงการวันพ่อแห่งชาติ 
 (๕ ธันวาคม) 

เพื่อแสดงความจงรักษ์ภักดี
และสำนึกในพระมหากรุณา
ที่คุณพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

ประชาชนในตำบลเข้าร่วม
พิธี 
    หมู่ที่  ๑ – ๑๑ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วมพิธีวัน
พ่อแห่งชาติ 

ประชาชนในพื้นทีต่ำบล
ห้วยปูลิงได้แสดงความ
จงรักษ์ภักดี ต่อสถาบัน
ฯ 

” 
 
 

 
3. ฟื้นฟูภูมิปัญญาชาวบ้านเก่ียวกับ

การแพทย์แผนไทย 
เพื่อให้คนรุ่นใหม่เห็น
ความสำคัญ และอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาชาวบ้านดั้งเดิม 

ประชาชน 
หมู่ที่  ๑ – ๑๑ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรมแพทย์แผนไทยใน
ตำบล 
ห้วยปูลิง 

คนรุ่นใหม่ได้สืบทอดภูมิ
ปัญญาชาวบ้านดั้งเดิม 

” 

4. โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ให้แก่เด็ก/เยาวชน 

เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้ชนรุ่นหลังสืบต่อไป 

เด็ก/เยาวชนในตำบลห้วย
ปูลิง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนเด็กและเยาวชน
ที่ได้รับความรู้เก่ียวกับ
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

เด็กและเยาวชนได้สืบ
สานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
เพื่อให้คงอยู่ในชุมชน
ตลอดไป 

” 

5 โครงการเกษตรอินทรีย์และอนุรักษ์
พรรณพืช 

    ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐    

รวม 5 โครงการ - - 110,๐๐๐ 110,๐๐๐ 13๐,๐๐๐ 130,๐๐๐ 130,๐๐๐ - - 
” 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖5) 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหว้ยปูลิง   อำเภอเมอืง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3   การแก้ไขปญัหาความยากจน  พัฒนาคน  สังคม  การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทนเพื่อยกระดับคุณภาพชวีิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน.ในจังหวัด  การพัฒนาบริหารจัดการทอ้งถ่ินที่ดี 
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 
7.1 แผนงานบริหารทัว่ไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้ว่า 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑. โครงการอบรมและศึกษาดูงานของ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล 

เพื่อให้ผู้บริหาร/ สมาชิก
สภา พนักงาน/ลูกจ้าง 
อบต. ได้รับทักษะความรู้
ใหม่ ๆ 

ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน/ลูกจ้าง อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ผู้บริหาร  สมาชิก
สภาฯ  พนักงาน
ลูกจ้างได้รับความรู้
และประสบการณ์
ใหม่ ๆ 

ผู้บริหาร/สมาชิกสภา
ฯ  พนักงาน/ลูกจ้าง
ได้รับความรู้และ
ทักษะใหม่เพื่อนำมา
ปรับใช้ในองค์กร 

สำนักปลัด 
อบต 

2. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ผู้นำเข้าใจและ
สามารถเขียนโครงการได้ 

ผู้นำชุมขน/หมู่บ้าน 
/อสม.หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ สมาชิก อบต. ผู้นำ
ชุมชนจำนวน ๓๐ คน 

ผู้นำชุมชนเขียน
โครงการได้ 

” 
 

3. โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
วัสดุงานบ้านงานครัว 
วัสดุยานพาหนะ วัสดุโฆษรา
เผยแพร่ ฯลฯ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ต่างๆใช้ในสำนักงาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีวัสดุต่างๆใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

มีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

” 
 

4. โครงการเลือกต้ังนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล 

เพื่อเตรียมการเลือกต้ัง
ผู้บริหารและสมาชิก 

หมู่ที่ 1 11 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้บริหารและสมาชิก ได้ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาอบต. 

” 
 

5 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน
การคลัง 

    20,000 20,000 20,000    

รวม 5 โครงการ - - 860,000 860,000 880,000 880,000 880,000 - - 
 
” 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖5) 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง   อำเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3   การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน  สังคม  การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน.ในจังหวัด  การพัฒนาบริหารจัดการท้องถ่ินที่ดี 
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7.2 แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้ว่า 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑. โครงการเข้าร่วมอบรมพนักงาน
ลูกจ้าง/พนักงาน 

เพื่อให้ พนักงาน/ลูกจ้าง 
อบต. ได้รับทักษะความรู้
ใหม่ ๆ 

 พนักงาน/ลูกจ้าง อบต. 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ พนักงานลูกจ้างได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ 

พนักงาน/ลูกจ้าง
ได้รับความรู้และ
ทักษะใหม่เพื่อนำมา
ปรับใช้ในองค์กร 

สำนักปลัด 
อบต 

รวม 1  โครงการ - - 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖5) 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง   อำเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3   การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน  สังคม  การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน.ในจังหวัด  การพัฒนาบริหารจัดการท้องถ่ินที่ดี 
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้ว่า 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อ
ใช้ในการปฏบิัติงานและสนับสนุน
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที ่

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
และสนับสนุนหน่วยงาน
อ่ืนที่ปฏิบัติงานในพื้นที ่

 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ มีการจัดซื้อ
น้ำมันเชื้อเพลิง
ในการปฏิบัติงาน 

มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 
อบต 

2 โครงการปรับระบบโทรศัพท์และ
ระบบอินเตอร์เน็ต 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงระบบ
โทรศัพท์และ
อินเตอร์เน็ต 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีระบบการ
ติดต่อสื่อสารได้
สะดวก  
คล่องตัว 

มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

” 

3 สร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านมีลาน
กีฬาเพื่อออกกำลังกาย 

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

ประชาชนร่างกาย
สมบูรณ์แขง็แรงและ
ห่างไกลยาเสพติด 

” 

4 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

    10,000 10,000 10,000    

5 โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธีและ
วันสำคัญของชาติ 

    10,000 10,000 10,000    

รวม 5 โครงการ - - 42๐,๐๐๐ 420,๐๐๐ 430,๐๐๐ 43๐,๐๐๐ 43๐,๐๐๐ - - 
- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖5) 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง   อำเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3   การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน  สังคม  การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน.ในจังหวัด  การพัฒนาบริหารจัดการท้องถ่ินที่ดี 
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้ว่า 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อให้เด็กเยาวชน / 
ประชาชนห่างไกลยาเสพ
ติด 

กลุ่มเด็กเยาวชน / 
ประชาชนทุกหมู่บ้าน
ในตำบลห้วยปลูิง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนเด็กเยาวชน 
/ประชาชนที่เข้ารับ
การอบรม 

-เด็กเยาวชน/
ประชาชน
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

สำนักปลัด 
อบต. 

 
 

2 โครงการอบรมศึกษาดูงานตามแนว
พระราชดำริประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตำบลห้วยปุลิง  
“ กิจกรรมประยุทธ์ใช้แนวทาง
พระราชดำริในพื้นที่ที่มีการการค้า
และการลำเลียงยาเสพติดบริเวณ
ชายแดนภาคเหนือ” 

เพื่อให้ประชาชนตำบล
ห้วยปูลงิห่างไกลจากยา
เสพติด 

ผู้บริหาร ส.อบต.
ข้าราชการ 
พนักงานราชการ/
พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง 
ผู้นำชุมชน จำนวน 
50 คน 

 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนประชาชนที่
ได้รับการการอบรม 

ประชาชน
ห่างไกลจากยา
เสพติด 

 

รวม 2  โครงการ - - 3๐,๐๐๐ 53๐,๐๐๐ 53๐,๐๐๐ 53๐,๐๐๐ 53๐,๐๐๐ - - 
- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖5) 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง   อำเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3   การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน  สังคม  การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน.ในจังหวัด  การพัฒนาบริหารจัดการท้องถ่ินที่ดี 
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7.5  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้ว่า 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความ
สามัคคีระหว่างหมูบ่้านและต้านยา
เสพติด 

เพื่อให้เด็กเยาวชน 
ประชาชนในตำบลได้ออก
กำลังกายและมีความ
สามัคค ี

เด็กเยาวชน 
ประชาชนในตำบล
ห้วยปูลงิ 
    หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จำนวนเยาวชนที่
เข้ารับการแข่งขัน
กีฬา 

เด็กเยาวชน  
ประชาชนใน
ตำบลเกิดความ
สามัคค ี

สำนักปลัด 
อบต. 

 
 
 

รวม 1 โครงการ - - 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ - - 
 
- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖5) 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง   อำเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3   การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน  สังคม  การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน.ในจังหวัด  การพัฒนาบริหารจัดการท้องถ่ินที่ดี 
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7.6  แผนงานงบกลาง 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้ว่า 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
(กบท.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
ให้แก่ สนง.กบท. 

ข้าราชการ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ข้าราชการที่ได้รับ
การสมทบกองทุน 

ข้าราชการได้รับ
สิทธิบำเหน็จ
บำนาญหลังวัย
เกษียณการ
ทำงาน 

สำนักปลัด 
อบต. 

 
 
 

2 สมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
ให้แก่สำนักงาน
ประกันสังคม 

พนังงานจ้าง 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ จำนวนพนักงานที่
ได้รับการสมทบ 

พนักงานจ้าง
ได้รับการสิทธิ
จากกองทุน
ประกันสังคม 

” 

รวม 2 โครงการ - - 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ - - - 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖5) 
สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 

 
 

 
 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 รวม  5ป ี
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน 
- ไม่มี - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิติ 

2.1 แผนการศึกษา 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
2.5 งานงบกลาง 

 
3 
1 
2 
3 
2 
 

 
2,222,000 
165,000 
140,000 
300,000 
110,000 

 

 
3 
1 
3 
3 
2 
 

 
2,222,000 
165,000 
190,000 
300,000 
110,000 

 

 
3 
1 
3 
3 
2 
 

 
2,222,000 
165,000 
190,000 
300,000 
110,000 

 

 
3 
1 
3 
3 
2 
 

 
2,222,000 
165,000 
190,000 
300,000 
110,000 

 

 
3 
1 
3 
3 
2 
 

 
2,222,000 
165,000 
190,000 
300,000 
110,000 

 

 
15 
5 

14 
15 
10 

 
11,100,000 

825,000 
900,000 

1,500,000 
550,000 

รวม 12 3,137,000 13 3,187,000 13 3,187,000 13 3,187,000 13 3,187,000 64 15,885,000 
3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 

และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
- ไม่มี - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการ

ลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

 
 

1 

 
 

30,000 

 
 

2 

 
 
230,000 

 

 
 

2 

 
 

230,000 
 

 
 

2 

 
 

230,000 
 

 
 

2 

 
 
230,000 

 

 
 
9 

 
 

950,000 
 

รวม 1 30,000 2 230,000 
 

2 230,000 
 

2 230,000 
 

2 230,000 9 950,000 

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 รวม  ๔ ป ี
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  แผนงานเกษตร 3 320,000 3 320,000 3 320,000 3 320,000 3 320,000 15 1,600,000 

รวม 3 320,000 3 320,000 3 320,000 3 320,000 3 320,000 15 1,600,000 
6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต

ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 3 160,000 3 160,000 3 160,000 3 160,000 3 160,000 15 800,000 

รวม 3 160,000 3 160,000 3 160,000 3 160,000 3 160,000 15 800,000 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
7.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
1 
2 

 
35,000 

500,000 

 
1 
2 

 
35,000 

500,000 

 
1 
2 

 
35,000 

500,000 

 
1 
2 

 
35,000 
500,000 

 
1 
2 

 
35,000 

500,000 
5 

10 
175,000 

2,500,000 
รวม 3 535,000 3 535,000 3 535,000 3 535,000 3 535,000 15 2,675,000 

รวมท้ังสิ้น 22 4,182,000 24 4,432,000 24 4,432,000 24 4,432,000 24 4,432,000 118 21,910,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖5) 

สำหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง  อำเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก. ยุทธศาสตร์ ๓   การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน สังคม  การบริการภาครัฐ  และพลังงานทดแทน เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิต       
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๒. ยุทธศาสตร์การ การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน สังคม  การบริการภาครัฐ  และพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต      
๒.1 แผนงาการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้ว่า 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑. อุดหนุนอาหารเสริม(นม) สำหรับ
นักเรียนสังกัด สพฐ. 9 โรง  และ
ศพด. ๓ ศูนย ์

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
และการพัฒนาการของ
เด็กในตำบลห้วยปูลิง 

เด็กนักเรียน สพฐ.
และ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.ห้วยปูลิง 

๗๗๐,๐๐๐ ๗๗๐,๐๐๐ ๗๗๐,๐๐๐ ๗๗๐,๐๐๐ ๗๗๐,๐๐๐ เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารเสริม(นม)
สุข 
ภาพแขง็แรง 

เด็กได้รับการ
ส่งเสริม
พัฒนาการและ
การเรียนรู้ 

สำนักปลัด 
อบต. 

๒. อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (๙
โรงเรียน) และ ศพด. อบต.ห้วยปูลิง 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
และการพัฒนาการของ
เด็กในตำบลห้วยปูลิง 

เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ในเขตตำบลห้วยปูลงิ 

๑,๔๑๒,๐๐๐ ๑,๔๑๒,๐๐๐ ๑,๔๑๒,๐๐๐ ๑,000,๐๐๐ ๑,000,๐๐๐ เด็กนักเรียนได้รับ
ประทาน 
อาหารที่มีคุณภาพ 

เด็กได้
รับประทาน
อาหารอย่าง
เพียงพอ 

” 
 

3. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ
กีฬาแก่นักเรียนตำบลห้วยปูลิง 

เพื่อให้นักเรียนรู้เก่ียวกับ
ด้านการกีฬา 

โรงเรียนในสังสัด 
สพฐ.ตำบลห้วยปูลงิ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 มีการส่งเสริมด้าน
การกีฬา 

เด็กห่างไกลจาก
ยาเสพติด 

” 
 

4 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับ
โรงเรียนพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน 
เขต 1 

    90,000 90,000 90,000    

รวม 4  โครงการ - - 2,222,000 2,222,000 2,222,000 2,222,000 2,222,000 - - 
” 
 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖5) 

สำหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง   อำเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก. ยุทธศาสตร์ ๓   การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน สังคม  การบริการภาครัฐ  และพลังงานทดแทน เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิต       
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๒. ยุทธศาสตร์การ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต     
๒.2 แผนงานสาธารณสุข 
  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้ว่า 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ อุดหนุนกิจกรรม  อสม. 
ของแต่ละหมู่บ้านในตำบลห้วยปูลงิ 

เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรม  
และอ่ืน ๆ ของอสม. แต่
ละหมู่บ้าน  

อสม. ต.ห้วยปูลงิ  
หมู่ที่ ๑ – ๑๑  
หมู่ละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๖๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ อสม. ได้ประสบ
ความสำเร็จตาม
โครงการ/กิจกรรม
ที่ได้กำหนดขึ้น 

อสม. ต.ห้วยปูลงิ
ได้รับ
งบประมาณใช้
จ่ายในกิจกรรมที่
จำเป็น 

สำนักปลัด 
อบต 

 
 

 

รวม 1 โครงการ - - ๑๖๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ - - 
” 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖5) 

สำหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง   อำเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก. ยุทธศาสตร์ ๓   การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน สังคม  การบริการภาครัฐ  และพลังงานทดแทน เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิต       
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๒. ยุทธศาสตร์การ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต      
๒.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้ว่า 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ สนับสนุน/อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ตำบลห้วยปูลิง 

เพื่อให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านจัดทำกิจกรรมเอง 
เช่น ประชาคมหมู่บ้า/
ชุมชน ฯลฯ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

220,๐๐๐ 22๐,๐๐๐ 22๐,๐๐๐ 22๐,๐๐๐ 22๐,๐๐๐ คณะกรรมการ
หมู่บ้านสามารถ
พัฒนาหมู่บ้านได้ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านได้มี
โอกาสบริหาร
งบประมาณ 

สำนักปลัด 
อบต 

2 โครงการอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรี  
เช่น  ทอผ้า  นวดแผนโบราณ  การ
บริหารจัดการ  ฯลฯ 

เพื่อให้กลุ่มสตรี   มีอาชีพ
และมีงานทำภายใน
หมู่บ้าน 

กลุ่มสตรี 
หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กลุ่มสตรีในตำบล
ห้วยปูลงิมีงานทำ
และมีรายได้ 

สตรีในหมู่บ้านมี
งานทำและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

” 

รวม 2 โครงการ - - 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 - - 
” 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖5) 

สำหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลหว้ยปูลิง   อำเภอเมอืง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก. ยุทธศาสตร์ ๓   การแก้ไขปญัหาความยากจน  พัฒนาคน สังคม  การบริการภาครัฐ  และพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต       
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  การพัฒนาคุณภาพสังคม  ชุมชนให้มีคุณภาพ 
๒. ยุทธศาสตร์การ ยุทธศาสตร์การ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต      
2.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้ว่า 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน  
- การแข่งขันกีฬาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
-การแข่งขันกีฬาระดับ  ตำบล 
- การแข่งขั้นกีฬาระดับ อำเภอ/
จังหวัด 

เพื่อให้เด็กนักเรียนใน
ตำบล/อำเภอ/จังหวัดได้
ออกกำลังกายและห่างไกล
ยาเสพติด 

แข่งขันกีฬานักเรียน
ในตำบล/อำเภอ/
จังหวัด 

 

1๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กีฬาทำให้นักเรียน
เกิดความสามัคคี
และห่างไกลยาเสพ
ติด 

นักเรียนและ
เยาวชนในตำบล
ห้วยปูลงิได้รับ
ประสบการณ์ใน
การแข่งขันกีฬา 

สำนักปลัด 
อบต. 

2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  
-โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 
-โรงเรียนบ้านห้วยตอง 
-โรงเรียนบ้านห้วยปูเลย 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาการของเด็ก 
นักเรียน สพฐ.ในเขต 

เด็กนักเรียนและ
เยาวชนสังกัด  สพฐ.
ในแขตตำบลห้วยปูลิง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนเด็กนักเรียน
สังกัด สพฐ. ในเขต
ตำบลห้วยปูลงิ   

เด็กนักเรียนกล้า
แสดงออก 

 
 
” 

 
3 โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรม

ตำบลห้วยปูลงิ 
เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เยาวชน ประชาชน   
ในพื้นที่ตำบลห้วยปู
ลิง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 พื้นที่ในตำบลห้วย
ปูลิง 

ประชาชนรู้จักใน
การอนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรม 

” 
 

4 โครงการอบรมเพิ่มทักษะและ
แข่งขันกีฬาชิงความเป็นเลิศเด็ก
และเยาวชนตำบลห้วยปูลิง 

  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐    

รวม 3  โครงการ - - 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - - 
” 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖5) 

สำหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง   อำเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก. ยุทธศาสตร์ ๓   การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน สังคม  การบริการภาครัฐ  และพลังงานทดแทน เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิต       
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  การพัฒนาคุณภาพสังคม  ชุมชนให้มีคุณภาพ 
๒. ยุทธศาสตร์การ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต      
2.5 แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้ว่า 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ อุดหนุนกองทุน  สปสช.  
ตำบลห้วยปูลงิ 

เพื่อให้หน่วยงาน รพสต. 
องค์กรเอกชนได้ทำ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อชุมชน 

หน่วยงานภาครัฐ  
องค์กรเอกชนที่จัดทำ
โครงการหมู่ที่ 
 ๑ – ๑๑ 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ประสบความสำเร็จ
ตามโครงการ 

ประชาชนได้รับ
การบริการอย่าง
ทั่วถึง 

สำนักปลัด 
อบต. 

 
 

2 สวัสดิการชุมชุมชน  (ตามหนังสือที่  
มท ๐๘๙๑.๔/ว ๒๕๐๒ ลว ๒๐ 
ส.ค.  ๕๓) 

เพื่อเป็นการออมเงินให้แก่
ราษฏรทั่วไป 

สมาชิกของกองทุน
สวัสดิการกองทุน
ระดับตำบลห้วยปูลิง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนสมาชิกของ
กองทุนสวัสดิการ
กองทุนตำบล 

สมาชิกกองทุนมี
เงินกองทุนออมมี
ความอยู่ดีกินดีมี
แหล่งเงินทุน 

” 

รวม 2  โครงการ - - 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 - - 
” 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖5) 

สำหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง   อำเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2   การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ  วิถีชีวิตวัฒนธรรม สุขภาพเกษตรปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์การลงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
4.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้ว่า 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์แหลง่
ท่องเทียว หมู่ที่ ๒ 

เพื่อสวยงามของสถานที่
และเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

หมู่ที่ 1 - 11 - 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐.๐๐๐ 2๐๐.๐๐๐ จำนวน
นักท่องเที่ยวที่เข้า
มาเที่ยว 

เพื่อดึงดุด
นักท่องเที่ยวให้
มาเที่ยวใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
อบต. 

2 โครงการจัดต้ังศูนย์พิพิธภัณฑ์
พื้นบ้าน   

เพื่อเพิ่มแหล่งท่องเทีย่ว
ให้แก่ชุมชน/หมูบ่้าน 

หมู่ที่ ๑ – 11 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สถานที่ท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

มีนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นใน
หมู่บ้าน ชาวบ้าน
มีรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 

สำนักปลัด 
อบต. 

รวม 2  โครงการ - - 30,000 230,๐๐๐ 23๐,๐๐๐ 23๐,๐๐๐ 23๐,๐๐๐ - - 
” 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖5) 
สำหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้ยปูลิง   ตำบลหว้ยปูลิง  อำเภอเมอืง   จังหวัดแม่ฮอ่งสอน 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4    การจัดการ  แรอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ยุทธศาสตร์  การพฒันาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  แผนงานการเกษตร 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้ว่า 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

อุดกนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
(โครงการจัดทำแนวกันไฟ) 

เพื่อป้องกันไฟป่าและ
หมอกควันในพื้นที่
ตำบลห้วยปูลงิ 

หมู่ที่  ๑ – ๑๑ 10,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ ไฟป่าและหมอก
ควันในตำบลลดลง 

ป่าไม่ในเขต
ตำบลเพิ่มมาก
ขึ้น 

สำนักปลัด 
อบต 

2 
 

สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น เพื่อให้ป่าอุดมสมบูรณ์
และป้องกันไฟป่า 

บริเวณพื้นที่ 
หมู่ที่  ๑ – ๑๑ 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ พื้นที่ป่าไม้ชุ่มชื้น
และป้องกับการ
เกิดไฟป่า 

ทรัพยากรธรรมช
าติอุดมสมบูรณ์ 
ไม่เกิดไฟป่า 

สำนักปลัด 
อบต 

 
3 อุดหนุนเครือข่ายการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำห้วยปูลิง 
เพื่อให้มีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีส่วนร่วมจากภาค
ประชาชน 

เครือข่ายลุ่มน้ำตำบล 
ห้วยปูลงิ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติเพิ่มมาก
ขึ้น 

มีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติอย่างมีส่วน
ร่วมจากภาค
ประชาชน 

อบต./เครือข่ายฯ 

4 โครงการเกษตรอินทรีย์และอนุรักษ์
พันธ์พืช 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ชุมชน 

หมู่ที่ 1 - 11 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เกษตรอินทรีย์ ชุมชนมีรายได้
เสริม 

สำนักปลัด 

5 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

หมู่ที่ 1 – 11  30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ป่าอุดมสมบูรณ์ ป่าอุดมสมบูรณ์ สำนักปลัด 

รวม 5 โครงการ - - 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 - - ” 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖5)  
สำหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้ยปูลิง   ตำบลหว้ยปูลิง  อำเภอเมอืง   จังหวัดแม่ฮอ่งสอน 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2   ส่งเสริมและการพฒันาการทอ่งเที่ยวคุณภาพเชิงนิเวศ  วิถีชีวิตวฒันธรรม  สุขภาพ  และเกษตรปลอดภัย       
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริม  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
6. ยุทธศาสตร์  การพฒันาด้านศิลปะ วฒันธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
6.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้ว่า 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนการจัดงานฤดูหนาวและงาน
ร่ืนเริง  ประจำปี....... 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เพื่อให้ประชาชนใน จ.
แม่อ่องสอนได้พักผ่อน
หย่อนใจ และได้จัด
กิจกรรมร่วมกัน 

จัดกิจกรรมงานฤดู
หนาวและงานร่ืนเริง
ประจำปี ของ จังหวัด 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จำนวนประชาชน
ที่มาเที่ยวชมงาน
ฤดูหนาวและงาน
ร่ืนเริง 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความสุขจากการ
จัดงานฯ 

สำนักปลัด 

2 โครงการฟื้นฟูภูมิปัญญาชาวบ้าน
เก่ียวกับการแพทย์แผนไทย 

เพื่อให้คนรุ่นใหม่เห็น
ความสำคัญ และ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ชาวบ้านด้ังเดิม 

ประชาชน 
หมู่ที่  ๑ – ๑๑ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรมแพทย์แผน
ไทยในตำบล 
ห้วยปูลงิ 

คนรุ่นใหม่ได้สืบ
ทอดภูมิปัญญา
ชาวบ้านด้ังเดิม 

” 

3 อุดหนนุสภาวัฒนธรรมตำบลห้วยปูลิง เพื่ออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

พื้นที่ตำบลห้วยปูลงิ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

เด็กเยาวชนได้
สืบทอดประเพณี

ต่างต่อไป 

” 

รวม 3  โครงการ - - 16๐,๐๐๐ 16๐,๐๐๐ 16๐,๐๐๐ 16๐,๐๐๐ 16๐,๐๐๐ - - 
 
” 
 

 
 
 
 



ห น้ า  | 55 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖5) 

สำหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง   อำเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓   การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน สังคม  การบริการภาครัฐ  และพลังงานทดแทน เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิต       
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7. ยุทธศาสตร์การ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้ว่า 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับ
อำเภอ ตามหนังสือที่ มส ๐๐๒๓.๖/ว 
๒๖๔ ลว ๒๗ พ.ค.  ๕๖ 

เพื่อใช้จ่ายจัดซื้อ/จัด
จ้าง ของ ศูนย์ข้อมูล 
อบต. ระดับอำเภอ 

อบต. ในอำเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน ทุกแห่ง 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ เป็นศูนย์ประสาน
รวมข้อมูลข่าวสาร
ให้แก่  อบต. ระดับ
อำเภอ 

มีวัสดุอุปกรณ์ใช้
ในศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารระดับ
อำเภอ 

สำนักปลัด 

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

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖5) 
สำหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง   อำเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓   การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน สังคม  การบริการภาครัฐ  และพลังงานทดแทน เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิต       
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  การบริหารจัดการท้องถ่ินที่ดี 
7. ยุทธศาสตร์การ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้ว่า 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้
ในการการปฏิบัติงานและสนับสนุน
หน่วยงานอ่ืนปฏบิัติงานในพื้นที ่

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
และสนับสนุนหน่วยงาน
ปฏิบัติงานในพื้นที ่

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 200,000 200,๐๐๐ 3000,๐๐๐ 300,๐๐๐ ๓00,๐๐๐ เป็นศูนย์ประสาน
รวมข้อมูลข่าวสาร
ให้แก่  อบต. ระดับ
อำเภอ 

มีวัสดุอุปกรณ์ใช้
ในศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารระดับ
อำเภอ 

สำนักปลัด 

2. สร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านมี
ลานกีฬาเพื่อออกกำลัง
กาย 

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

ประชาชน
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรงและ
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

ส่วนโยธา 
อบต. 

รวม 2  โครงการ - - 500,000 500,๐๐๐ 600,๐๐๐ 600,๐๐๐ 600,๐๐๐ - - ” 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒54๖๑ – ๒๕๖5) 
สำหรับ ประสานโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 รวม  5 ป ี
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและแผนชุมชน 
๑.๒ แผนงานการเกษตร 

8 
3 

422,000,000 
15,000,000 

8 
3 

422,000,000 
15,000,000 

8 
3 

422,000,000 
15,000,000 

8 
3 

422,000,000 
15,000,000 

8 
3 

422,000,000 
15,000,000 

40 
15 

2,110,000,000 
75,000,000 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิติ 
- ไม่มี - -  - - - - - - - - - 

3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
- ไม่มี - -  - - - - - - - - - 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการ
ลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

- ไม่มี - -  - - - - - - - - - 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ไม่มี - -  - - - - - - - - - 
6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น - -  - - - - - - - - - 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี - -  - - - - - - - - - 

รวม 11 437,000,000 11 437,000,000 11 437,000,000 11 437,000,000 11 437,000,000 11 
 

2,185,000,000 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
สำหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง 

ก. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน  สังคม  การบริการภาครัฐ  และพลังงานทดแทน  เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้ว่า 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก 
ถนนสายหลัก ระหว่าง  
บ้านห้วยปูเลย หมู่ที่ 10 – ถงึบ้าน
ห้วยตอง  
หมู่ที่ ๕ 

- เฟื่อให้ราษฎรได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางระหว่างหมู่บ้าน
ภายในตำบล 
- เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมระหว่างจังหวัด
แม่ฮ่องสอน – จังหวัด
เชียงใหม ่

- ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ระหว่างบ้านห้วยปู
เลย ถึงห้วยตอง หมู่ที่ 
๕ กว้าง ๔ เมตร ยาว 
350  เมตร หนา  
๐.๑๕ เมตร พร้อม
ไหล่ทาง 

1,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ได้ถนน คสล.สาย
หลัก ได้มาตรฐาน 

- ราษฎรในพื้นที่
เดินทางมา
สะดวกขึ้น 
- ใช้เป็นเส้นทาง
ขนย้ายพชืผล
ทางการเกษตรสู่
จังหวัดเชียงใหม ่

กองช่าง 
อบต.ห้วยปูลงิ 

๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก 
ถนนสายหลัก ระหว่าง  
บ้านห้วยไม้ดำ หมูท่ี่ 9 – ถงึบ้านห้วย
ปูเลย 
หมู่ที่ 10 

- เฟื่อให้ราษฎรได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางระหว่างหมู่บ้าน
ภายในตำบล 
- เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมระหว่างจังหวัด
แม่ฮ่องสอน – จังหวัด
เชียงใหม ่

- ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ระหว่างบ้านห้วยปู
เลย ถึงห้วยตอง หมู่ที่ 
๕ กว้าง ๔ เมตร ยาว 
350  เมตร หนา  
๐.๑๕ เมตร พร้อม
ไหล่ทาง 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ได้ถนน คสล.สาย
หลัก ได้มาตรฐาน 

- ราษฎรในพื้นที่
เดินทางมา
สะดวกขึ้น 
 

กองช่าง 
อบต.ห้วยปูลงิ 

 
 
 

 

 
 

แบบ ผ.02/1 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้ว่า 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก 
ถนนสายหลักระหว่าง บ้านห้วยไม้ดำ 
หมู่ที่ 9 - สามแยกอบต.ห้วยปูลิง 
 

- เฟื่อให้ราษฎรได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางระหว่างหมู่บ้าน
ภายในตำบล 
- เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมระหว่างจังหวัด
แม่ฮ่องสอน – จังหวัด
เชียงใหม ่

- ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเหล็ก ถนน
สายหลักระหว่างบ้าน
ห้วยไม้ดำ หมู่ที่ 9 - 
สามแยกอบต.ห้วยปู
ลิง 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ได้ถนน คสล.
สายหลัก ได้
มาตรฐาน 

- ราษฎรในพื้นที่
เดินทางมา
สะดวกขึ้น 
 

อบจ. 
กองช่าง 

อบต.ห้วยปูลงิ 

4 โครงการขุดขยายถนนลูกรัง  
 ถนนสายหลัก และถนนสายรอง 

๑. เพื่อให้ราษฎรใน
ตำบลห้วยปูลงิได้รับการ
คมนาคมระหว่าง
หมู่บ้านสะดวกมากขึ้น 
๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
ลำเลียงพืชผลทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด 

- ขุดขยายถนนลูกรัง 
ถนนสายหลัก   ต้ังแต่
บ้านหัวน้ำแม่สะกึด 
ถึง บ้านห้วยตอง  
ถนนสายรองต้ังแต่
บ้านห้วยตองก๊อ ถึง
บ้านก่ิวขมิ้น  กว้าง  
๕  เมตร 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
 

ได้ถนนลูกรังกว้าง 
๕ เมตรยาว   
จำนวน  ๒  สาย 

๑. ราษฎรใน
ตำบลได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางมากขึ้น 
๒. เป็นเส้นทาง
ลำเลียงพืชผล
ทางการเกษตร
ออกสู่ตลาด 

- อบจ. 
  แม่ฮ่องสอน 
- กรมทางหลวง 
   ชนบท 
- อบต.ห้วยปูลงิ 
 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายหลัก  ระหว่าง (บ้านหัว
น้ำแม่สะกึด   ถึง บ้านห้วยตอง) 

๑. เพื่อให้ราษฎรได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางระหว่างหมู่บ้าน
ภายในตำบล 
๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
การคมนาคมระหว่าง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน - 
จังหวัดเชียงใหม ่

- ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ระหว่างบ้านแม่สะกึด
ถึงบ้านห้วยตอง หมู่ 
๕  ขนาดกว้าง  6
เมตร ยาว ๖๐ 
กิโลเมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร  พร้อมถมดิน
ไหล่ทาง 

๓60,00๐,๐๐๐ 
 

๓60,๐๐๐,๐๐๐ ๓60,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๓60,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๓60,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ได้ถนน คสล.สาย
หลักได้มาตรฐาน
กว้าง 6 เมตร  
ยาว ๖๐ 
กิโลเมตร 

๑. ราษฎรใน
พื้นที่เดินทาง
สะดวกมากขึ้น 
๒. ใช้เป็น
เส้นทางขนย้าย
พืชผลทางการ
เกษตรสู่จังหวัด
เชียงใหม ่

-กรมทางหลวง 
  ชนบท 
- อบจ. มส. 
-อบต.ห้วยปูลงิ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้ว่า 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยมะโง 

๑. เพื่อให้ราษฏรใน
ตำบลห้วยปูลงิได้รับการ
คมนาคมระหว่าง
หมู่บ้านสะดวกมากขึ้น 
๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
ลำเลียงพืชผลทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด 

- ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามลำห้วยมะโง
ระหว่างหมู่บ้านห้วย
ไทร - บ้านห้วยตอง
ก๊อ ตามแบบแปลน
และรายละเอียดของ 
อบจ.มส.  
กรมทางฯ 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
. 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

ได้สะพาน  ๑ แห่ง  
ราษฏรเดินทางได้
อย่างสะดวกสบาย 

๑. ราษฎรใน
ตำบลได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางมากขึ้น 
๒. เป็นเส้นทาง
ลำเลียงพืชผล
ทางการเกษตร
ออกสู่ตลาด 

อบจ. 
อบต.ห้วยปูลงิ 

 
 

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าของตำบล
ห้วยปูลงิ 

-เพื่อให้ราษฎรในตำบล
ได้มีกระแสไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

ราษฎรทุกครัวเรือนมี
กระแสไฟฟ้าใช ้

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

จำนวน  ๕๓๓  
ครัวเรือนที่มี
กระแสไฟฟ้าใช ้

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน 

-การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

อบต.ห้วยปูลงิ 
8 โครงการพลังงานทางเลือก - เพื่อให้ราษฎรในตำบล

ห้วยปูลงิได้ใช้พลังงาน
ทดแทน เช่นพลังน้ำ   
พลังงานจากแสงอาทิตย ์

- หมู่บ้านที่มีศักยภาพ 
     หมู่ที่  ๑ – ๑๑ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ครัวเรือนแต่ละ
หมู่บ้านได้ใช้พลงั
ทางเลือก 

-  ราษฎรใน
ตำบลห้วยปูลงิได้
ใช้พลังงาน
ทดแทน  ในการ
ดำเนินชีวิต 

- พลังาน 
ทางเลือก จ.มส. 

-อบจ.  มส. 
- อบต.ห้วยปูลงิ 

8 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สาย
หลักระหว่างบ้านห้วยปูลิง  หมู่1 
- บ้านก่ิวขมิ้น หมู่ที่ 11 

เพื่อการคมนาคม
สะดวกในการสัญจรไป
มาและ 
เกิดความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินและชีวิต 

กว้าง 3 เมตร ยาว 
170 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 
อบต. 

9 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สาย
หลักระหว่างแยกบ้านหัวน้ำ
แม่ฮ่องสอน -  บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน 
หมู่ที่ 4 

เพื่อการคมนาคม
สะดวกในการสัญจรไป
มาและ 
เกิดความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินและชีวิต 

กว้าง 3 เมตร ยาว 
170 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 
อบต. 

 
 
 



ห น้ า  | 61 
 

10 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สาย
หลักระหว่างบ้านห้วยปูเลย  
หมู่ที่ 10 - บ้านห้วยตอง หมู่ที่ 5 

เพื่อการคมนาคมสะดวก
ในการสัญจรไปมาและ 
เกิดความปลอดภัยใน

ทรัพย์สินและชีวิต 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
128 เมตร  

หนา 0.15 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 
อบต. 

11 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สาย
หลักระหว่างบ้านห้วยฮ้ี หมู่ที่ 8           
-  บ้านหนองขาวกลาง หมู่ที่ 3 

เพื่อการคมนาคมสะดวก
ในการสัญจรไปมาและ 
เกิดความปลอดภัยใน

ทรัพย์สินและชีวิต 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
128 เมตร  

หนา 0.15 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 
อบต. 

12 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สาย
หลักระหว่างบ้านห้วยปูลิง หมู่ท ี1 - 
บ้านห้วยตองก๊อ หมู่ที่ 7 

เพื่อการคมนาคมสะดวก
ในการสัญจรไปมาและ 
เกิดความปลอดภัยใน

ทรัพย์สินและชีวิต 

กว้าง 3 เมตร ยาว 
170 เมตร 

 หนา 0.15 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 
อบต. 

13 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สาย
หลักระหว่างบ้านห้วยปมฝาด 
 - บ้านห้วยปมฝาด หมู่ที่ 6 

เพื่อการคมนาคมสะดวก
ในการสัญจรไปมาและ 
เกิดความปลอดภัยใน

ทรัพย์สินและชีวิต 

กว้าง 3 เมตร ยาว 
170 เมตร  

หนา 0.15 เมตร 

   500,000 500,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 
อบต. 

14 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สาย
หลักระหว่างบ้านห้วยไม้ดำ หมู่ที่ 9 
 - สามแยก อบต.ห้วยปูลงิ - บ้าน
ห้วยปูลงิ หมู่ที่ 1 

เพื่อการคมนาคมสะดวก
ในการสัญจรไปมาและ 
เกิดความปลอดภัยใน

ทรัพย์สินและชีวิต 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
128 เมตร  

หนา 0.15 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 
อบต. 

15 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สาย
หลักระหว่างแยกบ้านหนองขาว
เหนือ - บ้านหนองขาวเหนือ  
หมู่ที่ 3 

เพื่อการคมนาคมสะดวก
ในการสัญจรไปมาและ 
เกิดความปลอดภัยใน

ทรัพย์สินและชีวิต 

กว้าง 3 เมตร ยาว 
155  เมตร  

หนา 0.15 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 
อบต. 

16 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. 
ระหว่างแยกอบต.ห้วยปูลิง -  
บ้านห้วยปูเลย หมู่ที่ 10 

เพื่อการคมนาคมสะดวก
ในการสัญจรไปมาและ 
เกิดความปลอดภัยใน

ทรัพย์สินและชีวิต 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
128 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 
อบต. 

17 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กระหว่างน้ำฮู - บ้านห้วยฮ้ี 
หมู่ที่ 8 

เพื่อการคมนาคมภายใน
หมู่บ้านสะดวกสบาย 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด กว้าง 4
เมตร ยาว 85 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ได้ถนน คสล.                    
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
อบต. 
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18 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กระหว่างแยกบ้านหนอง
ขาวกลาง - บ้านห้วยไม้ดำ 
หมู่ที่ 9 

เพื่อการคมนาคมภายใน
หมู่บ้านสะดวกสบาย 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด กว้าง 4
เมตร ยาว 85 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ได้ถนน คสล.                    
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา 

” 

19 โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏบิัติการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภยัฉุกเฉิน  

เพื่อเป็นศูนย์ปฏบิัติงาน จำนวน 1 หลัง   300,000 300,000  ได้ศูนย์ปฏบิัติการ 
จำนวน 1 ศูนย์ 

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือทันท่วงท ี ” 

20 โครงการปรับปรุง ขุดขยายดิน/
ลูกรัง ขุดร่องระบายน้ำ 

เพื่อการคมนาคม
สะดวกสบายในการสัญจร
ไปมา 

ถนนสายหลัก 
 กว้าง 4 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ได้ถนนกว้างขึ้น ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา 

” 

21 โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดความ
เลื่อมล้ำด้านสังคม สำหรับ 10 
หมู่บ้าน  9 หย่อมบ้าน 

เพื่อลดความเลื่อมล้ำและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ตำบล
ห้วยปูลงิ 

ติดต้ังพลังงาน
แสงอาทิตย์ในแต่ละ
หมู่บ้าน 

  130,000,000 130,000,000 130,000,000 ทั้ง 10 หมู่บา้น 
มีไฟฟ้าใช ้

ประชาชนได้รับแสง
สว่าง พลังงาน
แสงอาทิตย ์

” 

รวม            
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

สำหรับ โครงการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง  

ก. ยุทธศาสตร์  การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน  สังคม  การบริการภาครัฐ  และพลังงานทดแทน  เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูโภค 

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
 ๑.๑ แผนงานเกษตร  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้ว่า 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑. โครงก่อสร้างลำเหมือง คสล. 
เพื่อให้ทุกหมู่บ้านมีน้ำ
ใช้เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างลำเหมืองเพื่อ
การเกษตร 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

ได้ระบบลำเหมือง
มาตรฐานและ
ประชาชนมีน้ำใช้
ในฤดูทำนา 

ราษฎรมีน้ำใช้ใน
การเกษตร 

อบจ. 
อบต.ห้วยปูลงิ 

๒. โครงการก่อสร้างฝาย คสล. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
สำหรับการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

จำนวน  3  แห่ง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีการส่งก่อสร้าง
ฝาย คสล.พร้อม
คลองส่งน้ำ 

ประชาชนมี
สำหรับใช้
การเกษตร 

” 
 

3 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้สำหรับ
ทำการเกษตรและ
อุปโภคบริโภค 

จำนวน  11  แห่ง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีการก่อสร้างอ่าง
เก็บน้ำ 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการเกษตร ” 

รวม 3 โครงการ - - 15,000,0000 15,000,0000 15,000,0000 15,000,0000 15,000,0000 - - 
” 
 
 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.02/1 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖5) 
สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้ยปูลิง 

 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและแผนชุมชน 2 503,500,000 2 503,500,000 2 503,500,000 2 503,500,000 2 503,500,000 

 
8 
 

2,056,000,000 

รวม 2 503,500,000 2 503,500,000 2 503,500,000 2 503,500,000 2 503,500,000 8 
 

2,056,000,000 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิติ 
- ไม่มี - -  - - - - - - - - - 

2. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
- ไม่มี - -  - - - - - - - - - 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน  การส่งเสริม
การลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

- ไม่มี - -  - - - - - - - - - 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ไม่มี - -  - - - - - - - - - 
6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น - -  - - - - - - - - - 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี - -  - 

  
- - - - - - 

รวม 
2 503,500,000 2 503,500,000 2 503,500,000 2 503,500,000 2 503,500,000 8 

 
2,056,000,000 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

สำหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน  สังคม  การบริการภาครัฐ  และพลังงานทดแทน  เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูโภค 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูโภค 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้ว่า 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการขุดขยายถนนลูกรัง  ถนนสาย
หลัก และถนนสายรอง 

๑. เพื่อให้ราษฎรในตำบล
ห้วยปูลิงได้รับการ
คมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
สะดวกมากขึ้น 
๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
ลำเลียงพืชผลทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด 

- ขุดขยายถนนลูกรัง 
ถนนสายหลัก   ตั้งแต่
บ้านหัวน้ำแม่สะกึด ถึง 
บ้านห้วยตอง  ถนนสาย
รองตั้งแต่บ้านห้วยตอง
ก๊อ ถึงบ้านก่ิวขมิ้น  
กว้าง  ๕  เมตร 

3,๕๐๐,๐๐๐ 
 

3,๕๐๐,๐๐๐ 
 

3,๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

3,๕๐๐,๐๐๐ 
 

3,๕๐๐,๐๐๐ 
 

ได้ถนนลูกรังกว้าง ๕ 
เมตรยาว   จำนวน  
๒  สาย 

๑. ราษฎรใน
ตำบลได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางมากขึ้น 
๒. เป็นเส้นทาง
ลำเลียงพืชผล
ทางการเกษตร
ออกสู่ตลาด 

- อบจ. 
  แม่ฮ่องสอน 
- กรมทางหลวง 
   ชนบท 
- อบต.ห้วยปูลิง 
 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายหลัก  ระหว่าง (บ้านหัวน้ำแม่
สะกึดถึง บ้านห้วยตอง) 

๑. เพื่อให้ราษฎรได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางระหว่างหมู่บ้าน
ภายในตำบล 
๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางการ
คมนาคมระหว่างจังหวัด
แม่ฮ่องสอน - จังหวัด
เชียงใหม่ 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กระหว่างบ้าน
แม่สะกึดถึงบ้านห้วย
ตอง หมู่ ๕  ขนาดกว้าง  
๔ เมตร ยาว ๖๐ 
กิโลเมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร  พร้อมถมดินไหล่
ทาง 

500,๐๐๐,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐,๐๐๐ 500,๐๐๐,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ได้ถนน คสล.สาย
หลักได้มาตรฐาน
กว้าง ๔ เมตร  ยาว 
๖๐ กิโลเมตร 

๑. ราษฎรในพื้นที่
เดินทางสะดวก
มากขึ้น 
๒. ใช้เป็นเส้นทาง
ขนย้ายพืชผล
ทางการเกษตรสู่
จังหวัดเชียงใหม่ 

-กรมทางหลวง 
ชนบท 
- อบจ. มส. 
-อบต.ห้วยปูลิง 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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3 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและเช่ือมโยงการท่องเท่ียวโดยการซ่อม
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยปมฝาด 
หมุ่ท่ี 6 
 

๑. เพ่ือให้ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการเดินทางระหว่าง
หมู่บ้านภายในตำบล 
๒. เพ่ือใช้เป็นเส้นทางการ
คมนาคมระหว่างจังหวัด
แม่ฮ่องสอน - จังหวัดเชียงใหม่ 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านห้วยกุ้ง หมู่ท่ี 6 
กว้าง 2.50 ม. หนา 0.15 
ยาว 247.00 ม.หรือพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 617.50 ตร.ม. 

500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 
 

ได้ถนน คสล.สำหรับการ
คมนาคมสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

๑. ราษฎรในพื้นท่ี
เดินทางสะดวกมากขึ้น 
๒. ใช้เป็นเส้นทางขน
ย้ายพืชผลทางการ
เกษตรสู่จังหวัด
เชียงใหม่ 

-กรมทางหลวง 
ชนบท 
- อบจ. มส. 
-อบต.ห้วยปูลิง 
- จังหวัด 
 
 

4 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและเช่ือมโยงการท่องเท่ียวโดยการซ่อม
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาวเหนือ 
หมู่ท่ี 3  
 

๑. เพ่ือให้ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการเดินทางระหว่าง
หมู่บ้านภายในตำบล 
๒. เพ่ือใช้เป็นเส้นทางการ
คมนาคมระหว่างจังหวัด
แม่ฮ่องสอน - จังหวัดเชียงใหม่ 

- ก่อสร้างถนนครีตเสริม
เหล็กเหล็ก บ้านหนองขาว
เหนือ หมู่ท่ี 3 
กว้าง 2.50 ม. หนา 0.15 
ยาว 247.00 ม. 
หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า
617.50 ตร.ม 

500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 
 

ได้ถนน คสล.สำหรับการ
คมนาคมสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

๑. ราษฎรในพื้นท่ี
เดินทางสะดวกมากขึ้น 
๒. ใช้เป็นเส้นทางขน
ย้ายพืชผลทางการ
เกษตรสู่จังหวัด
เชียงใหม่ 

-กรมทางหลวง 
ชนบท 
- อบจ. มส. 
-อบต.ห้วยปูลิง 
- จังหวัด 
 
 

5 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและเชื่อมโยงการท่องเท่ียวโดยการซ่อม
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยปูเลย 
  หมู่ท่ี 10      

๑. เพ่ือให้ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการเดินทางระหว่าง
หมู่บ้านภายในตำบล 
๒. เพ่ือใช้เป็นเส้นทางการ
คมนาคมระหว่างจังหวัด
แม่ฮ่องสอน - จังหวัดเชียงใหม่ 

- ก่อสร้างถนนครีตเสริม
เหล็กเหล็กบ้านห้วยปูเลย 
กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 183 ม. หรือพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 549 ตร.ม. 

500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 
 

ได้ถนน คสล.สำหรับการ
คมนาคมสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

๑. ราษฎรในพื้นท่ี
เดินทางสะดวกมากขึ้น 
๒. ใช้เป็นเส้นทางขน
ย้ายพืชผลทางการ
เกษตรสู่จังหวัด
เชียงใหม่ 

-กรมทางหลวง 
ชนบท 
- อบจ. มส. 
-อบต.ห้วยปูลิง 
- จังหวัด 
 
 

6 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและเช่ือมโยงการท่องเท่ียวโดยการซ่อม
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยตองก๊อ  
หมู่ 7 

๑. เพ่ือให้ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการเดินทางระหว่าง
หมู่บ้านภายในตำบล 
๒. เพ่ือใช้เป็นเส้นทางการ
คมนาคมระหว่างจังหวัด
แม่ฮ่องสอน - จังหวดัเชียงใหม่ 

- ก่อสร้างถนนกรีตเสริม
เหล็กบ้านห้วยตองก๊อ 
กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 183 ม. หรือพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า549 ตร.ม. 

500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 
 

ได้ถนน คสล.สำหรับการ
คมนาคมสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

๑. ราษฎรในพื้นท่ี
เดินทางสะดวกมากขึ้น 
๒. ใช้เป็นเส้นทางขน
ย้ายพืชผลทางการ
เกษตรสู่จังหวัด
เชียงใหม่ 

-กรมทางหลวง 
ชนบท 
- อบจ. มส. 
-อบต.ห้วยปูลิง 
- จังหวัด 
 
 

7 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและเช่ือมโยงการท่องเท่ียวโดยการซ่อม
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไม้ดำ  
หมู่ท่ี 9  

๑. เพ่ือให้ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการเดินทางระหว่าง
หมู่บ้านภายในตำบล 
๒. เพ่ือใช้เป็นเส้นทางการ
คมนาคมระหว่างจังหวัด
แม่ฮ่องสอน - จังหวัดเชียงใหม่ 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 3.00 ม. หนา 
0.15 ม. ยาว 183 ม.       
หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า549 
ตร.ม. 

500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 
 

ได้ถนน คสล.สำหรับการ
คมนาคมสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

๑. ราษฎรในพื้นท่ี
เดินทางสะดวกมากขึ้น 
๒. ใช้เป็นเส้นทางขน
ย้ายพืชผลทางการ
เกษตรสู่จังหวัด
เชียงใหม่ 

-กรมทางหลวง 
ชนบท 
- อบจ. มส. 
-อบต.ห้วยปูลิง 
- จังหวัด 
 
 

8 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวโดยการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วยฮ้ี หมู่ที่ 8 

๑. เพื่อให้ราษฎรได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางระหว่างหมู่บ้าน
ภายในตำบล 
๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางการ
คมนาคมระหว่างจังหวัด
แม่ฮ่องสอน - จังหวัด
เชียงใหม่ 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
กว้าง 3.00 ม. หนา 
0.15 ม.  ยาว 183 ม.        
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
549 ตร.ม. 

 
 

 

500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 
 

ได้ถนน คสล.สำหรับการ
คมนาคมสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

๑. ราษฎรในพื้นท่ี
เดินทางสะดวกมากขึ้น 
๒. ใช้เป็นเส้นทางขน
ย้ายพืชผลทางการ
เกษตรสู่จังหวัด
เชียงใหม่ 

-กรมทางหลวง 
ชนบท 
- อบจ. มส. 
-อบต.ห้วยปูลิง 
- จังหวัด 
 



ห น้ า  | 67 
 

9 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและเช่ือมโยงการท่องเท่ียวโดยการซ่อม
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยกุ้ง หมู่ท่ี 2    

๑. เพ่ือให้ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการเดินทางระหว่าง
หมู่บ้านภายในตำบล 
๒. เพ่ือใช้เป็นเส้นทางการ
คมนาคมระหว่างจังหวัด
แม่ฮ่องสอน - จังหวัดเชียงใหม่ 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 3.00 ม. หนา 
0.15 ม. ยาว 130 ม.         
หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 390 
ตร.ม. 

500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 
 

ได้ถนน คสล.สำหรับ
การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร 

๑. ราษฎรในพื้นท่ีเดินทาง
สะดวกมากขึ้น 
๒. ใช้เป็นเส้นทางขนย้าย
พืชผลทางการเกษตรสู่
จังหวัดเชียงใหม่ 

-กรมทางหลวง 
ชนบท 
- อบจ. มส. 
-อบต.ห้วยปูลิง 
- จังหวัด 
 

10 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและเช่ือมโยงการท่องเท่ียวโดยการซ่อม
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวน้ำ
แม่ฮ่องสอน หมู่ท่ี 4 

๑. เพ่ือให้ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการเดินทางระหว่าง
หมู่บ้านภายในตำบล 
๒. เพ่ือใช้เป็นเส้นทางการ
คมนาคมระหว่างจังหวัด
แม่ฮ่องสอน - จังหวัดเชียงใหม่ 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 3.00 ม. หนา 
0.15 ม. ยาว183.00 ม.
หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า
549.00 ตร.ม. 

500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 
 

ได้ถนน คสล.สำหรับ
การคมนาคมสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร 

๑. ราษฎรในพื้นท่ีเดินทาง
สะดวกมากขึ้น 
๒. ใช้เป็นเส้นทางขนย้าย
พืชผลทางการเกษตรสู่
จังหวัดเชียงใหม่ 

-กรมทางหลวง 
ชนบท 
- อบจ. มส. 
-อบต.ห้วยปูลิง 
- จังหวัด 

11 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและเช่ือมโยงการท่องเท่ียวโดยการซ่อม
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยตอง 
หมู่ท่ี 5  

๑. เพ่ือให้ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการเดินทางระหว่าง
หมู่บ้านภายในตำบล 
๒. เพ่ือใช้เป็นเส้นทางการ
คมนาคมระหว่างจังหวัด
แม่ฮ่องสอน - จังหวดัเชียงใหม่ 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 2.50 ม. หนา 
0.15 ม.  ยาว 247 ม. 
หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
617.50 ตร.ม 

500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 
 

ได้ถนน คสล.สำหรับ
การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร 

๑. ราษฎรในพื้นท่ีเดินทาง
สะดวกมากขึ้น 
๒. ใช้เป็นเส้นทางขนย้าย
พืชผลทางการเกษตรสู่
จังหวัดเชียงใหม่ 

-กรมทางหลวง 
ชนบท 
- อบจ. มส. 
-อบต.ห้วยปูลิง 
- จังหวัด 

12 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและเช่ือมโยงการท่องเท่ียวโดยการซ่อม
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไทร หมู่ท่ี 
11 
 

๑. เพ่ือให้ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการเดินทางระหว่าง
หมู่บ้านภายในตำบล 
๒. เพ่ือใช้เป็นเส้นทางการ
คมนาคมระหว่างจังหวัด
แม่ฮ่องสอน - จังหวัดเชียงใหม่ 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 3.00 ม. หนา 
0.15 ยาว 183.00 ม.หรือ
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า549.00 
ตร.ม. 

500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 
 

ได้ถนน คสล.สำหรับ
การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร 

๑. ราษฎรในพื้นท่ีเดินทาง
สะดวกมากขึ้น 
๒. ใช้เป็นเส้นทางขนย้าย
พืชผลทางการเกษตรสู่
จังหวัดเชียงใหม่ 

-กรมทางหลวง 
ชนบท 
- อบจ. มส. 
-อบต.ห้วยปูลิง 
- จังหวัด 

13 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและเช่ือมโยงการท่องเท่ียวโยการซ่อมสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยปูลิง หมู่ท่ี 1  

๑. เพ่ือให้ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการเดินทางระหว่าง
หมู่บ้านภายในตำบล 
๒. เพ่ือใช้เป็นเส้นทางการ
คมนาคมระหว่างจังหวัด
แม่ฮ่องสอน - จังหวัดเชียงใหม่ 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 3.00 ม. หนา 
0.15 ม. ยาว 183 ม. หรือ
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 549 ตร.ม. 

500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 
 

ได้ถนน คสล.สำหรับ
การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร 

๑. ราษฎรในพื้นท่ีเดินทาง
สะดวกมากขึ้น 
๒. ใช้เป็นเส้นทางขนย้าย
พืชผลทางการเกษตรสู่
จังหวัดเชียงใหม่ 

-กรมทางหลวง 
ชนบท 
- อบจ. มส. 
-อบต.ห้วยปูลิง 
- จังหวัด 
 

14 โครงการซ่อมสร้างถนนพัฒนาเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหลักระหว่างบ้านห้วยฮี้ หมู่
ที่8 ถึง บ้านหนองขาวกลาง หมู่ที ่3 
 
 

๑. เพ่ือให้ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการเดินทางระหว่าง
หมู่บ้านภายในตำบล 
๒. เพ่ือใช้เป็นเส้นทางการ
คมนาคมระหว่างจังหวัด
แม่ฮ่องสอน - จังหวัดเชียงใหม่ 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว้าง 3.00 ม. 
หนา 0.15 ยาว 
165.00 ม. 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
495.00 ตร.ม. 
 

500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 
 

ได้ถนน คสล.สำหรับ
การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร 

๑. ราษฎรในพื้นท่ีเดินทาง
สะดวกมากขึ้น 
๒. ใช้เป็นเส้นทางขนย้าย
พืชผลทางการเกษตรสู่
จังหวัดเชียงใหม่ 

-กรมทางหลวง 
ชนบท 
- อบจ. มส. 
-อบต.ห้วยปูลิง 
- จังหวัด 
 

15 โครงการซ่อมสร้างถนนพัฒนาเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหลักระหว่างบ้านหนองขาว
กลาง หมู่ที่3 - แยกทางเข้าบ้านห้วยปมฝาด 
หมู่ที่ 6 
 

๑. เพ่ือให้ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการเดินทางระหว่าง
หมู่บ้านภายในตำบล 
๒. เพ่ือใช้เป็นเส้นทางการ
คมนาคมระหว่างจังหวัด
แม่ฮ่องสอน - จังหวัดเชียงใหม่ 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 3.00 ม. หนา 
0.15 ยาว 165.00 ม. 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
495.00 ตร.ม. 

500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 
 

ได้ถนน คสล.สำหรับ
การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร 

๑. ราษฎรในพื้นท่ีเดินทาง
สะดวกมากขึ้น 
๒. ใช้เป็นเส้นทางขนย้าย
พืชผลทางการเกษตรสู่
จังหวัดเชียงใหม่ 

-กรมทางหลวง 
ชนบท 
- อบจ. มส. 
-อบต.ห้วยปูลิง 
- จังหวัด 
 



ห น้ า  | 68 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 

โครงการซ่อมสร้างถนนพัฒนาเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว โยการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนน หลักระหว่างบ้านหนองขาวกลาง 
หมู่ที่ 3 - บ้านห้วยไม้ดำ หมู่ที่ 9 
 

๑. เพ่ือให้ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการเดินทางระหว่าง
หมู่บ้านภายในตำบล 
๒. เพ่ือใช้เป็นเส้นทางการ
คมนาคมระหว่างจังหวัด
แม่ฮ่องสอน - จังหวัดเชียงใหม่ 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 3.00 ม. หนา 
0.15 ยาว 170.00 ม. 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
510.00 ตร.ม. 

500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 
 

ได้ถนน คสล.สำหรับ
การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร 

๑. ราษฎรในพื้นท่ีเดินทาง
สะดวกมากขึ้น 
๒. ใช้เป็นเส้นทางขนย้าย
พืชผลทางการเกษตรสู่
จังหวัดเชียงใหม่ 

-กรมทางหลวง 
ชนบท 
- อบจ. มส. 
-อบต.ห้วยปูลิง 
- จังหวัด 
 

17 "โครงการซ่อมสร้างถนนพัฒนาเสร้างเส้นทาง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวโดยการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักระหว่างบ้าน
ห้วยไม้ดำ หมู่ที่9 - บ้านห้วยปูลิง หมู่ที่ 1 
 

๑. เพ่ือให้ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการเดินทางระหว่าง
หมู่บ้านภายในตำบล 
๒. เพ่ือใช้เป็นเส้นทางการ
คมนาคมระหว่างจังหวัด
แม่ฮ่องสอน - จังหวัดเชียงใหม่ 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 3.00 ม. หนา 
0.15 ม. ยาว 165.00 
ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
495.00 ตร.ม." 

500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 
 

ได้ถนน คสล.สำหรับ
การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร 

๑. ราษฎรในพื้นท่ีเดินทาง
สะดวกมากขึ้น 
๒. ใช้เป็นเส้นทางขนย้าย
พืชผลทางการเกษตรสู่
จังหวัดเชียงใหม่ 

-กรมทางหลวง 
ชนบท 
- อบจ. มส. 
-อบต.ห้วยปูลิง 
- จังหวัด 
 

18 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพ่ือลดความเล่ือมล้ำด้านสังคม สำหรับ 10 
หมู่บ้าน  9 หย่อมบ้าน 

เพ่ือลดความเล่ือมล้ำและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นท่ีตำบลห้วยปู
ลิง 

ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ใน
แต่ละหมู่บ้าน 

  130,000,000 130,000,000 130,000,000 ท้ัง 10 หมู่บ้าน 
มีไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนได้รับแสงสว่าง 
พลังงานแสงอาทิตย์ 

” 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒5๖๑ – ๒๕๖5) 

สำหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง 

 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 รวม  5 ป ี
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน 
- ไม่มี - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิติ 
     2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 90,000 1 90,000 1 90,000 1 90,000 1 90,000 5 450,000 

รวม 1 90,000 1 90,000 1 90,000 1 90,000 1 90,000 5 450,000 
3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ  รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

- ไม่มี - -  - - - - - - - - - 
รวม - - - - - - - - - - - - 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  
 พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
    4.1 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.1 แผนงานการเกษตร 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000 

รวม 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 4 20,000 5 100,000 
6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น - -  - - - - - - - - - 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
     - ไม่มี  - -  - - - - - - - - - 

รวม 2 110,000 2 110,000 2 110,000 2 110,000 2 110,000 10 550,000 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

สำหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน  สังคม  การบริการภาครัฐ  และพลังงานทดแทน  เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูโภค 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูโภค 
๑.๑ ...................................................................  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

- - - 
 

- - - - -  - - 
 

- 

รวม - - - - - - - 
 

- - 
- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
สำหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง 

ก. ยุทธศาสตร์  การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน  สังคม  การบริการภาครัฐ  และพลังงานทดแทน  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

1 โครงการบ้าน
เทิดพระเกียรติ 

เพื่อสร้างบ้านให้กับผู้
ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส 
 

ผู้ด้อยโอกาส 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ผู้ยากไร้  
ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ  

ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ 
 

กองช่าง 
อบต. 

รวม 1 - - 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 - - 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
สำหรับ  โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง 

ก. ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 5    การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  การพัฒนาคุณภาพสังคม  ชุมชนให้มีคุณภาพ 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.๑  .......................................................................... 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

 - - - - - - - - - - - 
 

 - - - - - - - 
- 

- - 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

สำหรับ  โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง 

ก. ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2    การส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการค้าขายชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้า  การลงทุนยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
4.1 ……………………………………….. 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

 - - - - - - - - - - - 
 

 - - - - - - - - - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
สำหรับ  โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง 

ก. ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 4  การจัดการ  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  การพัฒนาด้านด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1 แผนงานการเกษตร 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

1 โครงการตาม
พระราชดำรัส
ของ
พระบาทสมเด็
จพระเจ้าอยู่หัว
ฯลฯ และ
สมเด็จพระ
ราชินีนาถ 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่า
ให้คงอยู่อยูแ่ละ
ทรัพยากรป่า 

หมู่ 1 - 11 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีทรัพยากรป่าไม้
เพิ่มขึ้น 

ทรัพยากรป่าอุดม
สมบูรณ ์

อบต.ห้วยปูลงิ 

รวม 1 โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
สำหรับ  โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง 

ก. ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2    ส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพเชิงคุณภาพ  วิถีชีวิตวัฒนธรรม  สุภาพ  และเกษตรปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริม  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
6.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
6.1.................................................................. 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

 - - - - - - - - - - - 
 

 - - - - - - - 
- 

- - 
- 
 

 - - - - - - - - - - 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

สำหรับ  โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง 

ก. ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 3    การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน  สังคม  การบริการภาครัฐและพลังงานทอดแทนเพื่อยกระดับคุณภาพชวิีติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  การพัฒนาบริหารจัดการท้องถ่ินที่ดี 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7.2................................................................... 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

 - - - - - - - - - - - 
 

 - - - - - - - 
- 

- - 
- 
 

 - - - - - - - - - - 
- 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

สำหรับ  โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง 

ก. ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 3    การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน  สังคม  การบริการภาครัฐและพลังงานทอดแทนเพื่อยกระดับคุณภาพชวิีติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  การพัฒนาบริหารจัดการท้องถ่ินที่ดี 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7.1................................................................... 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

 - - - - - - - - - - - 
 

 - - - - - - - 
- 

- - 
- 
 

 - - - - - - - - - - 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้ยปูลิง  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ที่ 
 

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณที่ผ่านมา หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 
1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานใช้ใน

สำนักปลัดและกองคลัง 
ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 4 ตู้ 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

 50,000 50,000   กองคลัง 
 

2   โต๊ะเอนกประสงค์ เพ่ือในการจัดกิจกรรมต่างๆ โต๊ะ จำนวน 10 ตัว  50,000 20,000   กองช่าง 
3   เก้าอ้ี  เก้าอ้ี จำนวน  50 ตัว  50,000 20,000   กองช่าง 
4   อินเตอร์เน๊ต เพ่ือใช้ในการติดต่อส่ือสาร ระบบอินเตอร์ระบบไร้สายใน

สำนักงาน 
  30,000   สำนักปลัด 

 
5  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานในกองการศึกษา คอมพิวเตอร์ จำนวน  1 เคร่ือง   20,000 - - การศึกษา 
6   เคร่ืองพิมพ์ 

Multifunction  แบบฉีก
หมึก (Inkjet) 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติในงานสำนักปลัด 
อบต. ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด  
งานแผนและนโยบาย 

- เคร่ืองพิมพ์สำนักงาน จำนวน 
1 เคร่ือง 

 20,000 7,500 - - สำนักปลัด 
 

 
7 

 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น  เพ่ือใช้ในเก็บวัคซีนยา ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต 
จำนวน 1 ตู ้

 20,000 6,500   แผนงานเกษตร 

8   ตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม ตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น   7,000   สำนักปลัด 
9  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง 
รถจักรยานยนต์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของ  

 กองคลัง อบต.ห้วยปูลิง 
รถจักรยานยนต์ 125 ซีซี 
จำนวน 1 คัน 

   60,000  กองคลัง 
 

9  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถจักรยานยนต์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของ  กองช่าง 
อบต.ห้วยปูลิง 

รถจักรยานยนต์ 150 ซีซี 
จำนวน 1 คัน 

  82,000   กองช่าง  
 

10  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองผลิตกระแสไฟ เพ่ือใช้ในการป่ันไฟในการปฏิบัติงานใน
สำนักงาน 

จำนวน 1 เคร่ือง  50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง  
 

11   เคร่ืองขยายเสียง เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง จำนวน 1 เคร่ือง  45,000 45,000 45,000 45,000 กองช่าง  
 

12  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองตบดิน เพ่ือใช้ในการซ่อมแซมบำรุงถนน จำนวน 1 เคร่ือง   25,000   กองช่าง  
 

13  ครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดรับแขกสำนักงาน เพ่ือรองรับบริการ จำนวน 1 ชุด    15,000  สำนักปลัด 
14  ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะสำนักงานเหล็ก เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ชุด    6,500  สำนักปลัด 
15  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 2 เคร่ือง    9,000  สำนักปลัด 
16            
17  ตรุภัณฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองเจาะถนน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 1 เคร่ือง    30,000  กองช่าง 
18  ครุภัณฑ์สนาม เต้าผ้าใบ เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ จำนวน 2หลัง   70,000 150,000  กองช่าง 
19  ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะสำนักงาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ชุด   10,000   กองช่าง 
20  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้สำนักงาน จำนวน 1 เคร่ือง     25,000 กองคลัง 
21  ครุภัณฑ์สำนักงาน เคร่ืองฟอกอากาศ เพ่ือใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 เคร่ือง     50,000 สำนักปลัด 
22  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้า เพ่ือให้ในสำนักงาน จำนวน 2 เคร่ือง     24,000 กองช่าง 
23  ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ำ เพ่ือใช้ในสำนักงาน จำนวน 1 เคร่ือง     10,000 กองช่าง 
24  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองกำเนิดไฟฟ้า เพ่ือใช้ในสำนักงาน จำนวน 1 เคร่ือง     30,000 กองช่าง 

รวม 
 

      

แบบ ผ.03 
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ส่วนที่ ๕ 
การติดตามประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิงนั้น  องค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25๕๙  ดังนี ้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะ

หนึ่ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฉบับท่ี ๒ 
พ.ศ.25๕๙  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประกอบด้วย 

  (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
  (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
  (3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
  (4) หัวหน้าส่วนราชการท่ีคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
  (5) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหนา้ท่ีประธานคณะกรรมการและ

กรรมการอีกหนึง่คนทำหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ
สองปีและอาจได้รับการคัดเลือกได้อีก 

๔.๒  ระเบียบ  วิธีในการปฏิบัติและเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว ่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.25๕๙  ให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าท่ี ดังนี้ 

  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผลและเสนอและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
   (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร
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การติดตามประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารงานสอดคล้อง
กับแนวทางการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตองสนองความ
ต้องการของประชาชน 

 ๑.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
พ.ศ. ๒๕๕๙    ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
  (๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
  (๒)  ผู้แทนประชาคมท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
  (๓)  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
  (๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
  (๖)  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหนา้ท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคน
หนึ่งทำหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการ 
  กรรมการตามข้อ  ๒๘  ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี  และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
  ข้อ  ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าท่ี  ดังนี้ 
  (๑)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (๓) รายงานและเสนอความคิดเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  (๔)  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพือ่ช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง  
ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดังนี้  คือ 

๑)  โครงการหรือกิจกรรมท่ีดำเนินงานอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 
  ๒)  ผลของการดำเนินงาน  โครงการหรือกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ 

๓)  ประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง 
๔)  รายงานผลและเสนอความคิดเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยปูลิง  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิงให้
ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
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 ๒.  การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
  จุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คือประเมินว่ามีการนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด  และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อท่ีจะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาได้              
ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมติฐานในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป 

  แนวทางและวิธีการข้ันตอนในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  การติดตาม  (MONITORING)  จะทำให้ทราบว่าขณะนี้มีการเนินการตามแผนไปถึงช่วงใด  
เครื่องมือในการติดตามใช้ GANT  CHART  ท่ีจะดูว่าดำเนินการถึงช่วงใดอยู่ในระยะเวลาท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 
  การประเมินผล (EVALUATION)  มีเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้
เกิดความชัดเจน  มีระบบ  มีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ  โดยประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีสำคัญในสองระดับ คือ  เกณฑ์
ในการประเมินหน่วยงาน  และเกณฑ์ในการประเมินโครงการซึง่ในการประเมินผลจะประเมินผลตามตัวชี้วัดท่ี
กำหนดในแต่ละแนวทางแต่ละโครงการ 
  ประเด็นการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ  องค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยปูลิง  ได้กำหนดประเด็นการติดตามและการประเมินผล  คือ 
  ประเด็นท่ี  ๑  การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
  ประเด็นท่ี  ๒  ความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
ปูลิง 
  ตัวชี้วัดในการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  องค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยปูลิง  ได้กำหนดตัวช้ีวัด  ดังนี้ 
  ๑.  จำนวนโครงการท่ีบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ดำเนินการจริงเกินร้อยละ  ๕๐  ขึ้นไป 
  ๒.  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล                   
ให้มีความพึงพอใจร้อยละ  ๕๐  ขึ้นไป 
 ๓.  วิธีการประเมินตามตัวชี้วัด 
  ประเด็นท่ี  ๑   - จำนวนโครงการจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณ
เพิ่มเติม 

-  ตรวจสอบจากฎีกาการจ่ายงบประมาณจากส่วนการคลัง 
  ประเด็นท่ี  ๒   -  ประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปู
ลิง  ประจำปี   จากประชาชนโดยสุ่มตัวอย่างจากครัวเรือนท้ังหมดในเขตตำบลห้วยปูลิง 

 ๔.  การกำหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ  โดยประเมินผลของโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  และประเมินความพึงพอใจ
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง  โดยการสุ่มตัวอย่างแล้วรายงานผลและเสนอความ
คิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหาร   สภาท้องถิ่น  คณะกรรมการการพัฒนา
ท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน 
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