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ค าน า 
เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  ๒๕๓๗ แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น   

 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน
ต้องด าเนินการจึงจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนา
ท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนา
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์ได้ โดยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
 

๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคระกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.  คระกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสนอแนะผู้บริหารท้องถิ่น 
๔.  กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนท้องถิ่นต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น จึงพิจารณาอนุมัติละประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
   

  บัดนี ้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน ในคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ ๑2 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
ปอน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน จึงอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว และด าเนินการประกาศใช้
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562  
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ส่วนที่ ๑ 
 
 
 
 

  ประวัติ ความเป็นมา 
 

  บ้านเมืองปอน คําว่า “ปอน” มาจากคําว่า “พร” บ้านเมืองปอนแต่เดิมตั้งแต่เดิมตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกของลําน้ําปอน ตั้งอยู่ตรงเชิงเขาดอยเวียง มีนายน้อยสี เป็นหัวหน้าหมู่บ้าน ต่อมามีชาวพม่ากลุ่มหนึ่ง  นํา
โดยนายธรรมะ  และนายปฺะ ได้มาชักชวนให้นายน้อยสี และชาวบ้านที่เป็นผู้ชายเข้าไปเป็นพรรคพวกของตนเพ่ือ
ไปโจมตีนครพิงค์ (จังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบัน) แต่นายน้อยสีและพรรคพวกไม่ยอมร่วมมือด้วย ทําให้นายธรรมะและ
นายปฺะโกรธมาก ถึงกับขู่ว่าจะพาพรรคพวกมาโจมตีบ้านเมืองปอนให้ได้ นายน้อยสีเห็นว่า ถ้าตั้งรับอยู่ที่เดิมอาจจะ
เสียที่แก่พม่าได้โดยง่ายจึงได้ปรึกษาหารือกับพวกชาวบ้าน โดยมีนายติ๊บ นายน้อยสุข จองแมน จองริน จองมูหริ่ง  
จองสิริ จองแอ จองกี และน้อยเมืองขอนเป็นผู้ช่วย ได้ทําการตกลงว่าจะย้ายเมืองปอนขึ้นไปอยู่บนดอยเวียง  
เพราะลักษณะของดอยเวียงเป็นภูเขาสูง เหมาะแก่การตั้งรับข้าศึก หลังจากย้ายหมู่บ้านแล้ว  ก็ได้วางแผนปูองกัน
หมู่บ้านโดยการทํากับดักต่าง ๆ เช่น ปูอมหนาม ปูอมหิน ปูอมทรายคั่ว ปูอมปืนต่าง ๆ  ดังนั้นเมื่อพม่ายกพวกมา
จริง ๆ จึงไม่สามารถตีเมืองปอนได ้
 ต่อมาเจ้านครพิงค์ทรงทราบข่าวที่ชาวเมืองปอนชนะพม่า  จึงได้ส่งทูตมานําเอาผู้นําหมู่บ้านลงไปนครพิงค์  
มีนายน้อยสี นายจองมอน นายจองหริ่ง และนายจองแอ เป็น นายร้อยรองจากพระยาไพศาล แล้วให้กลับมา
ปกครองเมืองปอนต่อไป ต่อมาอีก ๕ เดือนหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวผ่านไป พระยาไพศาลได้ปรึกษาหารือกับชาวบ้าน
ว่าทําเลที่ตั้งของดอยเวียงเป็นดอยสูง ทําให้ยากลําบากการประกอบอาชีพ และขาดแคลนน้ํา และอีกประการหนึ่ง
ไม่มีข้าศึกมารุกรานอีก  จึงตกลงกันย้ายหมู่บ้านลงมาตั้งทางทิศตะวันตกของลําน้ําปอน คือ หมู่บ้านเมืองปอนใน
ปัจจุบันนี้ 
  1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล  ตําบลเมืองปอนมีพ้ืนที่ทั้งหมด ๑๐ หมู่บ้านและ ๑ หย่อมบ้าน 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ตามแนวถนนสายแม่สะเรียง – ขุนยวม และมีพ้ืนที่บนภูเขาสูงทุรกันดาร  ตําบล
เมืองปอนมีระยะทางห่างจากอําเภอขุนยวม ๑๒ กิโลเมตร ห่างจาก อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ๘๐ กิโลเมตร เดินทาง
ตามถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๘  สายเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน ตําบลเมืองปอนมีเนื้อที่ทั้งหมด โดยประมาณ  
๔๐๕  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ๒๕๓,๑๒๕  ไร่ 
 

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 
    ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง 

เลขที่ 182 บ้านเมืองปอน หมู่ที่ 1  ตําบลเมืองปอน อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
             -  โทรศัพท์  ๐53 – 684648  -  โทรสาร  ๐53 – ๐53 – 684648   
 
 
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
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 1.๒  อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 
ทิศตะวันออก   ติดกับ        ตําบลแม่ยวมน้อย อําเภอขุนยวม และตําบลแม่โถ อําเภอแม่ลาน้อย 
ทิศตะวันตก  ติดกับ        ตําบลแม่เงา และ ตําบลแม่กิ ๊อําเภอขุนยวม 
ทิศเหนือ      ติดกับ        ตําบลขุนยวม  อําเภอขุนยวม 
ทิศใต ้      ติดกับ        ตําบลแม่โถ  อําเภอแม่ลาน้อย 
 

แผนที่ต าบลเมืองปอน ลักษณะที่ตั้ง 

 
แผนที่ต าบลเมืองปอน ลักษณะที่ตั้ง (แสดงท่ีตั้งหมู่บ้านในพื้นที่ต าบลเมืองปอนจากอ าเภอขุนยวม) 
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 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 
  ตําบลเมืองปอน สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและปุาไม้ โดยทั่วไปเป็นปุาเขาทุรกันดาร มีภูเขาสูง

สลับซับซ้อนถึงร้อยละ ๗๐ มีพ้ืนที่ราบบริเวณลุ่มแม่น้ําปอนและลุ่มน้ําแม่ลาก๊ะ เป็นพ้ืนที่ทําการเกษตรและ 
ตั้งบ้านเรือนประมาณ ๘๙.๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๖,๐๖๒.๕๐ ไร่ 
 1.3 ลักษณะภูมิประเทศในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 
 ตําบลเมืองปอน ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีภูเขาล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน สภาพอากาศมี ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน 
และฤดูหนาว  

ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม ไม่ร้อนจัด 
ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน จะมีฝนตกชุกเหมาะแก่การทําการเกษตร 

  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม ลักษณะอากาศค่อนข้างหนาวเย็น บางปีอุณหภูมิอาจ
ลดต่ําลงกว่า 10 องศาเซลเซียส ณ บนยอดดอยซึ่งเป็นฤดูที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว 
  สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและปุาไม้ โดยทั่วไปเป็นปุาเขาทุรกันดาร มีภูเขาสูงสลับซับซ้อนถึงร้อยละ 
๗๐ มีพ้ืนที่ราบบริเวณลุ่มแม่น้ําปอนและลุ่มน้ําแม่ลาก๊ะ เป็นพ้ืนที่ทําการเกษตรและตั้งบ้านเรือนประมาณ ๘๙.๗ 
ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๖,๐๖๒.๕๐ ไร่ 
 1.4 ลักษณะของดิน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 
  ลักษณะดินในเขตที่ราบลุ่มส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวและดินปนทราย  การใช้ประโยชน์ที่ดินของตําบลเมืองปอน 
แบ่งเป็นพ้ืนที่ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ พ้ืนที่ชุมชนในหมู่บ้านต่าง ๆ เช่น ที่ตั้งบ้านเรือน สถานที่ราชการ ศาสนสถาน 
และสถานศึกษา ซึ่งตั้งกระจัดกระจายในพ้ืนที่ของตําบล พ้ืนที่เกษตรกรรม ได้แก่ กระเทียม ถั่วเหลือง ข้าวโพด 
พริกกะเหรี่ยง และทํานา เลี้ยงสุกร และไก่ ฯลฯ 
 

 
 

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจํานวน 10 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งใน
ครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตําบล) จํานวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล หมู่บ้านละ 2 คน 10 หมู่บ้าน รวมเป็น 20 คน 

 

เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองปอน  แบ่งการปกครองทั้งหมดเป็น ๑๐ หมู่บ้าน และ ๑ หย่อมบ้าน ได้แก ่
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
1 บ้านเมืองปอน 7 บ้านท่าหินส้ม 
2 บ้านเมืองปอน 8 บ้านมะหินหลวง 
3 หางปอน  และหย่อมบ้านห้วยไม้ซาง 
4 บ้านปุาฝาง 9 บ้านหนองแห้ง 
5 บ้านแม่ซอ 10 บ้านแม่โข่จู 
6 บ้านแม่ลาก๊ะ   
7 บ้านท่าหินส้ม   
6 บ้านแม่ลาก๊ะ   

2.  ด้านการเมืองการปกครอง 



 
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
 

 ประชากรของตําบลเมืองปอน ส่วนใหญ่จะเป็นคนเชื้อสายไทยใหญ่ (คนไต) และมีคนพ้ืนเมือง อาศัยอยู่ปะปนกัน ส่วนใหญ่จะอาศัยและประกอบอาชีพบนพ้ืนที่ราบ  
จํานวน ๕ หมู่บ้าน  ส่วนประชาชนเชื้อสายปกาเกอญอ ส่วนใหญ่จะอาศัยและประกอบอาชีพบนพ้ืนที่สูง มีจํานวน ๕ หมู่บ้าน ประชากรในเขตตําบลเมืองปอน อําเภอขุนยวม จังหวัด
แม่ฮ่องสอน มีจํานวนทั้งหมด  ๑๐ หมู่บ้าน จํานวน ๑,702 ครัวเรือน รวมประชากร ๔,๓54 คน ดังรายละเอียด 

 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 4 ปี)  

 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอขุนยวม  ณ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๒

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
จ านวนประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน (เปรียบเทียบย้อนหลัง ๔ ปี) 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 25๖2 
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บ้านเมืองปอน 333 369 344 713 336 369 339 706 336 365 336 701 343 358 335 693 
2 บ้านเมืองปอน 289 379 338 717 293 374 335 709 293 373 337 710 299 367 331 698 
3 หางปอน 159 192 157 349 163 187 162 349 163 186 163 349 168 181 170 351 
4 บ้านปุาฝาง 58 123 111 234 85 121 108 229 85 124 112 236 88 122 112 234 
5 บ้านแม่ซอ  59 94 80 174 60 95 80 175 60 95 80 175 61 93 79 172 
6 บ้านแม่ลาก๊ะ 171 256 228 484 178 261 237 498 178 257 230 487 183 258 213 489 
7 บ้านท่าหินส้ม 137 173 198 371 138 171 197 368 138 169 196 365 143 166 198 364 
8 บ้านมะหินหลวง   143 297 280 577 145 297 275 572 145 301 282 583 150 299 279 578 
9 บ้านหนองแห้ง 174 269 232 501 181 272 234 506 181 279 237 516 190 282 244 526 

10 บ้านแม่โข่จู 75 133 111 244 75 136 113 249 75 133 114 247 77 135 114 249 
รวม 1,625 2,285 2,079 4,364 1,654 2,283 2,078 4,361 1,654 2,282 2,087 4,169 1,702 2,261 2,093 4,354 

3.  ประชากร 



 
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
 
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร (อายุ 0 – 100 ปี) 
ประชากรและโครงสร้างประชากรตามอายุ ข้อมูล ต าบลเมืองปอน ตามตาราง ดังนี้ 
       

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
0-10 226 225 491 

11-20 293 230 523 
21-30 353 334 687 
31-40 341 295 636 
41-50 276 319 595 
51-60 330 530 651 
61-70 180 186 366 
71-80 106 90 196 
81-90 61 57 118 

90 ปีขึ้นไป 20 13 33 
สัญชาติอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ไทย 35 23 58 

รวม 2,261 2,093 4,354 
 

 
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร (เยาวชน วัยท างาน ผู้สูงอายุ และ ประชากรสัญชาติอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ไทย) 
ประชากรและโครงสร้างประชากรตามอายุ ข้อมูล ต าบลเมืองปอน ตามตาราง ดังนี้ 
 

ประชากร (ช่วงอายุ) ชาย หญิง รวม (คน) 
จํานวนประชากรเยาวชน อายุต่ํากว่า  ๑๘  ปี 477 382 859 
จํานวนประชากร อายุ  ๑๘ – ๖๐  ปี 1,352 1,310 2,662 
จํานวนประชากรผู้สูงอายุ อายุมากกว่า  ๖๐ ปี 397 378 775 
สัญชาติอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ไทย 35 23 58 

รวมทั้งสิ้น (คน) 2,261 2,093 4,354 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอขุนยวม  ณ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๒ 
 
 

 

 

 



 
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
   
  4.1  การศึกษา  

 โรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   
  ตําบลเมืองปอน ดําเนินการด้านการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ โดยในระบบโรงเรียนได้จัดให้มี
การศึกษา ๓ ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ซึ่งตําบลเมืองปอน มี
โรงเรียนสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  จํานวน  7  แห่ง  ตามข้อมูล  ดังนี้   
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน 
ที่ตั้ง 
หมู่ที่ 

1 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1 
2 โรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ  6 
3 โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม  7 
4 โรงเรียนบ้านมะหินหลวง  8 
5 โรงเรียนบ้านหนองแห้ง  9 
6 โรงเรียนบ้านแม่โข่จู 10 
7 โรงเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ 

หย่อมบ้านห้วยไม้ซาง 
 

    

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 
  ด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองปอน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองปอน จํานวน  3 แห่ง ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ตั้ง 

พ.ศ. 25๖๒ 
จ านวนนักเรียน 

หมู่ที่ ชาย หญิง รวม 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองปอน 1 9 2 11 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะหินหลวง 8 11 9 20 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ง 9 10 7 17 

รวม 18 23 48 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากระบบสารสนเทศ CCIS ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 25๖๒ 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองปอน 
-  มีครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน    1  คน    
-  มีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน    1    คน 
 

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะหินหลวง 
-  มีครูผู้ดูแลเด็ก   จํานวน    1  คน    
 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ง 
-  มีครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน    1  คน    
-  มีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน    1    คน 
 

4.  สภาพทางสังคม 



 
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  
โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓) จํานวน ๒ แห่ง 
ประกอบด้วย 
 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

รวม ม.1 ม.2 ม.3 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 29 12 41 20 16 36 25 23 48 125 

2 โรงเรียนบ้านหนองแห้ง  17 9 26 17 16 33 18 11 12 71 

 รวมทั้งสิ้น 46 21 67 37 32 40 43 34 60 44 
   
- โรงเรียนอาชีวศึกษา             -    แห่ง 

 - โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง      -    แห่ง      
   

 ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน    จ านวน   10    แห่ง  ดังนี้   
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 สภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองปอน 
 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองปอน  ได้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้น จํานวน  ๑  แห่ง  เพ่ือเป็น
องค์กรเครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนในองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองปอน ที่มีการดําเนินงานในด้าน
ต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพ่ือแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในองค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองปอน ซึ่งในปัจจุบันสภาเด็กและเยาวชนเป็นองค์กรนิติบุคคล ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  โดยสภา
เด็กและเยาวชนมีสํานักงานตั้งอยู่ที่ องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองปอน อําเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้
ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบิหารสภาเด็กและเยาวชน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการ
ดําเนินการของสภาเด็กและเยาวชน   

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
1 บ้านเมืองปอน 
2 บ้านเมืองปอน 
3 หางปอน 
4 บ้านปุาฝาง 
5 บ้านแม่ซอ  
6 บ้านแม่ลาก๊ะ 
7 บ้านท่าหินส้ม 
8 บ้านมะหินหลวง   
 และหย่อมบ้านห้วยไม้ซาง 

9 บ้านหนองแห้ง 
10 บ้านแม่โข่จู 



 
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ข้อมูลโรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

 

ชื่อสถานศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

อนุบาล ประถมศึกษา รวม 
อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 0 16 9 7 16 8 8 13 14 91 
โรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ  5 10 6 5 5 5 3 2 6 47 
โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม  2 2 6 8 9 8 4 7 3 49 
โรงเรียนบ้านมะหินหลวง  0 5 7 11 4 7 5 15 5 59 
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง  0 6 9 8 10 20 10 7 7 77 
โรงเรียนบ้านแม่โข่จู 0 0 12 0 8 3 6 3 9 41 
โรงเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ 
หย่อมบ้านห้วยไม้ซาง 

0 1 2 5 2 1 2 3 0 16 

รวมทั้งสิ้น 7 40 51 44 54 52 38 50 44 380 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ วันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 
4.2  สาธารณสุข   ตําบลเมืองปอน มี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ในพ้ืนที่ จํานวน ๓ แห่ง คือ  
 

ที ่ ชื่อโรงพยาย 
ที่ตั้ง 
หมู่ที่ 

1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเมืองปอน 1 
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านท่าหินส้ม 7 
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านแม่ลาก๊ะ 6 

รวม  

โดยให้บริการด้านการสาธารณสุขและรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับประชาชนทั้ง  ๑๐ หมู่บ้าน 
โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานของแต่ละหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการดูแล รักษาสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในตําบล เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้รับการฉีดวัคซีน และมีการดูแล สุขภาพอนามัยของหญิงมีครรภ์ 
และผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึน  

ประชาชนในตําบลเมืองปอน ส่วนใหญ่ปุวยด้วยโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคความดันโลหิต  
โรคเบาหวาน    โรคกระเพาะ รองลงมา คือ โรคระบบทางเดินหายใจ 
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๔.๓  อาชญากรรม 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองปอน มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นแต่ไม่รุนแรง  แต่มีเหตุการณ์ลัก
ขโมยทรัพย์สินประชาชน  และทําลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองปอนก็ได้ดําเนินการ
ปูองกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูก
วิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่สํารวจพบว่ามีการปูองกันอุบัติเหตุ มีการอบรม
ทบทวนอปพร. เพ่ือเป็นเครือข่ายในการ สอดส่อง ดูแล ลดปัญหาด้านอาชญากรรม  โดยมีการบรูณาการร่วมกัน
กับ ผู้นําชุมชน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนที่ ใน
การปูองกันและระงับเหตุ พร้อมทั้งมีการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ต่าง ๆ มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด ในสถานทื่
ท้องเที่ยว “น้ําพุร้อนบ้านหนองแห้ง หมู่ที่ 9” เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วง
เทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจําคือการทะเลาะ
วิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบ การแก้ไข
ปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย  
และโทษท่ีได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นําชุมชน การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผู้นํา 
อปพร. เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  
ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนต่อไปตามอํานาจหน้าที่ที่สามารถดําเนินการได้  
  การอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สิน และสวัสดิการของประชาชนในพ้ืนที่ตําบลเมืองปอน 
อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรขุนยวม  ซึ่งมีสํานักงานระดับอําเภอ และตําบลอยู่ในพ้ืนที่ ส่วนใน
ระดับหมู่บ้านนั้นมีการอํานวยความปลอดภัย โดยประชาชนอาสาสมัคร เรียกว่า หมู่บ้านอาสาพัฒนาปูองกันตนเอง 
(อพป.)          
     ๔.๔  ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองปอน  พบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองปอนมีผู้ที่ติดยาเสพติด แต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับ
ความร่วมมือกับทางผู้นํา ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองปอนที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็น
ประจํา การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองปอน สามารถทําได้เฉพาะตามอํานาจหน้าที่เท่านั้น เช่น 
การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอํานาจหน้าที่ ทาง
อําเภอขุนยวมและสถานีตํารวจภูธรอําเภอขุนยวม สามารถใช้อํานาจหน้าที่ในการดําเนินการในเรื่องของ การ
ปราบปราม และอ่ืน ๆ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองปอนก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

  รวมถึงมีมวลชนจัดตั้ง เพื่อเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ดังนี้ 
  - ลูกเสือชาวบ้าน 
  - อพป. 
  - ไทยอาสาปูองกันชาติ  
  - กองหนุนเพื่อความม่ันคงแห่งชาติ 
  - อปพร./ตํารวจบ้าน/ชรบ. 
 ๔.๕  การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองปอน ได้ดําเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑)  ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการทําบัตรผู้พิการ 
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(๔)  ดําเนินโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทํางานช่วงปิดภาคเรียน  
(๕)  ดําเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(๖)  ดําเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.   
(๗)  ดําเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้  รายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
(๘)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(๙)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อําเภอ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุน  

 
 
 
            5.1 การคมนาคมขนส่ง 
   การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 
    1. ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ เป็นถนนลาดยางสายหลักของตําบลถนนสายนี้ผ่านบ้านเมืองปอน 
หมู่ที่ ๑ , บ้านเมืองปอน หมู่ที่ ๒ , บ้านหางปอน หมู่ที่ ๓ บ้านท่าหินส้ม หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแห้ง หมู่ที่ ๙ ระยะทาง
จากบ้านหนองแห้ง ถึงอําเภอขุนยวม ๒๘ กิโลเมตร 
    2. ถนนสายบ้านหางปอน หมู่ที่ 3 – บ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ 6 เป็นถนนดินลูกรัง ระยะทาง 6,617 
เมตร และสลับกับถนนคอนกรีต ระยะทาง 7,383 เมตร จากทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ระยะทางจากทางแยก  
บ้านหางปอน ถึงบ้านแม่ลาก๊ะ รวมระยะทาง ๑๔ กิโลเมตร  เป็นเส้นทางใช้สัญจร จํานวน ๓ หมู่บ้าน  ในฤดูฝน 
ถนนสายนี้ลําบากมากยากที่จะสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านได้ 
    3. ถนนสายบ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ 6 – บ้านมะหินหลวง หมู่ที่ 8 เป็นถนนดินลูกรัง ระยะทาง 
4,346 เมตร และสลับกับถนนคอนกรีต ระยะทาง 1,654 เมตร รวมระยะทาง ๖ กิโลเมตร ในฤดูฝน ถนนสายนี้
ลําบากมากและยากที่จะสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านได้  เพราะมีลําน้ําแม่ลาก๊ะไหลผ่าน 
    4. ถนนสายบ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ 6 - บ้านแม่โข่จู หมู่ที่ 10 เป็นถนนดินลูกรังระยะทาง 1,637 
เมตรและสลับกลับคอนกรีต ระยะทาง 1,363 เมตร รวมเป็นระยะทาง ๔ กิโลเมตร ในฤดูฝนถนนสายนี้ลําบาก
มากและยากที่จะสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านได้ เพราะมีลําน้ําแม่ลาก๊ะไหลผ่าน 
    5. ถนนสายบ้านเมืองปอน - บ้านแม่ซอ  เป็นถนนดินสลับกับถนนคอนกรีตระยะทาง ๖ 
กิโลเมตร  ในฤดูฝนถนน สายนี้ลําบากมากและยากท่ีจะสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านเพราะมีลําน้ําปอนไหลผ่าน 
   6. ถนนสายบ้านมะหินหลวง หมู่ที่ 8 – บ้านแม่โข่จู หมู่ที่ 10  เป็นถนนลูกรัง ระยะทาง 4,020 
เมตร ในฤดูฝนถนน สายนี้ลําบากมากและยากท่ีจะสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน 

 

 ๕.๖  เส้นทางคมนาคม 
การคมนาคมของตําบลเมืองปอน มีเส้นทางที่สามารถเข้ามาสู่ตัวตําบลได้  1  เส้นทางหลัก  ดังนี้ 

      1. ถนนทางหลวงหมายเลข  108 สายเชียงใหม่–แม่ฮ่องสอน (ถนนเชียงใหม่-ฮอด) จากอําเภอ
ฮอด แยกเข้าสู่อําเภอแม่แจ่ม ไปยังอําเภอขุนยวมและเมืองแม่ฮ่องสอน 
             2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1263 [แยกทางหลวงหมายเลข 108 (ขุนยวม)-บรรจบทาง
หลวงหมายเลข 1088 (แม่นาจร)] เป็นทางหลวงแผ่นดินเชื่อมระหว่างอําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน กับ
อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 66.725 กิโลเมตร ปัจจุบันใช้เป็นเส้นทางลัดสําหรับผู้ที่เดินทาง
ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน 

   
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_108
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
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  ถนนภายในต าบลเมืองปอน แบ่งเป็น ถนนคอนกรีต , ถนนดิน(ลูกรัง) และ ถนนดิน (เชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน) รายละเอียด ดังนี้ 
 

  ถนนคอนกรีต มีจ านวน 8  สายทาง รายละเอียด ดังนี้     

ล าดับ สายทาง สภาพการใช้งาน 
1. บ้านเมืองปอน หมู่ที่ 1 - บ้านเมืองปอน หมู่ที่ 2 สภาพใช้งานได้ดี 
2. บ้านเมืองปอน หมู่ที่ 1 - บ้านปุาฝาง หมู่ที่ 4 สภาพใช้งานได้ดี 
3. บ้านเมืองปอน หมู่ที่ 2 - บ้านแม่ซอ หมู่ที่ 5 สภาพใช้งานได้ดี 
4. บ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ 6 - บ้านมะหินหลวง หมู่ที่ 8 สภาพใช้งานได้ดี 
5. บ้านแม่ล๊ะ หมู่ที่ 6 – บ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ 10 สภาพใช้งานได้ดี 
6. บ้านท่าหินส้ม หมู่ที่ 7 สภาพใช้งานได้ดี 
7. บ้านหนองแห้ง หมู่ที่ 9 สภาพใช้งานได้ดี 
8. บ้านหางปอน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 ค่อนข้างชํารุด 

รวมทั้งสิ้น จ านวน     8      สายทาง 
 

 ถนนดิน (ลูกรัง)  มีจ านวน 6  สายทาง รายละเอียด ดังนี้    

ล าดับ สายทาง สภาพการใช้งาน 
1. บ้านเมืองปอน หมู่ที่ 2 - บ้านแม่ซอ หมู่ที่ 5 สภาพใช้งานได้ดี 
2. บ้านหางปอน หมู่ที่ 3 - บ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ 6 ค่อนข้างชํารุด 

3. บ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ 6 - บ้านมะหินหลวง หมู่ที่ 8 ค่อนข้างชํารุด 

4. บ้านแม่ล๊ะ หมู่ที่ 6 – บ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ 10 ค่อนข้างชํารุด 

5. บ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ 6 - หย่อมบ้านห้วยไม้ซาง หมู่ที่ 6 ค่อนข้างชํารุด 

6. บ้านมะหินหลวง หมู่ที่ 8 - บ้านแม่โข่จู หมู่ที่ 10 ค่อนข้างชํารุด 

รวมทั้งสิ้น จ านวน     6      สายทาง 
 

   ถนนดิน(เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน)  มีจ านวน 6  สายทาง รายละเอียด ดังนี้   

ล าดับ สายทาง สภาพการใช้งาน 
1. บ้านเมืองปอน หมู่ที่ 2 - บ้านแม่ซอ หมู่ที่ 5 สภาพใช้งานได้ดี 
2. บ้านหางปอน หมู่ที่ 3 - บ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ 6 ค่อนข้างชํารุด 

3. บ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ 6 - บ้านมะหินหลวง หมู่ที่ 8 ค่อนข้างชํารุด 

4. บ้านแม่ล๊ะ หมู่ที่ 6 – บ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ 10 ค่อนข้างชํารุด 

5. บ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ 6 - หย่อมบ้านห้วยไม้ซาง หมู่ที่ 6 ค่อนข้างชํารุด 

6. บ้านมะหินหลวง หมู่ที่ 8 - บ้านแม่โข่จู หมู่ที่ 10 ค่อนข้างชํารุด 

รวมทั้งสิ้น จ านวน     6      สายทาง 
                   
 
 
 



 
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
  ถนนดิน(เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน)  มีจ านวน 3  สายทาง รายละเอียด ดังนี้   

ล าดับ สายทาง สภาพการใช้งาน 
1. หย่อมบ้านไม้ซาง หมู่ที่ 8 – บ้านห้วยมะบวบ หมู่ที่ 7 

ตําบลแม่ยวมน้อย 
ค่อนข้างชํารุด 

2. บ้านแม่โข่จู หมู่ที่ 10 - บ้านแม่จอ หมู่ที่ 6 ตําบลแม่โถ ค่อนข้างชํารุด 

3. บ้านมะหินหลวง หมู่ที่ 8 – บา้นแม่โกปี่ หมู่ที่ 2 ตําบล
แม่ยวมน้อย 

ค่อนข้างชํารุด 

รวมทั้งสิ้น จ านวน     3      สายทาง 
 

 สะพาน (คสล.) มีจ านวน   6 แห่ง รายละเอียด ดังนี้   

ล าดับ สายทาง สภาพการใช้งาน 
1. บ้านเมืองปอน หมู่ที่ 2 – บ้านแม่ซอ หมู่ที่ 5 สภาพใช้งานได้ดี 
2. บ้านเมืองปอน หมู่ที่ 2 (ทางข้ึนวัดปลายดอย)  สภาพใช้งานได้ดี 
3. บ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ 6 - บ้านมะหินหลวง หมู่ที่ 8 สภาพใช้งานได้ดี 
4. บ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ 6 - บ้านแม่โข่จู หมู่ที่ 10 สภาพใช้งานได้ดี 
5. บ้านท่าหินส้ม หมู่ที่ 7 (ทางเข้าหมู่บ้าน) สภาพใช้งานได้ดี 
6. บ้านท่าหินส้ม หมู่ที่ 7 (ทางข้ามลําน้ําปอนและ 

ลําน้ําแม่ลาก๊ะ) 
สภาพใช้งานได้ดี 

รวมทั้งสิ้น จ านวน     6      แห่ง 
 

ท่อลอดเหลี่ยม (คสล.) มีจ านวน   2  ท่อ  รายละเอียด ดังนี้   

ล าดับ สายทาง สภาพการใช้งาน 
1. บ้านหางปอน หมู่ที่ 3 – บ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ 6 สภาพใช้งานได้ดี 
2. บ้านเมืองปอน หมู่ที่ 2 - บ้านแม่ซอ หมู่ที่ 5 สภาพใช้งานได้ดี 

รวมทั้งสิ้น จ านวน     2      ท่อ 
   
  การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย 
  - รถบัสปรับอากาศ โดยสารประจําทาง (บริษัทสมบัติทัวร์)   สายแม่ฮ่องสอน – กรุงเทพฯ 
   - รถบัสโดยสารประจําทาง (บริษัทเปรมประชา)            สายแม่ฮ่องสอน – เชียงใหม่ 
  - รถตู้ปรับอากาศโดยสารประจ าทาง (บริษัทเปรมประชา)   สายแม่ฮ่องสอน – เชียงใหม่ 
          สายเชียงใหม่ – ขุนยวม 

- รถยนต์โดยสารประจําทาง (บริษัทเปรมประชา)           สายแม่ฮ่องสอน – แม่สะเรียง 
    

 5.2 การไฟฟ้า 
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองปอน พ้ืนที่บางหมู่บ้านยังไม่มีไฟฟูาใช้ ประกอบกับอยู่ในพ้ืนที่ปุา 

ปัญหาเรื่องการขยายเขตไฟฟูา เข้าสู่หย่อยบ้านห้วยไม้ซาง ที่ต้องใช้งบประมาณในการดําเนินการค่อยข้างสูง แต่ใน
ส่วนของไฟฟูาสาธารณะให้ประชาชนในพื้นท่ีตําบลเมืองปอน ในหลายหมู่บ้าน ไฟฟูาส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะ 
 



 
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ยังไม่สามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองปอน พยายามที่จะดําเนินการ
แก้ไขปัญหา คือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพื่อที่จะทําความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการ
ที่จะดําเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จํานวนหมู่บ้านที่
ไม่มีไฟฟูาใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองปอน (ข้อมูล จปฐ. ณ เดือน มิถุนายน ๒๕62)  

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
 

๙. 
๑๐. 

บ้านเมืองปอน 
บ้านเมืองปอน 
บ้านหางปอน 
บ้านปุาฝาง 
บ้านแม่ซอ  
บ้านแม่ลาก๊ะ 
บ้านท่าหินส้ม   
บ้านมะหินหลวง 
หย่อมบ้านห้วยไม้ซาง 
บ้านหนองแห้ง   
บ้านแม่โข่จู 

- ครัวเรือน 
- ครัวเรือน 
- ครัวเรือน 
3 ครัวเรือน 
7 ครัวเรือน 
- ครัวเรือน 
- ครัวเรือน 
- ครัวเรือน 
๑7 ครัวเรือน 
 4 ครัวเรือน 
- ครัวเรือน 

รวม 31  ครัวเรือน 
 

๕.๓ การประปา 
การประปาขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองปอน มีกิจการประปา จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ 
1. บ้านเมืองปอน หมู่ที่ 1 บ้านเมืองปอน หมู่ที่ 2 บ้านปุาฝาง หมู่ที่ 4 
2. บ้านหางปอน หมู่ที่ 3 

   ส่วนที่เหลือแต่ละหมู่บ้านได้บริหารจัดการเอง และทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุก
หลังคาเรือน  โดยใช้ระบบประปาภูเขา ได้แก่ 

1. บ้านแม่ซอ หมู่ที่ 5 
2. บ้านแม่ละก๊ะ หมู่ที่ 6 
3. บ้านท่าหินส้ม  หมู่ที่ 7 
4. บ้านมะหินหลวง หมู่ที่ 8 
5. บ้านหนองแห้ง หมู่ที่ 9 
6. บ้านแม่โข่จู หมู่ที่ 10   

   แต่จะมีปัญหาในข่วงฤดุแล้ง บางหมู่บ้านที่เกิดปัญหาภัยแล้ง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองปอนได้แก้ไขปัญหาโดยการนํารถบรรทุกน้ํา นําน้ําไปแจกจ่ายให้ประชาชน เพ่ือใช้ในการอุปโภค - บริโภค 
การก่อสร้างฝายชะลอการไหลของน้ํา การขุดสระเก็บน้ํา และใช้เครื่องสูบน้ําจากสระหนึ่งไปยังอีกสระที่ใช้ระบบ
ประปาและสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ องค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้นําโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ํา
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือที่จะพิจารณาดําเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจําเป็นก็สามารถ
ดําเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป   
 



 
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

        5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองปอน  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชน

ได้นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้  เช่น  
โทรศัพท์มือถือ  สําหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสาร แต่มีการตั้งเสาสัญญา
โทรศัพท์ และ สถานีโทรคมนาคมในพื้นที่ รายละเอียด ดังนี้ 
  -  เสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่     ๖  แห่ง 
  -  สถานีโทรคมนาคมอ่ืน ๆ                                 - แห่ง 
  -  โทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบท (ดาวเทียม)            9       แห่ง 

 

      5.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองปอน  ไม่มีไปรษณีย์  แต่มีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์ประจํา
อําเภอ ซึ่งมี จํานวน 1 แห่ง  ให้บริการ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวันจันทร์ – ศุกร์ หยุดวันเสาร์และวัน
อาทิตย์  และมีท่ารถขนส่งเปรมประชา จํานวน  ๑  แห่ง  อยู่ที่ข้างโรงเรียนขุนยวม ให้บริการทุก ๆ ชั่วโมง  และ
ทุกวัน   -  มีหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน มีครบทั้ง 10 หมู่บ้าน 
  -  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองปอน และ ศูนย์
ไอซีทีชุมชนบ้านเมืองปอน 
  -  องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองปอน  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ก็มีบางรายการ
ที่ยังคาดแคลน เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ ต่าง ๆ นั้น มีไว้สําหรับการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองปอนในการดําเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
เท่านั้น  แต่หากประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้  
 

 
 
 6.1  การเกษตร 
 

จ านวนประชากรจ าแนกตามประเภทอาชีพ ปี 25๖๒ 
ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับต าบล 

ประเภทอาชีพ 
เพศ รวม 

ชาย (คน) % หญิง 
(คน) % คน % 

เกษตรกรรม – ทํานา 159 4.37 125 3.43 284 7.80 
เกษตรกรรม – ทําไร่ 154 4.23 137 3.76 291 7.99 
เกษตรกรรม – ทําสวน 347 9.53 333 9.14 680 18.67 
รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 97 2.66 74 2.03 171 4.70 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 0.03 3 0.08 4 0.11 
พนักงานบริษัท 2 0.05 3 0.08 5 0.14 
รับจ้างทั่วไป 471 12.93 377 10.35 848 23.28 
 

   
 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 



 
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
จ านวนประชากรจ าแนกตามประเภทอาชีพ ปี 25๖๒ (ต่อ) 

ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับต าบล 

ประเภทอาชีพ 
เพศ รวม 

ชาย (คน) % หญิง 
(คน) % คน % 

ค้าขาย 37 1.02 76 2.09 113 3.10 
ธุรกิจส่วนตัว 22 0.60 32 0.88 54 1.48 
อาชีพอ่ืนฯ (นอกเหนือที่กล่าวแล้ว) 71 1.95 85 2.33 156 4.28 
กําลังศึกษา 404 11.09 369 10.13 773 21.22 
ไม่มีอาชีพ 115 3.16 148 4.06 263 7.00 

รวม 1,880 51.62 1,762 48.38 3,642 100.00 
 
 
  พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองปอน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รองลงมา คือ 
กําลังศึกษา  และอาชีพ เกษตร-ทําสวน โดยมีกิจกรรมการเกษตรที่สําคัญ  ได้แก่ ทําสวน ทําไร่  เลี้ยงสัตว์  ทํานา 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ซึ่งไม่สามารถจําแนกเป็นรายหมู่บ้านได้  คือ รับราชการ และ อาชีพอ่ืน ๆ  (ข้อมูล
จาก สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอขุนยวม ข้อมูล จปฐ. ปี 25๖๒) 

 

6.2  การประมง 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองปอนไม่มีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติใน
บริโภคในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น  
 

 6.3  การปศุสัตว ์
การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองปอน  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงใน

ครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  เพ่ือจําหน่ายและบริโภคเองใน
ครัวเรือน 

 

 6.4  การบริการ 
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 

    -  ธนาคาร    - แห่ง 
    -  โรงแรม    - แห่ง 
    - โฮมสเตย์            33 หลัง 
    - ปั๊มน้ํามันเล็ก    7 แห่ง 
    - โรงงานอุตสาหกรรม   - แห่ง 
    - โรงส ี      7 แห่ง 
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6.5  การท่องเที่ยว 
  ตําบลเมืองปอนเป็นตําบลที่มีเสน่ห์ทางด้านการท่องเที่ยว สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า
เนื่องจากมีความเด่นชัดด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งยังมีโบราณสถาน และสถานที่
ท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง พอสรุปได้ดังนี้ 
 -  วัดศิลปะไทยใหญ่ผสมพม่า  
   -  วัดเมืองปอน 
   -  วัดพระธาตุปลายดอย 

- น้ําพุร้อน บ้านหนองแห้ง 
- ถ้ําแม่ลาก๊ะน้อย บ้านหนองแห้ง 
- ถ้ําผาผึ้ง บ้านหนองแห้ง 
- ศูนย์วัฒนธรรมตําบลเมืองปอน 
- หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยใหญ่บ้านเมืองปอน 
- บ่อน้ําพุร้อนบ้านเมืองปอน 
- บ่อน้ําทิพย์ 
- เฮินไต 
- ถ้ําประตูเมือง 

  โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
   -  พระธาตุเจดีย์ ตั้งอยู่ที่วัดดอยกองมูเหนือ  อยู่ที่บ้านเมืองปอน หมู่ที ่๑ 
   -  วัดพระธาตุปลายดอย  อยู่ที่บ้านเมืองปอน หมู่ที ่๒ 
   -  วัดเมืองปอน  อยู่ที่บ้านเมืองปอน หมู่ที ่๑ 
   -  เจดีย์เก่า โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน อยู่ที่บ้านเมืองปอน หมู่ที ่๑ 

 6.6 อุตสาหกรรม 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองปอนไม่มีอุตสาหกรรม  แต่มีการประกอบกิจการ ดังนี้ 
- โรงสีขนาดเล็ก      จํานวน   7   แห่ง   
- โรงกลั่นสุรา    จํานวน  2 แห่ง   
- ร้านรับซื้อของเก่า   จํานวน  1 แห่ง 
- โรงเก็บ/ลานเก็บพืชผลทางการเกษตร จํานวน  5 แห่ง   

    และ วัสดุก่อสร้าง  

 6.7  การพาณิชยแ์ละกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แห่ง ตลาดสด     1 แห่ง 
บริษัท   - แห่ง โรงฆ่าสัตว์      - แห่ง 

  ห้างหุ้นส่วนจํากัด  - แห่ง อู่ซ่อมรถ      ๔ แห่ง 
ร้านค้าต่าง ๆ  47 แห่ง ร้านปุย   1 แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  1       แห่ง ท่าทราย   4 แห่ง 

  ร้านทําขนมจีน  1 แห่ง  ร้านเสริมสวย  2 ร้าน 
ร้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ 1 แห่ง  ร้านขายอาหาร  11 ร้าน 
สถานีบริการน้ํามัน (ปัม๊หยอดเหรียญ) 4  แห่ง 
สถานีบริการน้ํามัน(ปัม๊หลอด)    4     แห่ง 
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องค์กร/กลุ่มอาชีพ 
    องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองปอน ได้มีการดําเนินการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากการจัดประชุม

ประชาคมระดับหมู่บ้าน และ ระดับตําบล และการจัดเก็บข้อมูลโดยการสอบถามตัวแทนกลุ่มและองค์กรในชุมชน 
ทําให้ได้ข้อมูลกลุ่มต่าง ๆ ในตําบลเมืองปอน ดังนี้  

 
 

ตาราง กลุ่มอาชีพในต าบลเมืองปอน 
 

กลุ่ม 
ที่ตั้ง 

(หมู่ที่) 
กิจกรรม 

1. กลุ่มตัดเย็บและปักฉลุเสื้อไต 
บ้านเมืองปอน 

หมู่ที่ 1 
ตัดเย็บเสื้อไต และ ปักฉลุลายเสื้อไต 

2. กลุ่มทอผ้า บ้านหนองแห้ง หมู่ที่ 9 ทอผ้ากะเหรียง ผ้าถุง เสื้อ ย่าม  
3. กลุ่มตีเหล็ก บ้านแม่ซอ หมู่ที่ 5 ตีเหล็ก ผลิตภัณฑ์ เช่น มีด จอบ เสียม ฯลฯ 
4. กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ  
 

หมู่ที่ 
1,2,3,4,7,9 

เลี้ยงโค กระบือ เป็ดเพื่อจําหน่วยและบริโภคภายใน
ครัวเรือน และขยายพันธ์ 

5. กลุ่มจักสาน บ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ 6 จักรสาน ไม้ไผ่ เพ่ือจําหน่ายและใช้ในครัวเรือน 
6. กลุ่มจักสาน บ้านเมืองปอน หมู่ที่ 2 จักสาร ไม้ไผ่ แปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ พื้นบ้าน เช่น 

กุ๊ปไต จองพารา เพื่อใช้ภายในครัวเรือนและเพ่ือ
จําหน่าย 

7. กลุ่มไม้กวาด บ้านเมืองปอน หมู่ที่ 1 ไม้กวาดดอกหญ้า เพื่อใช้ภายในครัวเรือนและเพ่ือ
จําหน่าย 

8. กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง บ้านปุาฝาง หมู่ที่ 4 เพ่ือปลูกพืช เลี้ยงปลา ฯลฯ เพ่ือใช้ภายในครัวเรือน
เพ่ือจําหน่ายและบริโภคภายในครัวเรือน 

9. กลุ่มปลูกถ่ัวเหลือง หมู่ที่ 4 เพ่ือซื้อปุยชีวภาพเพ่ือให้ผลผลิตทาง การเกษตรเพ่ิม
มากขึ้นและเพ่ิมรายได้ 

10. กลุ่มปลูกกระเทียม หมู่ที่ 1-10 เพ่ือซื้อปุยชีวภาพเพ่ือให้ผลผลิตทาง การเกษตรเพ่ิม
มากขึ้นและเพ่ิมรายได้ 

11. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ บ้านเมืองปอน หมู่ที่ 1 เพ่ือแปรรูป ผลิตภัณฑ์ในชุมชน ให้มีมูลค่าท่ีสูงขึ้น 
เพ่ือเพ่ิมรายได้ 

12. ชมรมสภาเด็กและเยาวชน 
ตําบลเมืองปอน 

ตําบลเมือง
ปอน 

เพ่ือให้เด็กเยาวชน ในพ้ืนที่ได้มีการร่วมกลุ่มทํา
กิจกรรมและพัฒนาให้เยาวชน กล้าคิด กล้าทํา กล้า
แสดงออก 
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ตาราง กลุ่มอาชีพในต าบลเมืองปอน (ต่อ) 

 

กลุ่ม 
ที่ตั้ง 

(หมู่ที่) 
กิจกรรม 

13. กลุ่ม อสม. ตําบลเมืองปอน หมู่ที่ 1-10 เพ่ือเป็นแกนนําในการดูแล ด้านสาธารณสุข เพ่ิม
ศักยภาพของชุมชน 

14. กลุ่มการจัดการสวัสดิการชุมชน หมู่ที่ 1-10 เพ่ือใหมีสวัสดิการณ์ในการดูแล สมาชิกในกลุ่ม โดย
การบริหารงานของชุมชน 

15. กลุ่มสตรี ตําบลเมืองปอน หมู่ที่ 1-10 ให้กลุ่มสตรี มีการกล้าคิด กล้าทํา พัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มสตรี 

16. กลุ่มกองบุญข้าว หมู่ที่ 
5,6,8,9,10 

เพ่ือการอนุรักษ์พันธ์ข้าวพื้นที่ถิ่น เป็นการออมข้าว 
และช่วยเหลือสมาชิกท่ียากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ให้มี
พันธ์ข้าวในการเพาะปลูก เพ่ือการดํารงชีวิตและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

17. กลุ่มโฮมสเตย์ หมู่ที่ 1,2 เพ่ือให้มีสถานที่รองรับนักท่องเที่ยว เพ่ิมรายได้
ให้กับชุมชน  

18. กลุ่มนวดแผนไทย หมู่ที่ 1,2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ให้มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

19. กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน หมู่ที่ 1,2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน รองรับการ
ท่องเที่ยว พัฒนาคุณภาพชีวิต มีรายเพิ่มขึ้น 

20. กลุ่มผู้สูงอายุ ตําบลเมืองปอน หมู่ที่ 1-10 เพ่ือพัฒนาผู้สูงอายุ  ให้มีโอกาส ได้พบปะ พูดคุย 
แลกเปลี่ยน มีสวัสดิการณ์การช่วยเหลือ ดูแล
ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 

6.8 แรงงาน 
โครงสร้างจํานวนประชากรตามข้อมูลในระบบสํานักทะเบียนอําเภอขุนยวม ณ เดือน พฤษภาคม 

พ.ศ. 25๖๒ แบ่งตามช่วงวัย คือ วัยเด็กถึงเยาวชน (๐-๑8 ปี) มีจํานวน 85 9คน วัยทํางาน (๑8 - 60 ปี) 
มีจํานวน 2,662 คน วัยสูงอายุ  (๖๐ ปี ขึ้นไป) มีจํานวน 775 คน และประชากรที่สัญชาติอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ไทย 
มีจํานวน  58 คน พบว่า จากจํานวนประชากรทั้งหมด 4,354  คน เป็นวัยเด็กถึงเยาวชน (๐-๑๔ ปี) คิดเป็น 
ร้อยละ 20 วัยทํางาน (๑๕ - ๖๐ ปีเต็ม) คิดเป็นร้อยละ 61 วัยสูงอายุ (มากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 
18 และประชากรที่สัญชาติอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ไทย คิดเป็นร้อยละ 1  ซึ่งจะแสดงโครงสร้าง ได้ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 

วัยเด็ก 
20% 

วัยท างาน 
61% 

วัยผู้สูงอายุ 
18% 

สัญชาติอื่น ๆ 
1% 

ช่วงอายุและจ านวนประชากร  
(เยาวชน วัยท างาน ผู้สูงอายุ และ ประชากรสัญชาติอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ไทย) 

วัยเด็ก 

วัยท างาน 

วัยผู้สูงอายุ 

สัญชาติอ่ืน ๆ 
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จากอัตราส่วนประชากรในตําบลเมืองปอน จะเห็นได้ว่ามีประชากรวัยแรงงาน มากกว่าประชากรวัยเด็กถึง
วัยเยาวชน และวัยชรา  ลักษณะของจํานวนประชากรวัยแรงงานมากกว่าประชากรวัยเด็กทําให้แนวโน้มในอนาคต
ลักษณะโครงสร้างประชากรของตําบลเมืองปอนจะมีประชากรวัยสูงอายุมากขึ้น  ทําให้อัตราการเป็นภาระของวัย
ทํางานต่อวัยเด็กมีแนวโน้มลดลง แต่ภาระของวัยสูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

 ดังนั้นลักษณะการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองปอนในปัจจุบันต้องให้เร่ง พัฒนา
คุณภาพของประชากรวัยทํางาน โดยเฉพาะด้านการศึกษา และเน้นคุณภาพให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือและทักษะใน
การทํางานมีความคล่องตัวและเรียนรู้ตลอดเวลา จะช่วยให้สามารถเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ 
 

 

๗.1  การนับถือศาสนา 
   ประชาชนในตําบลเมืองปอน  นับถือศาสนา  ๒   ศาสนา  
    ๑. ศาสนาพุทธ   ๒. ศาสนาคริสต์  
  โดยมีจํานวน ศาสนสถานที่ใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจ  ดังนี้  
       

ที ่ ชื่อศาสนสถาน (วัด) 
สถานที่ตั้ง 

บ้าน หมู่ที่ 
1 วัดเมืองปอน    บ้านเมืองปอน 1 
2 วัดปลายดอย บ้านเมืองปอน 2 
3 วัดกองมูเหนือ บ้านเมืองปอน 2 
4 วัดธรรมเจดีย์ บ้านเมืองปอน 2 
5 วัดทุ่งเมืองปอน บ้านเมืองปอน 2 
6 วัดท่าหินส้ม บ้านท่าหินส้ม 7 

รวมทั้งสิ้น    6    แห่ง 
 

ที ่ ชื่อศาสนสถาน (ส านักสงฆ์) 
สถานที่ตั้ง 

บ้าน หมู่ที่ 
1 สํานักสงฆ์บ้านแม่ลาก๊ะ บ้านแม่ลาก๊ะ 6 
2 สํานักสงฆ์บ้านหนองแห้ง บ้านหนองแห้ง 7 

รวมทั้งสิ้น    2     แห่ง 
 

ที ่ ชื่อศาสนสถาน (โบสถ์) 
สถานที่ตั้ง 

บ้าน หมู่ที่ 
1 โบสถ์พระแม่มาลี บ้านหนองแห้ง 9 
2 โบสถ์นักบุญยอเซฟ แม่ซอ บ้านแม่ซอ 5 
3 โบสถ์นักบุญมารีอา บ้านมะหินหลวง 8 
4 โบสถแ์บร์นาแด๊ต บ้านแม่ลาก๊ะ 6 
5 โบสถย์อแซฟ แม่โข่จู บ้านแม่โข่จู 10 

รวมทั้งสิ้น    5     แห่ง 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
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ที ่ ชื่อศาสนสถาน (คริสต์จักร) 
สถานที่ตั้ง 

บ้าน หมู่ที่ 
1 คริสตจักรบ้านหนองแห้ง บ้านหนองแห้ง 9 
2 คริสตจักรบ้านมะหินหลวง บ้านมะหินหลวง 8 

รวมทั้งสิ้น    2     แห่ง 
8.2  ประเพณีและงานประจ าปี 

           ประเพณีและงานประจ าปีของชายไทใหญ่ เนื่องจากประชากรบ้านเมืองปอนส่วนใหญ่เป็นคน
ไทยใหญ่(คนไต) ซึ่งเป็นผู้ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา มีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง ชุมชนบ้านเมืองปอนได้อนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งเป็นบ่อเกิดจากความเชื่อในศาสนา ในรอบปี (๑๒ เดือน) ของชาวไต ให้สืบสวนต่อไป 

วัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อ  

      ประชาชนในหมู่บ้านเมืองปอนทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ วัฒนธรรมประเพณีจึงได้รับอิทธิพลมา
จากความเชื่อทางศาสนาพุทธ โดยมีความคล้ายคลึงกับชาวไทยล้านนา พม่า และภาคกลาง อาจมีส่วนแตกต่างบ้าง
ในรายละเอียด หรือตรงชื่อที่เรียกต่างกัน แต่ระยะเวลาในการปฏิบัติตรงกัน มีเค้าโครงใหญ่ ๆ คล้ายกัน ซึ่งมี
สาระสําคัญพอแยกได้ ประเพณี 12 เดือนของไทใหญ่ ดังนี้ 
          1. เดือนเจ๋ง (เดือนอ้าย) หรือล้านนาเรียกเดือนเกี๋ยง หรือเดือนอ้าย เป็นเดือนที่หนึ่งของชาวไทยใหญ่ 
จะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อย จะเป็นการเตรียมพ้ืนที่สําหรับปลูกพืชต่อเนื่อง คือ 
กระเทยีม หรือถั่วเหลือง ต่อไป 
   - ปอยปีใหม่ เริ่มเมื่อวันขึ้นหนึ่งค่ําเดือนหนึ่ง มีงานและการฉลองกันอย่าง คึกครื้น 
   - ปอยหลู่ใหม่ (งานถวายข้าวใหม่ประจําปี) 
  2. เดือนก  า (เดือนยี่) ชาวล้านนาเรียกเดือนยี่ เป็นเดือนที่สองของชาวไทยใหญ่ อยู่ในช่วงของเดือน
มกราคม เดือนก๋ํานี้ยังไม่มีการดําเนินกิจกรรมทางประเพณีท่ีสําคัญ อยู่ในระหว่างการบํารุง ดูแลพืช ผลิตผลที่ได้ลง
ไว้ 
   - ปอยปางวาด (เทศกาลงานปริวาสกรรมของพระสงฆ์) 
   - เทศกาลข้าวปฺุก (ข้าวใหม่ที่นํามาตําครุกด้วยงาผสมกับน้ําอ้อย) 
 

  3. เดือนสาม อยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ในวันเพ็ญเดือนสาม จะมีการถวายข้าวใหม่ หลังจากที่ได้เก็บ
เกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยการนําข้าวเหนียวนึ่งสุกกวนรวมกับน้ําอ้อยและมะพร้าวเรียกว่า ข้าวหย่ากู๊  พร้อม ๆ 
กับการบํารุงดูแลรักษาพืชผลที่ได้ลงไว้ 
   - ปอยหลู่ข้าวยากู้ (ข้าวเหนียวผสมน้ําอ้อย ถั่ว) 
   - เทศกาลกินข้าวหลาม 
 

  4. เดือนสี่ อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม มีประเพณีที่สําคัญ คือ ปอยส่างลอง หรือการบวชลูกแก้ว  การปลูก
บ้านใหม่ส่วนใหญ่จะถือฤกษ์เอาเดือนสี่เป็นหลัก ในช่วงปลาย ๆ เดือนเกษตรกรจะเริ่มเก็บเกี่ยวกระเทียม จะเกี่ยว
ไปจนถึงต้นเดือนเมษายน   
   - ปอยก๋องโหล (งานถวายทานกองฟืน) 
     - ปอยข้ึน (ไหว้) ธาตุ (เทศกาลบูชาพระธาตุ) 
   - ปอยส่างลอง (งานบวชลูกแก้ว) 
   - ปอยเหลินสี่มน(งานตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง) ประชาชน  จะพากันไปสักการะบูชาเจติย
สถานจัดงานกันใหญ่โต 
 



 
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  5. เดือนห้า อยู่ในช่วงเดือนเมษายน หลังจากที่เก็บเกี่ยวกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเป็นการ
สนุกสนานรื่นเริงในเทศกาลสงกรานต์ ประเพณีรดน้ าด าหัว ผู้เฒ่าผู้แก่ หลังจากนั้นจะเป็นการเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง
ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 
   - ปอยซอนน้ํา (เทศกาลสงกรานต์ สรงน้ําพระ) ปอยหลู่จ่าตี่กองมูทราย 
   - ปอยกั่นตอ (งานขอขมาคารวะผู้อาวุโส (รดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ ขอขมาพ่อแม่ ปูุย่าตา ยาย และ   
ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน และนอกหมู่บ้านตนรู้จัก) ส่ายหัว (สระหัวด้วยส้มปุอย โดยถือว่าเป็นวันปีใหม่ เพ่ือชะล้าง
โรคภัยไข้เจ็บ และสิ่งไม่เป็นมงคลทั้งหลาย 
   - เทศกาลข้าวหมุนห่อ (ขนมห่อทําจากแปงข้าวผสมน้ําอ้อยถั่ว) 
 

  6. เดือนหก อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม หลังจากเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองเสร็จแล้ว มีประเพณี บุญบั้งไฟ 
ซึ่งประเพณีการจุดบั้งไฟเชื่อกันว่าการจุดบั้งไฟเป็นการบวงสรวงให้พระพิรุณ  เพ่ือเป็นการขอน้ าขอฝนไว้ใช้ใน
ฤดูกาลต่อไป 
   - ปอยล้างจอง, ปอยหางน้ํา (งานล้างทําความสะอาดวัด) 
   - ปอยหนูไฟ (งานแข่งปั้งไฟ) 
  7. เดือนเจ็ด อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน ในช่วงเดือนนี้ไม่มีการท าบุญที่ส าคัญ เกษตรกรจะเริ่มหว่านกล้า 
และเตรียมดินในการเพาะปลูกข้าวหลังจากนั้นจะเป็นการเตรียมพ้ืนที่ ที่จะใช้ส าหรับปลูกข้าวต่อไป 
   - ปอยหลู่ใจบ้าน, ขึ้นเจ้าเมือง (งานสวดมนต์สืบชะตาบ้านเมือง) 
   - ปอยสอบลีก (งานสอบธรรมของพระภิกษุสามเณร) 
   - ปอยหลู่ข้าวต้มแหลม 

  8. เดือนแปด อยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม หลังจากต้นกล้ามีอายุครบ 1 เดือน เกษตรกรจะเริ่มท าการด านา 
และในวันเพ็ญเดือนแปดนี้จะเป็น เทศกาลเข้าพรรษา มีการท าบุญเข้าพรรษาและผู้สูงอายุจะไปจ าศีลที่วัดทุก ๆ 
วันพระ เรียกว่า ไปนอนวัด บุตรหลานจะเป็นผู้น าเอาเครื่องนอนและอาหาร ไปส่ง – และกลับ ในวันรุ่งขึ้น ในช่วง
เข้าพรรษานั้นจะมีผู้ใจบุญหรือศรัทธาจะจัดท าอาหาร เครื่องไทยทาน น าไปถวายพระและผู้สูงอายุ หลังจากวันที่
ออกจากจ าศีลแล้ว ซึ่งเรียกว่า ปอยจ่าก๊ะ หรือ จาคะ ตลอดช่วงเข้าพรรษา 
   - ปอยหลู่ตานส่างกานก๋ําหว่า (งานถวายผ้าอาบน้ําฝนก่อนเข้าพรรษา) 
   - ปอยสู่ดอกไม้เข้าพรรษา 
 

  9. เดือนเก้า อยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม เกษตรกรที่ด าเนินการเพาะปลูกไม่เสร็จจะต้องเร่งมือให้เสร็จใน
เดือนนี้ พร้อมทั้งบ ารุงดูแลรักษาพืชผลไปด้วย 
   - ปอยหลู่ต้นแปก (งานถวายต้นเทียนใหญ่กลางพรรษา) 
   - ปอยมหาตุ้ก (งานสลาก) 
 

  10. เดือนสิบ อยู่ในช่วงเดือนกันยายน ในวันเพ็ญเดือนสิบมีประเพณีที่ส าคัญ คือ ประเพณี แฮนซอมต่อ
หลวง (ถวายข้าวมธุปายาส) จะมีการน าเอาข้าวสาร พืช ผัก ผลไม้ต่าง ๆ ไปรวม ๆ  กันที่วัด ตั้งแต่หัวค่ า หลังจาก
นั้นจะช่วยกันจัดท าแกะสลักผลไม้ให้สวยงาม ใกล้รุ่งสางจะน าข้าวสารไปหุงให้สุกเพ่ือน ามาปั้นเป็นก้อน ให้ได้ 49 
ก้อน รุ่งเช้าจะร่วมกันถวาย 
   - ปอยอาบน้ําแมปี (เทศกาลอาบน้ําชะตาในเดือนสิบ) 
   - ปอยข้าวซอมสาร (งานตักบาตรอาหารแห้ง) 
 

  11. เดือนสืบเอ็ด อยู่ในช่วงของเดือนตุลาคม มีประเพณีที่สําคัญ คือ ประเพณีออกพรรษา ซึ่งในช่วงก่อน
ออกพรรษา คนในชุมชนจะเตรียมการสร้างจองพารา ลักษณะทําจากไม้ไผ่จัก นํามามัดเป็นรูปคล้ายปราสาท ติด
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ด้วยกระดาษแกะสลักอย่างสวยงาม นําขึ้นบูชาหรือเรียกว่า ต่างจอง ในวันเพ็ญเดือนสิบเอ็ด ซึ่งในเทศกาลเดียวกัน
นี้ยังมีการจุดต้นเกี๊ยะ ฟูอนรูปสัตว์ต่าง ๆ ร่วมด้วย กิจกรรมทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 3 – 5 วัน 
   - ปอยพราลงเมือง (งานเทโวโรหณะ) โดยทําเข่งส่งปฺุดถวายพระพุทธเจ้า (หิ้งพระที่ตกแต่ง
สวยงาม มีผลไม้เพรียบพร้อมทําไว้ถวายกันเกือบทุกบ้าน) 
   - ปอยโฮงไฟหมิน (งานปล่อยโคมไฟ) 
   - ปอยก่ันตอ (ขอขมาคารวะพ่อแม่และผู้ใหญ่) 
   - ปอยเข้ามุนจ๊อก (งานขนมห่อ) 
   - ปอยไต้เต็นออกหว่า (งานจุดเทียนออกพรรษา) ซึ่งจะมีการจุดเทียนตามประตูบ้านทั่วไป 
 

  12. เดือนสืบสอง อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน มีประเพณีที่สําคัญ คือ จัดงานถวายเทียน จุดโคมลอย 
ถวายข้าวอุปคุต งานเขาวงกต เกษตรกรยังคงเก็บเกี่ยวข้าวกันอยู่บ้าง 
   - ปอยเชิดชูเจ้าครูหมอไต (งานเชิดชูนักปราชญ์) 
   - ปอยหลู่กะฐิ่น (งานถวายผ้ากะฐิน) 
   - ปอยส่งท้ายปีเก่า เตรียมต้อนรับปีใหม่ 
  ประเพณีและงานประจ าปีของชาวปาเกอะญอ มีประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับการทําพิธีกรรมเลี้ยงผี บวงสรวง
ดวงวิญญาณ ด้วยการต้มเหล้า ฆ่าไก่ – แกง และมัดมือผู้ร่วมพิธีด้วยฝูายดิบ ซึ่งเก่ียวโยงกัน ประเพณีอ่ืน ๆ ได้แก่  
 

  1. ประเพณีแต่งงาน ผู้หญิงจะเป็นผู้เลือกคู่ครองเอง เจ้าสาวจะต้องทอเสื้อผ้า กางเกง ย่ามไว้ให้เจ้าบ่าว 
ทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องฆ่าหมูฆ่าไก่เพ่ือทําพิธีกรรมบอกต่อผีบรรพบุรุษและเป็นอาหารเลี้ยงแขก  แต่งงานแล้วฝุาย
ชายต้องมาอยู่บ้านฝุายหญิง 1 ฤดูเก็บเกี่ยว ก่อนแยกไปปลูกบ้านใกล้กัน  เรื่องราวของการสู่ขอ (เอาะ เฆ) ของ
กะเหรี่ยง มีลักษณะดังนี้เมื่อเป็นที่รับรู้แล้วว่าหญิงชายรักชอบพอกัน พ่อแม่และญาติพ่ีน้องของฝุายหญิงก็จะส่งคน
ไปหาฝุายชาย เพ่ือสอบถามให้แน่ใจว่าฝุายชายรัก และยินดีที่จะแต่งงานกับฝุายหญิงจริงหรือไม่ หากฝุายชายรัก
ชอบพอกัน และยินยอมที่จะแต่งงานกับฝุายหญิง ก็จะมีการนัดหมายวันเวลาทําพิธีแต่งงานกันในเวลานั้น (ตาม
หลักประเพณีกะเหรี่ยงฝุายหญิงจะต้องเป็นฝุายไปขอฝุายชาย) เมื่อฝุายชายตกลงปลงใจว่าจะแต่งงานกับฝุายหญิง
และนัดหมายวันเวลาแต่งงานที่แน่นอนแล้วฝุายชายก็ส่งเถ้าแก่ไปทําพิธีหมั่นหมาย (เตอะ โหล่) ฝุายหญิงก่อนวัน
แต่งงานในพิธีฝุายหญิงจะฆ่าไก่ 2 ตัว ในการู่ทําอาหารเพ่ือเลี้ยงรับรองเถ้าแก่ของ่ฝุายชายและวันรุ่งขึ้นก็จะนัด
หมายวันเวลาท  ี่ฝุายชายและเพ่ือนๆ จะมาหาฝุายหญิงเพื่อทําพิธีแต่งงานต่อไป  
 

  2. ประเพณีปีใหม่ “นี่ซอโค่” โดยหัวหน้าหมู่บ้านจะเป็นผู้ระบุวันล่วงหน้า แต่ละหมู่บ้านจะมีปีใหม่ในแต่
ละปีไม่ตรงกัน เพราะเป็นพิธีที่หมายถึงการเริ่มต้นของฤดูกาลการเกษตร และอยู่เย็นเป็นสุข หรือ พิธีขึ้นปีใหม่วัน
ขึ้นปีใหม่ ภาษากะเหรี่ยงเรียกว่า นี่ซอโค่ เป็นประเพณีที่จัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งจะตรงกับช่วง
หลังจากการเก็บเก่ียวผลผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันขึ้นปีใหม่จะจัดปีละครั้งเท่านั้น เป็นวันที่สําคัญวันหนึ่งของชาว
กะเหรี่ยง เพราะเหล่าญาติพ่ีน้องที่ได้แต่งงาน หรือจากบ้านไปทํางานที่อ่ืน จะกลับมาร่วมงานปีใหม่กันอย่างถ้วน
หน้า พิธีขึ้นปีใหม่ของชาวกะเหรี่ยงนั้นจะมีวันที่สําคัญท่ีสุด คือ วันแรก ส่วนวันอ่ืน ๆ แล้วแต่ว่าอยากกินถึงวันไหน 
ซึ่งแล้วแต่แต่ละหมู่บ้านที่ได้จัดขึ้น หลังจากพิธีขึ้นปีใหม่ “นี่ซอโค”่ เรียบร้อยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่จะ ต้องเริ่มต้นวิถี
การทํามาหากินของปีถัดไป 
 

  3. พิธีมัดข้อมือ หรือเรียกขวัญของลูกหลาน ชาวกะเหรี่ยงจะตื่นแต่เช้าแล้วมาฆ่าหมู ฆ่าไก่ เพ่ือจะนํามา
ประกอบพิธีในวันรุ่งเช้า โดยเริ่มจากการนําไก่ที่ฆ่าแล้ว พร้อมเหล้าหนึ่งขวดมาตั้งที่ขันโตก เพ่ือจะประกอบพิธีมัด
ข้อมือ หรือเรียกขวัญของลูกหลานในแต่ละบ้าน โดยผู้เฒ่าผู้แก่ในครอบครัวจะเป็นผู้ประกอบพิธีนี้ เวลานี้สมาชิก
ทุกคนในครอบครัวจะอยู่กันครบหน้า (คล้ายๆ กับการรดน้ําดําหัว) ผู้เฒ่าผู้แก่เริ่มมัดข้อมือลูกหลาน โดยจะนําไม้
มาเคาะที่ขันโตก เพราะเชื่อว่า เป็นการเรียกขวัญของลูกหลานให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว จากนั้นก็มัดข้อมือพร้อม



 
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

อธิษฐานให้พร ในคําอธิษฐานนั้น จะกล่าวให้ทุกคนในครอบครัวอยู่ดีมีสุข หลุดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง หลังจากมัดข้อมือเสร็จแล้วจะรับประทานอาหารร่วมกัน พอรับประทานอาหารเสร็จ  ก็จะออก
ตระเวนไปตามบ้านของแต่ละบ้านแต่ละครอบครัว เพ่ือกินสังสรรค์กัน พร้อมรินเหล้าเพ่ืออธิษฐาน และอวยพรให้
ซึ่งกันและกัน จากนั้นจะเดินทางไปกินเหล้าทุก ๆ บ้านในหมู่บ้าน และอวยพรให้ทุกบ้านมีแต่ความสุขไปด้วย  
 

 4. พิธีขับไล่สิ่งชั่วร้ายโรคภัยไข้เจ็บออกจากหมู่บ้าน "ถางซีไกงย" ซึ่งมีที่มาจากความเชื่อว่า หาก
ชาวบ้านเจ็บปุวยพร้อมกันหลายๆ คน โดยไม่รู้สาเหตุของอาการปุวยนั้น และหรือความเชื่อท่ีว่ามีสิ่งอัปมงคลเข้ามา
ในหมู่บ้าน ยกตัวอย่างเช่น หากไก่ปุาบินเข้ามาในหมู่บ้านก็จะเชื่อว่าเป็นลางไม่ดี ผู้นําและผู้อาวุโสของหมู่บ้านก็จัก
ปรึกษากันเพ่ือหาวิธีรักษาและปูองกัน เมื่อหารือจนได้ข้อสรุปแล้ว จึงกําหนดวันเพ่ือทําพิธี ซึ่งกําหนดให้เป็นวัน
อังคารของเดือนไหนก็ได้ในปีที่เห็นว่ามีคนในหมู่บ้านเจ็บปุวยพร้อมกันมากจนผิดสังเกตุ การทําพิธีกรรมนี้ ต้องทํา
วันอังคารเท่านั้นเพราะเชื่อว่าเป็นวันแรง  
   

  5. วันปัสกา (วันอิสเตอร์) คริสต์ศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทยเรียกว่า วันสมโภชปัสกา
พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ เป็นหนึ่งในเทศกาลที่สําคัญมากที่สุดในศาสนาคริสต์ จัดขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลอง
การคืนพระชนม์ของพระเยซูหลังจากที่ทรงถูกตรึงกางเขนและสิ้นพระชนม์ไปแล้วสามวัน โดยวันที่จะเปลี่ยนไปใน
แต่ละปีแต่กําหนดให้ทุกปีต้องจัดขึ้นในวันอาทิตย์ (เพราะเป็นวันที่ทรงกลับคืนพระชนม์ตามพระคัมภีร์) เรียก วันอี
สเตอร์ นอกจากนี้วันอีสเตอร์ถือเป็นวันสิ้นสุดเทศกาลมหาพรตซึ่งเป็นช่วงเวลา 40 วันที่คริสต์ศาสนิกชนถือศีลอด
และสวดภาวนาเป็นพิเศษ สัปดาห์สุดท้ายของเทศกาลมหาพรตเรียกว่าสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ วันศุกร์ของสัปดาห์
ศักดิ์สิทธิ์เรียกวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (หรือที่ชาวโปรเตสแตนต์เรียกวันศุกร์ประเสริฐ) เป็นวันที่พระเยซูโดนตรึงกางเขน 
หลังจากวันอีสเตอร์เป็นเทศกาลปัสกา (Eastertide) 50 วัน และจบเทศกาลในวันอาทิตย์สมโภชพระจิตเจ้า 
ประเพณีในการเฉลิมฉลองแตกต่างกันทั่วโลก แต่การตกแต่งไข่อีสเตอร์และกิจกรรมค้นหาไข่เป็นที่นิยมกันมาก
ที่สุดในหมู่เด็ก ๆ  
 

  6. เทศกาลมหาพรต (คาทอลิก) หรือ เทศกาลเข้าสู่ธรรม (โปรเตสแตนต์) เป็นหนึ่งในเทศกาลสําคัญ
ของศาสนาคริสต์ เริ่มต้นจากวันพุธรับเถ้าและสิ้นสุดวันอีสเตอร์ รวม 40 วัน โดยเทศกาลนี้มีไว้เพ่ือระลึกถึงพระ
ทรมานและการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ โดยกิจที่คริสต์ศาสนิกชนปฏิบัติในช่วงนี้คือการอธิษฐาน การ
บริจาคสิ่งของ การอดอาหาร และการไม่ฟุุมเฟือย ทั้งนี้ระยะเวลา 40 วันมีความสําคัญเนื่องจากเรื่องราวในคัมภีร์
ไบเบิลมีความเก่ียวข้องกับตัวเลข 40 ไม่ว่าจะเป็น การบําเพ็ญเพียรอดอาหารของพระเยซูเป็นเวลา 40 วัน โมเสส
อยู่บนเขากับพระเจ้า 40 วัน เกิดน้ําท่วมโลกในสมัยโนอาห์ 40 วัน และการอพยพของชาวยิวเข้าสู่ดินแดนแห่ง
พันธสัญญาก็ใช้เวลายาวนานถึง 40 ปี อย่างไรก็ดีเมื่อนับวันจริง ๆ แล้วจะเป็น 46 วัน เนื่องจากชาวคริสต์จะไม่
จําศีลอดอาหารในวันอาทิตย์ จึงเหลือเพียง 36 วันและต้องเพ่ิมวันจําศีลอีก 4 วันให้ครบ 40 วัน เทศกาลมหา
พรตจึงเลื่อนมาเริ่มในวันพุธ (วันพุธรับเถ้า) ต่างกับเทศกาลอ่ืน ๆ ที่เริ่มจากวันอาทิตย์แรก[4]ธรรมเนียมนี้ปฏิบัติกัน
ในเฉพาะฝั่งศาสนาคริสต์ตะวันตก ส่วนในศาสนาคริสต์ตะวันออกจะเริ่มต้นวันจันทร์ เรียกว่า "วันจันทร์สะอาด"  
 

8.๓  ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ของชาวไทใหญ่ ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่   
   การต้องลาย การต้องลาย เป็นการฉลุลวดลายบนของแข็งต่าง ๆ เช่น กระดาษ แผ่นโลหะ แผ่น
ไม้ ฯลฯ เพ่ือนําไปใช้ประดับประดาอาคาร สถานที่ จองพารา ตําข่อน หรือสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการความสวยงาม เป็น
ภูมิปัญญาอย่างหนึ่งของชาวไทใหญ่บ้านเมืองปอน เนื่องจากคนไทใหญ่มีประเพณีและวัฒนธรรมหลายอย่างที่ต้อง
มีการตกแต่งลวดลายบนของที่ใช้ในพิธีกรรมนั้น ๆ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%95#cite_note-4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81


 
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

   ดนตรี การละเล่น ในอดีตที่ความบันเทิงจากส่วนกลางยังเดินทางมาไม่ถึงเมืองแม่ฮ่องสอน คน
เมืองปอนได้มีการละเล่น การแสดงหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น 

- การแสดงจ๊าดไตหรือลิเกไทใหญ่ ที่แสดงในงานรื่นเริง งานวัด และงานประเพณีต่าง ๆ 
กล่าวได้ว่าแต่ก่อนละครไทใหญ่มีความครึกครื้นสนุกสนานมาก 

- การฟ้อนกิ่งกะหร่า (กินรี) การเล่นโต (เป็นสัตว์ในปุาหิมพานต์ชนิดหนึ่ง รูปร่างลักษณะเป็น
สัตว์สี่เท้า) ซึ่งจะนิยมเล่นในช่วงออกพรรษาหรืองานปอยเหลินสิบเด็ด ซึ่งตามตํานานที่เล่าว่า
สัตว์เหล่านี้จะมาร่ายรําแสดงความรื่นเริงต้อนรับพระพุทธองค์เมื่อครั้งเสด็จลงมาจากสวรรค์
ชั้นดาวดึงส์ หลังจากโปรดพระพุทธมารดา 

   ปัจจุบันหลายอย่างได้สูญไปจากชุมชนแล้ว เช่น การแสดงจ๊าดไต การฟูอนกิ่งกะหร่าและการเล่น
โต ส่วนเครื่องดนตรีของไทใหญ่ที่เป็นแบบดั้งเดิมนั้นคงหาชมได้ยาก จะมีหลงเหลือเพียงแต่กลองมองเซิงเก่าซึ่งได้
ถูกจัดเก็บไว้ที่วัดเมืองปอนที่เดียว การสืบทอดในปัจจุบัน มีคณะกลองมองเซิงของกลุ่มแม่บ้าน และการฟูอนกิ่ง
กะหร่า การเล่นโต และการเล่นดนตรี แก่นักเรียนในโรงเรียน 
 

   หมอท าขวัญ ความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณยังคงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนในชุมชนเมืองปอน แม้ว่าทุกคน
จะหันมานับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็ตาม บางครั้งสิ่งที่มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ ก็สามารถเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ชาวบ้านได้ หมอทําขวัญ จึงมีหน้าที่ในการปฏิบัติพิธีกรรมในการช่วยเหลือยามที่ชาวบ้านรู้สึกเป็นทุกข์ หรือเกิด
อาการไม่ดี รู้สึกไม่สบายใจ ของหาย เช่น การเรียกขวัญ การเลี้ยงผี การรักษาโรค พิธีเสี่ยงทายด้วยไข่ พิธีทํานาย
ด้วยข้าวปั้น เป็นต้น 
 

    การนวดแผนโบราณ การนวดเป็นการดูแลสุขภาพของคนไทใหญ่อย่างหนึ่งการทํางานหนักย่อม
ก่อให้เกิดอาการเมื่อยล้าเส้นตึงเส้นยึด รวมถึงบางครั้งอาจหนักถึงข้อหลุด ภูมิปัญญาด้านการนวดจับเส้นของแม่
เฒ่าเป็ง สุปันนะ สามารถช่วยได้ทั้งคลายเส้น และการต่อกระดูกที่หลุดออกจากเบ้า เนื่องจากในอดีตบ้านเมือง
ปอนนั้นอยู่ไกลหมอ คนในชุมชนจึงต้องมีภูมิปัญญาด้านนี้อยู่กับตัว ในปัจจุบันมีการส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่ม อสม. 
เรียนรู้วิธีการนวดแผนไทย นวดประคบ ชาวบ้านบางคนมีความสนใจหันมาเรียนรู้ เพ่ือสามารถนําไปเป็นอาชีพ
เสริมจากการทําไร่ไถนาได้อีกด้วย เพราะความต้องการบริการนวดของคนในชุมชนนั้นมีอยู่ตลอดเวลา แต่การนวด
จับเส้นแบบไทใหญ่นั้นยังไม่มีคนสืบทอด 
 

   จองพารา นับว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองปอนชุมชนไทยใหญ่ที่ยังคงสืบสานความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนากันจนถึงยุคสมัยปัจจุบัน ซึ่งบ้านแต่ละหลังจะนับมาประดับหน้าบ้านโดยมีความเชื่อว่าจะเป็นการ
รับเสด็จองค์สัมมาสัมพุทธะเจ้าลงมาจากสรวงสวรรค์ในวันออกพรรษา 
 

   เสื้อไต เอกลักษณ์ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของคนไทยใหญ่เมืองปอน ก็คือการแต่งกายที่ยังคงเป็น
เอกลักษณ ์ถ้าในชีวิตประจําวันอาจจะไม่ได้เห็นบ่อยครั้งนัก แต่ทว่าหากมีงานบุญ งานประเพณีของหมู่บ้าน ทุกคน
ในหมู่บ้านจะร่วมใจสวมใส่กันอย่างพร้อมเพรียงเสื้อไตมีหลากหลายรูปแบบมีการปรับเปลี่ยนรูปทรงให้ทันสมัยกับ
ยุคสมัยบางก็มี สีสันที่ดูแปลกตาไปก็มีให้เห็นบ้าง โดยสตรีชาวเมืองปอนแทบทุกหลังคาเรือนจะมีความสามารถใน
ด้านการทําเสื้อไต เช่น การเข้าตัว การฉลุลายเสื้อ การเย็บติดกระดุม เป็นต้น 
 

  ต าข่อน เป็นสิ่งที่ใช้ถวายให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วในรอบหนึ่งปีจะใช้ถวายในช่วงหลังออกพรรษาที่
เรียกกันว่างาน “แฮนซอมโก๋จา” หรืองานอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ตําข่อนจะมีสองแบบ แบบที่ 1 จะ
เป็นการฉลุไม้หรือแผ่นสังกะสีให้มีลวดลายที่สวยงาม เสาทํามาจากไม้สักหรือไม้ยืนต้นที่มีลักษณะตรงเมื่อนํามา
ประกอบกันแล้วจะมีความสวยงามหรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า “ตงกระด้าง” แบบที่ 2 ทํามาจากกระดาษสีต่าง ๆ
เส้นด้ายและไม้ไผ่ ตําข่อนจะมีการตกแต่งที่มีลักษณะต่างๆที่มีรูปแบบแทนสัญลักษณ์ของที่ใช้แทนตามตํานานตํา



 
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ข่อน เช่น กาเผือกแทน พ่อและแม่กาเผือก แม่ไก่ แม่เต่า แม่วัว (หมากต๋าวัว) คนซักผ้า แม่พญานาค ตามตํานาน
กาเผือก เป็นต้น 

 

   ข้าวปุ๊กจิ้มกับน้ าตาลอ้อย ของกินท้องถิ่นท่ีนี่ก็โดดเด่นไม่แพ้กันเลย แถมยังอร่อยมาก ๆ หากใคร
มาถึงหมู่บ้านเมืองปอนแล้วไม่ได้ลิ้มลองเหมือนมาไม่ถึง นั่นคือ ข้าวปุ๊ก ขนมท้องถิ่นท่ีมีวิธีทําง่าย ๆ โดยใช้แปูงจาก
ข้าวนํามาตํานวดให้เหนียวเหมือนโมจิ โรยงาดําลงไปในขณะที่ตําให้เป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อตําได้ที่แล้วนํามาจิ้มกินคู่
น้ําตาลอ้อย รสหวานอร่อยเป็นขนมที่น่าลิ้มลองอย่างยิ่ง 
 

  ตุ๊กตาไทใหญ่และเต่าต านาน ผลิตภัณฑ์ของเมืองปอนทั้งงานเสื้อผ้า งานจักสาน และอาหารแปร
รูป ซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือการใช้ในชีวิตประจําวัน แต่ยังขาดผลิตภัณฑ์สําหรับเป็นของที่ระลึก โครงการ UNJP 
ร่วมกับสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้จัดทํา workshop เพ่ือคิดค้นผลิตภัณฑ์บนฐานภูมิปัญญาและฐานงาน
ฝีมือของชุมชน จึงมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์มาทดลองตลาด 2 ชิ้นงานได้แก่ ตุ๊กตาไทใหญ่ และเต่าจากสายเชือก
หมวกกุ๊บไต   

 

  การจักสาน ชาวบ้านตําบลเมืองปอน ยังคงวิถีชีวิตแบบดั่งเดิมอยู่พอสมควร สังเกตได้จากการใช้
วัสดุ อุปกรณ์ท่ีทําจากไม้ไผ่ในการดํารงชีวิต เช่น กุ๊บ (หมวกสานทรงไต) กระบุง ตะกร้า กระด้ง เสื่อ เป็นต้น ซึ่งใน
หมู่บ้านยังมีบางคนที่ยึดการจักสานเป็นอาชีพ ส่วนใหญ่จะจําหน่ายภายในหมู่บ้านเอง แต่บางคนที่มีฝีมือดีและมี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ จนกระทั่งมีตลาดภายนอกมาติดต่อรับไปจําหน่ายหรือมาสั่งทําเป็นผลิตภัณฑ์
รูปแบบเฉพาะ เช่น โคมไฟ เสื่อผืนยาว หรือสานเป็นตัวกุ้ง กบ นก เพ่ือทําเป็นของตกแต่งโรงแรม ฯลฯ 

 

  ผ้าทอกะเหรี่ยง จัดเป็นงานช่างฝีมือประเภทผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า ที่นิยมทํากันมานานแล้วใน
ชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงแทบทุกบ้านถือเป็นศิลปะพ้ืนบ้านชนิดหนึ่ง  โดยจะทอด้วยเครื่องทอผ้าแบบกี่เอวจะมี
ลักษณะพิเศษสามารถเคลื่อนย้ายไปทอในที่ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย จากคําบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้าน  ทํา
ให้ทราบว่ามีมานานตั้งแต่สมัยปูุย่าตายายและได้ถ่ายทอดสืบต่อมา  กี่ทอผ้าในยุคก่อนทําจากไม้สัก เพราะเป็นไม้
เนื้ออ่อน ผ่าตัดแต่งเป็นรูปทรงง่าย ส่วนลวดลายผ้าที่ทอนั้นก็มีเพียงไม่กี่ลาย เช่น  ลายเมล็ดฟักทอง ลายดอกพริก 
ลายแมงมุม และลายหัวเต่า ซึ่งล้วนได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้ังสิ้น นอกจากนี้ยังนิยมใช้ลูก
เดือยปักตกแต่งบนผืนผ้าอย่างสวยงาม สําหรับวัตถุดิบหลักที่นํามาใช้ในการทอผ้า คือ ฝูาย ทั้งนี้เพราะดูดความชื้น
ได้ง่ายผู้สวมใส่จะรู้สึกเย็นสบายเหมาะกับอากาศเมืองร้อน  อีกทั้งยังปลูกได้ทั่วไป นับเป็นเอกลักษณ์ของผ้าทอ
พ้ืนเมืองชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงอย่างแท้จริง เช่น ย่าม เสื้อ ผ้าถุง ผ้าโภคศีรษะ สร้อย ร้อยลูกปัด ฯลฯ 

 

  ภาษาถิ่น   
    - ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ บ้านเมืองปอน หมู่ที่ 1 บ้านเมืองปอน หมู่ที่ 2 บ้านหางปอน หมู่ที่ 3 
บ้านปุาฝางหมู่ที่ 4 และบ้านท่าหินส้ม หมู่ที่ 7 ส่วนใหญ่ พูดภาษาไทใหญ่ และภาษาเขียนเป็นของตนเอง โดยการ
ดัดแปลงมาจากตัวหนังสือพม่า และ ภาษาเหนือ  

  - ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ บ้านแม่ซอ หมู่ที่ 5 บ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ 6 บ้านมะหินหลวง หมู่ที่ 8 
บ้านหนองแห้ง หมู่ที่ 9 จะพูดภาษา กะเหรี่ยงแต่ละเผ่ามีภาษาพูด และภาษาเขียนเป็นของตนเอง โดยการ
ดัดแปลงมาจากตัวหนังสือพม่า ผสมอักษรโรมัน 
    

8.๔  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในตําบลเมืองปอนได้มีสินค้าพ้ืนเมืองและของฝากส่วนใหญ่จะเป็น กล้วยเบรกแตก 
และกล้วยหอมทอง  ซึ่งประชาชนเริ่มหันมาปลูกกล้วยหอมทองมากขึ้นและไม้กวาดทางมะพร้าวของกลุ่มผู้สูงอายุ
และผู้พิการในตําบล  
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   เสื้อไต เสื้อไตมีหลากหลายรูปแบบมีการปรับเปลี่ยนรูปทรงให้ทันสมัยกับยุคสมัยบางก็มี สีสันที่ดู
แปลกตาไปก็มีให้เห็นบ้าง โดยสตรีชาวเมืองปอนแทบทุกหลังคาเรือนจะมีความสามารถในด้านการทําเสื้อไต เช่น  
การเข้าตัว การฉลุลายเสื้อ การเย็บติดกระดุม เป็นต้น 
 

  การจักสาน เช่น กุ๊บ (หมวกสานทรงไต) กระบุง ตะกร้า กระด้ง เสื่อ เป็นต้น มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่
เสมอ จนกระท่ังมีตลาดภายนอกมาติดต่อรับไปจําหน่ายหรือมาสั่งทําเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบเฉพาะ เช่น โคมไฟ เสื่อ
ผืนยาว หรือสานเป็นตัวกุ้ง กบ นก เพ่ือทําเป็นของตกแต่งโรงแรม 
 

   แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารบ้านเมืองปอน ขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เมื่อปี 2552 โดยใช้
ตราสินค้าว่า “เอ้ืองงาม” ซึ่งเป็นชื่อของกลุ่มผลิตอาหารในอดีตของบ้านเมืองปอน กลุ่มมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 
24 ชนิด ส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบภายในชุมชน สินค้าที่ขายดีที่สุดคือ ขนมข้าวตอกปั้น  ซึ่งเป็นขนมมงคลของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน นิยมใช้ในงานปอยส่างลอง รองลงมาคือ แปโหย่ เป็นขนมถั่วกวนกับน้ําอ้อยและกะทิ นอกจากนี้ก็มี
ผลไม้กวนตามฤดูกาล เช่น กล้วย กระเจี๊ยบ มะขามปูอม โดยสินค้าแต่ละชนิดได้รับการตรวจสอบจากสาธารณสุข
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีทะเบียน อย. เป็นที่เรียบร้อย 
 

  ผ้าทอกะเหรี่ยง จัดเป็นงานช่างฝีมือประเภทผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า ที่นิยมทํากันมานานแล้วใน
ชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงแทบทุกบ้านถือเป็นศิลปะพ้ืนบ้านชนิดหนึ่ง เช่น ย่าม เสื้อ ผ้าถุง ผ้าปูโต๊ะ ผ้าโผกศีรษะ 
ร้อยลูกปัด ฯลฯ 

 
 
 
  9.๑ น้ า  แหล่งน้ําธรรมชาติในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองปอน 
  ๑.  ลําน้ําปอน ต้นน้ําอยู่ทางทิศตะวันออกของตําบลไหลผ่านบ้านปุาฝาง, บ้านเมืองปอน หมู่ที่ ๑ 
, ๒ บ้านหางปอน ลําน้ําไหลไปบรรจบกับลําน้ําแม่ลาก๊ะ  ลําน้ําสายนี้เป็นลําน้ําสายหลักที่ใช้ในการทําการเกษตร 
  ๒.  ลําน้ําแม่ลาก๊ะ ต้นกําเนิดในพ้ืนที่ตําบลแม่ยวมน้อยไหลผ่านบ้านแม่ลาก๊ะ , บ้านหนองแห้ง , 
บ้านท่าหินส้มไหลไปบรรจบกับลําน้ําปอนไหลผ่านน้ํายวม ลําน้ําสายนี้ใช้ในการเกษตร จํานวน ๓  หมู่บ้าน 
  ๓.  ลําห้วยแม่ซอ  ต้นกําเนิดในพ้ืนที่บ้านแม่ซอ ,บ้านหางปอนหมู่ที่ ๓ บรรจบกับลําน้ําปอน ลํา
น้ําสายนี้ใช้ในการเกษตร  จํานวน  ๒  หมู่บ้าน 
  ๔.  อ่างเก็บน้ําห้วยปูหลวง  เป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ของตําบลเป็นที่เก็บกักน้ําไว้ในฤดูแล้ง และ
เป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลาน้ําจืด 
  ๕.  สระน้ําบ้านท่าหินส้ม  
  ๖.  ทํานบกั้นน้ําห้วยเข่งลา  บ้านเมืองปอน  ม.๒ ที่เก็บกักน้ําไว้ในฤดูแล้งและเป็นแหล่ง
ขยายพันธุ์ปลาน้ําจืด 
  ๗.  ทํานบปลาห้วยมะไฟบ้านหางปอน กักเก็บน้ําไว้ในฤดูแล้งและเป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลาน้ําจืด 
 9.๒ ป่าไม้  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองปอนเป็นพ้ืนที่ ซึ่งอยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ 
ปุาแม่ยวมฝั่งซ้าย มีลักษณะพ้ืนที่เป็นปุาเต็งรังปุาเบญจพรรณ และปุาดิบเขา ไม้มี 3 ชนิด ได้แก่ ปุาเต็งรัง ปุา
เบญจพรรณ และปุาดิบเขา พรรณพืชเด่นในปุาเต็งรังได้แก่ พลวง เต็ง รัง รัก ปุาเบญจพรรณได้แก่ สัก แดง ไผ่ซาง
ปุาดิบเขา ได้แก่ ไม้ตระกูลก่อ ทะโล้ ต้นนางพญาเสือโคร่ง สนสองใบ กุหลาบพันปี 
 

9.๓ ภูเขา  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองปอน เป็น ภูเขาสูงทุรกันดาร   
 
 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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9.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองปอนส่วนมากเป็นพ้ืนปุาไม้ มีพ้ืนที่สําหรับเพาะปลูก เป็นที่ นา  
ไร่  สวน  ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลําดับ มีทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ํา ต้นไม้  
อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีพ้ืนที่ราบ เพ่ือใช้ในการเพาะปลูก ทํานา ทําไร่ 
ทําสวน เฉพาะในส่วนของ บ้านเมืองปอน หมู่ที่ 1 บ้านเมืองปอน หมู่ที่ 2 บ้านหางปอน หมู่ที่ 3 บ้านปุาฝาง  
หมู่ที่ 4 ในส่วนของ บ้านแม่ซอ หมู่ที่ 5 บ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ 6 บ้านท่าหินส้ม หมู่ที่ 7 บ้านมะหินหลวง หมู่ที่ 8 
บ้านหนองแห้ง หมู่ที่ 9 และ บ้านแม่โข่จู หมู่ที่ 10 พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขา มีพ้ืนที่ราบในการอยู่อาศัย  
และทํานาเพียงเล็กน้อย และติดปัญหาเรื่องอยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ ต้องอาศัยน้ําดิบจาก แม่น้ํา น้ําห้วย
ธรรมชาติ และน้ําฝน โดยใช้ในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ําใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่
สามารถหาแหล่งน้ําสําหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน พ้ืนที่ปุาสงวน โครงการ
ปลูกต้นไม้ในวันสําคัญต่าง ๆ และมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการบวชปุา บวชปุา และร่วมกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเข้มแข็ง ฯลฯ    
 

************************************ 
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ส่วนที่ ๒ 
 
 

 

 
 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง  ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือ
รับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมอองประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์
ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
ทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแอ่งอัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไอที่ก าหนด ตลอดจนได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นอองประชาชนและหน่วยงานอองรัฐที่เกี่ยวอ้องอย่างกว้างอวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกอองประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาอองเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุออองคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
  ๑. บทน า  การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 

เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็น
ประเทศในกลุ่มบนอองกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตอองประชาชน
ส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีอ้อได้เปรียบใน
ความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการ
อยายตัวทางเศรษฐกิจในป ี๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปี
ในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวอองการลงทุนภายในประเทศและ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถอับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้ 
อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า อาดการน าเทคโนโลยีเอ้ามาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการในการอับเคลื่อนการพัฒนาอองประเทศ 
   นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพอองประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเอ้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุอ โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ 
และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ อองคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากอึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการ
ให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความ
เหลื่อมล้ าในหลายมิติ อณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศ
ให้ประชาชนมีรายได้สูงอึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน อณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการ
ฟ้ืนฟ ูการใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังอาดความชัดเจน ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอองประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 
   ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวอ้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  การ
พัฒนาประเทศอาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาอองประชาชน  
อณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเอ้มแอ็ง  ลดความอัดแย้งทาง
ความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การอาดความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม และปัญหาการอาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวม
จิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 
   ในอณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็ก
ที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมอึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศในมิติ
ต่าง ๆ มีความท้าทายมากอึ้น ทั้งในส่วนอองเสถียรภาพทางการเงินการคลังอองประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือ
ดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงอึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอองประเทศ ความมั่นคงทางสังคม 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการอับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
   แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็น
ประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเอตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเอตแดนกับประเทศ
เพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญกับ
ปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็น
ท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน  ซึ่ง
รวมถึงการสร้างความสามัคคีอองคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความอัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มี
แนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การอยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทอองประเทศ
มหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายอั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายอั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอองประเทศในอนาคต อณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การ
ระหว่างประเทศ และบรรษัทอ้ามชาติ จะมีบทบาทมากอึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และ
มาตรฐานสากลต่าง ๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีใน
ภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมอ้ามชาติและเศรษฐกิจ 
นอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเอ้าเมือง ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจาก
โลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิด  
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นวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์อ้อมูลอนาดใหญ่ 
หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนา
เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย
มีแนวโน้มที่จะกลับมาอยายตัวได้เอ้มแอ็งอึ้น แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการ
รวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากอึ้น การแอ่งอันที่คาดว่าจะรุนแรงอึ้นในการเพ่ิม
ผลิตภาพและสร้างความหลากหลายอองสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 
   นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเอ้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการอองกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมอึ้นอย่างต่อเนื่อง  
รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีอนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากอ้ึนประชากรในประเทศไทย
จะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมอึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่าง
กัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมอองประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและ
การบริการอองประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
   ในอณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เอ้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพิ่มมากอ้ึนเพื่อทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้า
อองการพัฒนาระบบคมนาคมอนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมาก
อึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเอ้าออกประเทศเพ่ิมมากอึ้น  โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงอึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่น
ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีอึ้น  จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็น
ประเทศผู้รับอองประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านอณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจใน
การย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากอึ้น ซึ่งจะยิ่ง
ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงอองบริบทสังคมไทย 
  นอกจากนี ้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากอึ้นทั้งใน
เชิงความผันผวน ความถี่ และออบเอตที่กว้างอวางมากอึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า 
อณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนอ้างสูงในการสูญเสียความสามารถใน
การรองรับความต้องการอองมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงอองผลกระทบอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมอองระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะ
มีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเอียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากอึ้น  พลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมี
ความส าคัญเพ่ิมมากอึ้นกฎระเบียบและอ้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเอ้มอ้นและเอ้มงวดอึ้น  โดยกรอบการ
พัฒนาตามอ้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีส
จะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งอึ้น 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งในส่วนอองการ
จ้างงานและอาชีพ สาอาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงอองประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยง 
ด้านอื่น ๆ ที่ซับซ้อนอึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้าย
อย่างเสรีและรวดเร็วอองผู้คน เงินทุน อ้อมูลอ่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดอึ้นอองโรคระบาด  และโรคอุบัติใหม่ที่จะ 
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ส่งผลให้การเฝูาระวังด้านการสาธารณสุอในประเทศมีความส าคัญมากอึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวี
ความรุนแรงมากอึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปูองกันและรองรับผลกระทบต่างๆ  ที่คาดว่าจะ
เกิดอ้ึน ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะ
เกิดอ้ึนอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเอ้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับ
ความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผล
ต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิม
มากอึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะ
อาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตอองประชาชนที่ปรับตัวไม่ทัน
หรืออาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาอยายความ
เป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวน
มากยิ่งอึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าอองประเทศมีความซับซ้อน
มากยิ่งอึ้น 
  จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการอับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ อ้างต้น 
เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  มี
พลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนา
ประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวอ้อง มีความร่วมมือ
ในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบอองหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ 
เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเก่ียวอ้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ 
มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุอ มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ 
และมาตรฐานที่สูงอึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและ
ปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวอ้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนอองระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่
สอดคล้องกันกับการพัฒนาอองคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าอองเทคโนโลยี
และนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วง
โซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลด
ปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตอองประชาชนทุกภาคส่วน 
  นอกจากนี ้ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร 
การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและอยายความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีอ้อก าหนดอองรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน อณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย 
ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแอ่งอันที่
สูงอึ้น และสามารถใช้จุดแอ็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อองประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศมากอึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญอองการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับ  
โลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทาง
เศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงอองประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมี
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ อณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูป
ระบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนใน
ชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความอัดแย้งภายในประเทศ  
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โดยที่นโยบายการพัฒนาต่าง ๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมออง
ประชากรทีอ่าจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากอ้ึน 
  ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไอโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวอ้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือให้
เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการอับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศ
เจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักใน
ด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นกรอบในการอับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแอ็งและ
จุดเด่นอองประเทศ และปรับปรุงแก้ไอจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็น
เปูาหมายใหญ่ในการอับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เอตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เอตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
   “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก ่การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างม่ันคง และยั่งยืนอองสถาบันหลักอองชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุอเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีอองความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตอองชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุออองประชาชน ความยั่งยืนอองฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์อองชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงอองสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
   ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุอ  สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเอ้มแอ็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอองประชาชน  มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเอ้มแอ็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
อองอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
   ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการอยายตัวอองเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจน
เอ้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าอองการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุอได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากอึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานออง
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเอ้มแอ็ง อณะเดียวกัน
ต้องมีความสามารถในการแอ่งอันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้าง
รายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับ
กับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญอองการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ 
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คมนาคมอนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความ
สมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็น
เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตออง
ประชาชนให้เพิ่มอึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตอองเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาอองระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากอึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีอึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมอองประชาชน  และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาอองเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
   โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพอองประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐอองประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุออองคนไทยและสังคมไทย 
๒) อีดความสามารถในการแอ่งอัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อองประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคอองสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนออง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเอ้าถึงการให้บริการอองภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การปูองกันและแก้ไอปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพอองประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความมั่นคงอองชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
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๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาอองมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุอภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมอีดความสามารถอองชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ

การจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเอียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ

ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีอนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก

ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมี

ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย

เสมอภาค 
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  1.1.1 ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุอ สุอภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย ์กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่ม
ดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝัง
ตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี ้
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพ่ืออับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ 
(New Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ อองประเทศที่มีอยู่ ๒ ด้าน คือ 
ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแอ่งอัน โดยการเติม
เต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย ประกอบด้วย 

๑. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food,Agriculture & Bio-Tech) อาทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุอภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 

๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยี
การเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ต
เพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยี
การท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 
   

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 
  1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
  2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
  4. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
  6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
  7. เอ้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุอที่ถูกต้อง  
  8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
  9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสอองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสออง  
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือ
       ก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะอยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
  11. มีความเอ้มแอ็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต า หรือกิเลส มีความ
       ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักอองศาสนา  
  12. ค านึงถึงผลประโยชน์อองส่วนรวม และอองชาติมากกว่าผลประโยชน์อองตนเอง 

 
 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาอึ้นในช่วงเวลาออง
การปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากอึ้น  โดยได้น้อม
นาหลัก “ปรัชญาอองเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที ่๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมี
การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานอองกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลัก
อองการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้ง
การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมอองภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ
ในทุกอั้นตอนอองแผนฯ อย่างกว้างอวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์อองแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ออง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกอองการอับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจอองประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม อณะเดียวกัน ยัง



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการอับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุอท่ียั่งยืนอองสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เปูาหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเอ้มแอ็งทางเศรษฐกิจและแอ่งอันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางอับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
 

 ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
    แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  (กลุ่มล้านนา) (เชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง 
ล าพูน พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน) ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบบัทบทวน) รอบปี พ.ศ.2563 
 

  เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
“ยกระดับการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการเกษตร สู่ฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง 

เพ่ือเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับห่วงโซ่อุปทานอองโลก” 
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องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

    ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
    ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นความโดดเด่นและ
เชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด  
   วัตถุประสงค์  
    1. สร้างแบรนด์ด้านการท่องเที่ยวที่ผสมผสานความสูงเด่นอองสัมพัสมนุษย์และเทคโนโลยี  
   2. เพื่อสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  
   3. เพื่อเพ่ิมมูลค่าการตลาดที่เน้นการเป็นแหล่งท่องเที่ยวปลายทาง (Destination)  
   เป้าหมายและตัวชี้วัด  
   1. รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ิมอ้ึน (ล้านบาท)  
   2. จานวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ิมอ้ึน (คน)  
   แนวทางการพัฒนา  
   1. ก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์และออบเอตและเปูาหมายด้านการท่องเที่ยว  
   2. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว  
   3. เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพบุคคลากร  
   4. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก  
   5. พัฒนากิจกรรมและมาตรฐานธุรกิจที่เก่ียวอ้อง  
   6. พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน การค้าชายแดนและการค้า
ต่างประเทศ  
   วัตถุประสงค์  
   1. พัฒนาเมืองในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่ Smart City  
    2. เป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุนอองภาคเหนือ เชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งใน
และต่างประเทศ 
   เป้าหมายและตัวชี้วัด  
   1. พื้นที่การพัฒนาแบบ Smart City (แห่ง)  
    2. ร้อยละที่เพ่ิมอ้ึนอองรายได้จากการค้าการลงทุนอองกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
   แนวทางการพัฒนา  
   1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D)  
   2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล  
   3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเครืออ่าย  
   4. พัฒนาและเชื่อมโยงนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์  
   5. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการผลิต การจัดการและการค้า  
   6. พัฒนาระบบโลจิสติกส์  
   7. พัฒนาระบบการตลาดช่องทางการตลาดและส่งเสริมการค้าการลงทุน 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป ที่มุ่งเน้นการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม  
    วัตถุประสงค์  
   1. เพื่อเพ่ิมอีดความสามารถในการแอ่งอันด้านการเกษตร  
   2. เพื่อเพ่ิมมูลค่าผลิตผลการเกษตร  
    เป้าหมายและตัวชี้วัด  



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

   ร้อยละอองมูลค่าเพ่ิมเฉลี่ยที่สูงอึ้นอองสินค้าเกษตรที่สาคัญอองกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
    แนวทางการพัฒนา  
   1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D)  
   2. พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร  
   3. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันการเกษตร  
   4. ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน  
   5. ส่งเสริมการแปรรูปที่ได้มาตรฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
   6. พัฒนาการอนส่งและระบบการบริหารจัดการสินค้า  
   7. ส่งเสริมการตลาดและสร้างการรับรู้สินค้าเกษตร  
   8. ส่งเสริมการบริโภค (Smart Consumer) 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาการบริการด้านสุขภาพ (Wellness) แบบองค์รวม มุ่งเน้นการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
   วัตถุประสงค์  
   1. เพื่อสร้างเครื่องจักรเศรษฐกิจใหม่ด้านชีววิทยาศาสตร์สุอภาพ  
   2. การเพิ่มมาตรฐานด้านสุอภาวะอองกลุ่มผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
    เป้าหมายและตัวชี้วัด  
   1. ร้อยละที่เพ่ิมอ้ึนอองจานวนธุรกิจหรือสถานประกอบการประเภท Wellness ในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1  
   2. จ านวนผู้มีอายุยืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 อองประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
   แนวทางการพัฒนา  
   1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก  
   2. ส่งเสริมพัฒนาความพร้อมและศักยภาพคนและองค์ความรู้  
   3. สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน  
   4. ยกระดับด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้และมาตรฐาน  
   5. เสริมสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์  
   6. มุ่งสู่ศูนย์กลางด้านสุอภาพอย่างยั่งยืน 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 5 บริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน  
    วัตถุประสงค์  
   1. สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีอึ้น หรืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เกื้อหนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
   2. เพื่ออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมออง
ภาคีเครืออ่าย และการใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่าท่ีก่อให้เกิดความยั่งยืน  
   3. เพื่อบริหารจัดการน้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมอองทุกภาคส่วน  
   4.เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและสาธารณภัย  
   เป้าหมายและตัวชี้วัด  
   1. จานวนวันที่มีค่าคุณภาพอากาศ (PM10) เกินเกณฑ์มาตรฐาน  
   2. จานวนพื้นที่ปุาต้นน้าได้รับการฟ้ืนฟูไม่น้อยกว่า 10,000 ไร่/ปี  
   3. จ านวนแหล่งน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้าสาอาท่ีส าคัญอองกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทีม่ีคุณภาพ
น้าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

   4. ร้อยละอองจานวนหมู่บ้าน/ชุมชน/สถาบันการศึกษา ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้รับการเสริมศักยภาพ
และพัฒนากลไกการเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณะภัย  
    แนวทางการพัฒนา  
   1. ปูองกันควบคุม แก้ไอปัญหาหมอกควันไฟปุาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน  
   2. ปูองกัน รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการ  
   3. บริหารจัดการคุณภาพน้าในพื้นที่ลุ่มน้าสาอาท่ีสาคัญอองกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
   4. บริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นท่ีเสี่ยงให้สามารถปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน 

 

 แผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) )(ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2562) 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 ปี (พ.ศ.๒๕๖1–๒๕๖4) (ฉบับทบทวนปี 

พ.ศ. 2562) 
วิสัยทัศน์ “เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดประตูสู่ตะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวิต  พัฒนา

เศรษฐกิจให้ยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง” 
  เป้าประสงค์รวม (Objective) 
  ๑. สรงการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเนนการเพ่ิมอีดความสามารถในการแองอัน ด้านการทอง

เที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชีวิตวัฒนธรรม สุอภาพ เกษตรปลอดภัย และการคาชายแดน 
  ๒. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตอองประชาชน โดยเนนการแกไอปญหาความยากจน การพัฒนา

การศึกษา การพัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน๓. เพ่ืออนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และประเพณีวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การยกระดับและพัฒนาการทองเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิต

วัฒนธรรม สุขภาพ และเกษตรปลอดภัย 
  เป้าประสงคที่ 1 พัฒนาการทองเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิต สุขภาพ เพื่อเพิ่มรายได้

จากการทองเที่ยวตัวช้ีวัด : รอ้ยละท่ีเพิ่มข้ึนของรายได้รายจากการทองเที่ยว 
  กลยุทธที่ 1.1 สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ธรรมชาติและสุอภาพ 
  กลยุทธที่ 1.๒ ฟนฟู อนุรักษและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิต วัฒนธรรมตามอัตลักษณออง

กลุม่ชาติพันธุในจังหวัดแฮองสอน  
  กลยุทธที่ 1.๓ พัฒนาแหล่งทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวใหมีมาตรฐานปลอดภัยและสงเส

ริมใหมีกิจกรรมการทองเที่ยวตลอดป 
  กลยุทธที่ 1.๔ พัฒนาศักยภาพอองบุคลากร และยกระดับผู้ประกอบการดา้นการทองเที่ยว 
  กลยุทธที่ 1.๕ สงเสริมการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย วนเกษตร เพ่ือการทองเที่ยวชุมชน 
  กลยุทธที่ 1.๖ สงเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณการทองเที่ยวอองจังหวัดแม่ฮองสอนทั้งใน

และต่างประเทศ 
  กลยุทธที่ 1.7 สงเสริมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ในจังหวัดแฮองสอน 
 

  เป้าประสงค์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคม และสิ่งอ านวยความสะดวกเชื่อมโยง
เส้นทางการทองเที่ยว 

  ตัวช้ีวัด : จ านวนโครงสรา้งพ้ืนฐานที่ได้รับการพัฒนา 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  กลยุทธ์ที่ 1.8 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการทองเที่ยว 
    เป้าประสงค์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสาหกิจชุมชน 

  ตัวช้ีวัด : รอ้ยละท่ีเพิ่มข้ึนของการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสาหกิจชุมชน 
  กลยุทธ์ที่ 1.9 ส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสาหกิจชุมชน นวัตกรรมใหม่ 

ให้ได้มาตรฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
  กลยุทธ์ที ่1.10 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนใหเ้อม้แอ็ง โดยการมีส่วนร่วมอองชุมชน 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๒ : การเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
  เป้าประสงคที่ 1 การคาการลงทุน มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น 
  ตัวชี้วัด : ๑ ร้อยละที่เพ่ิมอ้ึนอองมูลคาการคา 

ตัวชี้วัด : ๒ จ านวนที่เพ่ิมอ้ึนอองผู้ประกอบการ และการลงทุน 
  กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาระบบ Logistic เพ่ือรองรับการเปิดด่านสู่ประเทศ เมียนมา,กลุม ASEAN 

และกลุม BIMSTEC 
  กลยุทธที่ 2.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานจุดผ่อนปรนการคาชายแดน และยกระดับใหเป็น 

ด่านถาวร 
  กลยุทธที่ 2.3 สงเสริมพัฒนาการคาการลงทุน อุตสาหกรรมและการคาชายแดน 
  กลยุทธที่ 2.4 ยกระดับความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือการคา การทองเที่ยว วัฒนธรรม

และเปิดประตสูู่ตะวันตก 
  กลยุทธที่ 2.5 สงเสริมการค้าตลาดชุมชน ผลผลิตและผลิตภัณฑ์สินคาเกษตรปลอดภัย 
  เปูาประสงคที่ 2 สงเสริมพัฒนาสนับสนุนผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการอองจังหวัด่ฮองสอนใหมี

ศักยภาพสามารถแองอันได้ตัวชี้วัด : รอ้ยละรายไดอ้องผู้ประกอบการที่เพ่ิมอ้ึน 
  กลยุทธที่ 2.6 สงเสริม สนับสนุน พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และมาตรฐาน เพ่ือ

สามารถแองอันได้ 
  กลยุทธที่ 2.7 พัฒนาศักยภาพอองผู้ประกอบการใหสามารถแอง่อันได้ 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๓ : การพัฒนาศักยภาพคน แกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อม
ล้ าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชา 

  เป้าประสงคที่ 1 ครัวเรือนตกเกณฑ จปฐ. ลดน้อยลง 
  ตัวช้ีวัด ๑ ร้อยละที่ลดลงอองจ านวนครัวเรือนที่ตกเกณฑ จปฐ.  

ตัวช้ีวัด ๒ ร้อยละที่เพ่ิมอ้ึนอองแรงงานไดร้ับการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ 
  กลยุทธที่ 3.1 สงเสริมครัวเรือนที่ตกเกณฑ จปฐ.ใหมีรายได้เพ่ิมอึ้น โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพ

อองผลผลิตทางการเกษตรและแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัย และพัฒนาฝมือแรงงานใหไดม้าตรฐาน 
กลยุทธที่ 3.2 สงเสริมใหประชาชนมีไฟฟา และน้ าเพ่ือใชในการอุปโภคบริโภค 

  กลยุทธที่ 3.3 สงเสริมใหประชาชนมีความมั่นคงในที่ดินท ากิน และอาศัยอยู่ ร่วมกับปุาได้อย่าง
ยั่งยืน 

  เป้าประสงคที่ 2 เด็กและเยาวชนไดร้ับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
  ตัวชี้วัด ๑) ร้อยละอองผู้เรียนผ่านเกณฑมาตรฐานอองประเทศ  
  ตัวชี้วัด ๒) อัตราการเรียนต่ออองนักเรียนในแตล่ะระดับเพิ่มอ้ึน 
  ตัวชี้วัด ๓) อัตราการมีงานท าอองนักศึกษา และเยาวชนที่จบการศึกษาแลว 
  ตัวชี้วัด ๔) ร้อยละที่เพ่ิมอ้ึนอองคนอายุ 15-60 ปเต็ม อานออก/เอียนไทยได้ 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

   กลยุทธที่ 3.4 พัฒนาศักยภาพอองผู้เรียนทั้งในและนอกระบบ โดยบูรณาการความร่วมมือจาก
ทุกภาคสวน 
   กลยุทธที่ 3.5 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
   กลยุทธที่ 3.6 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สภาพแวดลอม สิ่งอ านวยความสะดวกทาง
การศึกษา และสงเสริมเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
   กลยุทธที่ 3.7 เพ่ิมโอกาสและพัฒนาทักษะในการท างานเพ่ือการมีงานท าใหกับนักศึกษา และ
เยาวชน 

  เป้าประสงคที่ 3 ประชาชนไดร้ับการบริการภาครัฐอย่างทั่วถึง 
  ตัวชี้วัด ๑) อัตราการตายอองทารก ตอการเกิดมีชีพ 
  ตัวชี้วัด ๒) จ านวนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ได้รับบริการเพ่ิมอ้ึน 
  ตัวชี้วัด 3) อัตราการฆาตัวตายลดลง 
  ตัวชี้วัด 4) อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรลดลง 
  กลยุทธที ่3.8 พัฒนาบุคลากรดา้นสาธารณสุอ และระบบการใหบริการที่มีคุณภาพ 
  กลยุทธที่ 3.9 พัฒนาระบบสวัสดิการ การบริการภาครัฐ และโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือแกไอปญหา

และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 
  กลยุทธที่ 3.10 สงเสริมใหผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอาย ุไดร้ับบริการภาครัฐอย่างทั่วถึง 
  กลยุทธที่ 3.11 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาจังหวัดแม่ฮองสอน 
  กลยุทธที่ 3.12 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน 
  เป้าประสงคที่ 4 การสืบทอดศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม 

ภูมปิัญญาทองถิ่น 
  ตัวชี้วัด : จ านวนกิจกรรมการสืบทอดทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น กลุมชาติ

พันธุ 
  กลยุทธที่ 3.13 สงเสริมใหมีกิจกรรมการอนุรักษ ฟนฟู และเผยแพร ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณี ภูมปิัญญาทองถิ่น อองกลุ่มชาติพันธ 
  เป้าประสงคที ่5 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการตามพระราชด าริ โครงการหลวง 

และโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง อยายผลสู่ชุมชน/หมูบ้าน และสถานศึกษาในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง    
   ตัวชี้วัด : จ านวนที่เพ่ิมอึ้นอองชุมชน/หมูบ้าน สถานศึกษา ที่ได้รับการอยายผลการเรียนรูตาม
แนวพระราชด าริและโครงการหลวง 

  กลยุทธที่ 3.14 อยายผลการเรียนรู โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการตาม
พระราชด าริ โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสู่พ้ืนที่เปาูหมาย 

  เป้าประสงคที่ 6 สงเสริมการใชพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
  ตัวชี้วัด : การใชพลังงานทดแทนเพ่ิมอ้ึน 
  กลยุทธที่ 3.15 พัฒนาและสงเสริมการใชพลังงานทดแทนและการใชพลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การจัดการ อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อย่างยั่งยืนเป้าประสงคเพิ่มความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

 ตัวชี้วัด 1) พ้ืนที่ปาถูกบุกรุกลดลงและพ้ืนที่ปาที่ถูกฟนฟูเพ่ิมมากอ้ึน 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  ตัวชี้วัด 2) จ านวนวันที่มีปริมาณฝุุนละอองอนาดเล็กเฉลี่ยรายวันเกิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศ
กเมตรลดลง 

  ตัวชี้วัด 3) จ านวนจุดความรอ้น (Hotspot) ลดลง 
  ตัวชี้วัด 4) ร้อยละอองปริมาณอยะมูลฝอยและอองเสียอันตรายลดลง 
  ตัวชี้วัด 5) ปริมาณอยะมูลฝอยและอองเสียอันตรายที่ได้รับการจัดการอย่างถูกตองตามหลัก

วิชาการเพ่ิมอ้ึน 
  ตัวชี้วัด 6) ระดับความส าเร็จอองการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรลุ่มน้ า 
  ตัวชี้วัด 7) พ้ืนที่ที่ได้รับประโยชนจากระบบชลประทานและประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าเพ่ิมอึ้น 
  กลยุทธที่ 4.๑ สงเสริมการมีสวนร่วมในการอนุรักษ สร้างปุาสร้างรายได้ พัฒนา ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย่างมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธที่ 4.2 ปองกันและแกไอไฟปาหมอกควันโดยการมีสวนร่วมอองทุกภาคสวน 
  กลยุทธที่ 4.๓ สงเสริมบริหารจัดการการคัดแยกอยะมูลฝอยชุมชนและอยะอันตรายตนทาง 
  กลยุทธที่ 4.๔ สงเสริมการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ าแบบบูรณาการ 
  กลยุทธที่ 4.๕ สงเสริมเกษตรกรปลูกพืชเชิงวนเกษตรและใหคนอยู่รว่มกับปาได้ 
  กลยุทธที่ 4.๖ ปรับปรุงระบบสงน้ า กระจายน้ า และก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ าใหเหมาะสมกับ

สภาพพ้ืนที่และมีประสิทธิภาพ 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงภายในและความม่ันคงตาม
แนวชายแดน 

  เป้าประสงคที่ 1 ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดองสมานฉันท
ใหเกิดอ้ึนในสังคม 

  ตัวชี้วัด : จ านวนกิจกรรมการจัดงานเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดอง
สมานฉันท 

  กลยุทธที่ 5.1 สงเสริมการปกปองสถาบันและการปรองดองสมานฉันท 
  เป้าประสงคที่ 2 หมูบ้าน/ชุมชน/สถานประกอบการ/โรงเรียน ปลอดภัยยาเสพติด 
  ตัวชี้วัด 1) ร้อยละอองจ านวนหมูบ้าน/ชุมชนเอมแอ็งปลอดยาเสพติด 
  ตัวชี้วัด 2) ร้อยละเพ่ิมอ้ึนสถานประกอบการสีอาวและโรงเรียนปลอดยาเสพติด 
  กลยุทธที่ 5.2 สนับสนุนปองกันปราบปรามและแกไอปญหายาเสพติด 
  เป้าประสงคที่ 3 สร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    

   ตัวชี้วัด ๑) ร้อยละที่ลดลงอองการเกิดคดีประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินเทียบกับคาเฉลี่ย
ย้อนหลัง ๓ ป 

  ตัวชี้วัด ๒) จ านวนผู้หลบหนีเอาเมือง และแรงงานต่างดา้วผิดกฎหมายลดลง 
  กลยุทธที่ 5.3 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  เป้าประสงคที่ 4 ผลกระทบจากสาธารณภัยลดลง 
  ตัวชี้วัด : รอ้ยละอองชุมชนที่ได้รับการสงเสริมใหเป็นเครืออา่ยเตือนภัย 
  กลยุทธที่ 5.4 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเครืออ่ายเตือนภัย 
  เป้าประสงคที่ 5 หมูบ้านพัฒนาเพ่ือความมั่นคงอันเนื่องมาจากพระราชด าริและหมูบ้านยาม

ชายแดนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
  ตัวชี้วัด : จ านวนหมูบ้านที่ได้รับการสงเสริมและพัฒนาเพื่อความมั่นคง 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  กลยุทธที่ 5.5 สงเสริมและพัฒนาหมูบ้านพัฒนาเพ่ือความมั่นคงอันเนื่องมาจากพระราชด าริและ
หมูบ้านยามชายแดน 

  เป้าประสงคที่ 6 แกไอปญหาบุคคลไรสัญชาติ 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละอองผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายได้รับการพิจารณาอนุมัติใหสัญชาติไทย 

เพ่ิมอ้ึน 10 % 
กลยุทธที่ 5.6 เร่งรัดการก าหนดสถานะบุคคลตามกฎหมาย 

 

 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
      วิสัยทัศน์ 

“แม่ฮ่องสอนสอนเมืองอยู่ดี สิ่งแวดล้อม ยั่งยืน คนมีสุอ ด้วยการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมภิบาล” 
  พันธกิจในการพัฒนาท้องถิ่น 

1. มุ่งปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานและครอบคลุม ทั่วถึง
ในทุกชุมชน 

2. มุ่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน แบบพอเพียง ให้ชุมชนเอ้มแอ็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
3. มุ่งส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
4. มุ่งพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืนให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกท้องถิ่น 
5. มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุอ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีให้คนมีสุอ 
6. มุ่งพัฒนาศักยภาพอององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนให้สามารถพึงตนเองได้

อย่างมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์หลัก 

1. เพ่ือพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มาตรฐานเมืองอยู่ดี คนมีความสุอ 
2. เพ่ือพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนมีความสุอ 
4. เพ่ือพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ.2561 – 2564) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค 

1.1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง 
     การด าเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมอนส่งตาม
ความจ าเป็น ทั้งการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนและสะพาน การวาง
และปรับปรุงผังเมืองควบคุมอาคาร โดยบูรณาการมีส่วนร่วมที่สามารถ
ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนร่วมกัน ระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
 

 
 
 
 
 
 
 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ.2561 – 2564)(ต่อ) 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค 

1.2 การพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ     
      การด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
การพัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคและการเกษตร รวมถึงการ
แก้ไอปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม ระบบประปา ไฟฟูา โทรศัพท์ ระบบการ
สื่อสารในพ้ืนที่ห่างไกล โดยบูรณาการการมีส่วนร่วมที่สามารถก่อให้เกิด
คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนร่วมกัน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจการค้า การลงทุนยั่งยืน 

2.1 การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น      
      ส่งเสริมความรู้ ทักษะให้แก่กลุ่มอาชีพ การพัฒนาศักยภาพอองผู้ผลิต 
การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมด้านการตลาด การบริหารจัดการ 
การลงทุน และสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพ่ือเอ้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

 2.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 
      สร้างและพัฒนา เพ่ิมอีดคามสามารถในการค้าชายแดนกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน พัฒนาด้านการอนส่ง ระบบตลาด การแสวงหาโอกาสทางตลาด
ใหม่ สร้างนักการตลาดรุ่นใหม่ พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

 2.3 การส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริ 
      ส่งเสริมท าเศรษฐกิจแบบพอเพียงพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงให้เป็น
การพัฒนาที่ยั่งยืน การอยายผลโครงการพัฒนาตามพระราชด าริไปยังชุมชน 
ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ส่งเสริมสนับสนุนให้ปราชนมีความรู้
ความสามารถบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกอย่างเท่าเทียมกัน 
สามารถพ่ึงตนเองได้ 
 

 2.4 การส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริ 
      ส่งเสริมการจัดระบบน้ าทางการเกษตรให้สามารถเอ้าถึงพ้ืนที่ทางการ
เกษตรให้มากอึ้น สนับสนุนหน่วยงานอองรัฐ ยกระดับราคาผลผลิตทาง
การเกษตรเพื่อแก้ไอปัญหาการเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง ส่งเสริม
ให้เกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิด การส่งเสริมเกษตร
ปลอดสารพิษ ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฝักชนิดต่าง ๆ เพ่ือการบริโภคและจ า
หน่วยลดการน าเอ้าจากจังหวัดใกล้เคียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ.2561 – 2564)(ต่อ) 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพ คน สังคม ชุมชนให้มี
คุณภาพ 

3.1 ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
     3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนทุก
รูปแบบ (ในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาหลักสูตร การสร้าง
และปรับปรุงสถานศึกษาตลอดจนการสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา สนับสนุนการเพ่ิมแหล่งเรียนรู้ควบคู่ไปกับการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 

 3.1 ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
     3.1.2 เพ่ิมบทบาทอององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 3.2 ส่งเสริมการสาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ      
      การส่งเสริมให้มีระบบบริการสุอภาพทางด้านการเสริมสุอภาพ การ
ปูองกันโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านสุอภาพมากอึ้น สร้างสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
สร้างสุอภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มและทุกวัยให้ความสนใจต่อการ
ออกก าลังกาย โดยสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาอั้นพ้ืนฐาน การกีฬาเพ่ือ
สุอภาพ การกีฬาพ้ืนบ้านและการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 

 3.3 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
      ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพและการมี
ส่วนร่วมอองชุมชนในด้านต่าง ๆ ให้สามารถพ่ึงตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
การดูแลสวัสดิการสังคม และการเอ้าถึงบริหารอองรัฐ ตลอดจนส่งเสริม
ความรู้ความเอ้าใจ เกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตยและบทบาทออง
พลเมือง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์ ส่งเสริม ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นคุณภาพ 

4.1 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      สนับสนุนและจัดให้มีกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและ
การรักษาอัตลักษณ์อองท้องถิ่น  
 

 4.2 สืบทอดและสร้างองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
      การส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน สนับสนุนและจัดให้มีแหล่งเรียนรู้คลอด
ชีวิต รวมถึงการบูรณะฟ้ืนฟูแหล่งโบราฯภานแหล่งประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ 
การอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์แก่นักเรียน นักศึกษาและเยาชน 
 

 
 
 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ.2561 – 2564)(ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์ ส่งเสริม ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นคุณภาพ 

4.3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
       สร้างและพัฒนาเครืออ่ายด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเชื่อมโยงกันระหว่างองค์กรภาคประชาชน เอกชน 
หน่วยงาน ภาครัฐ เอ้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5.1 สนับสนุนและจัดให้มีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     การพัฒนาและจัดระบบปูองกันและแก้ไอปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ าท่วม 
ปัญหาอยะมูลฝอย ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและอุปโภค บริโภค ปัญหา
น้ าเสีย ปัญหามลภาวะเป็นพิษ และปัญหาต่าง ๆ ที่ เกี่ยวเนื่อง ให้มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดจนสนับสนุนและจัดให้มีกิจกรรม/โครงการ 
เพ่ือการเฝูาระวังและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดม
สมบูรณ์ รวมถึงการด าเนินกิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

 5.2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อม 
      การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและการรวบรวมอ้อมูล การ
ศึกษาวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม การก าหนดบทบัญญัติ อ้อบังคับและกฎหมายที่
เกี่ยวอ้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการ
ประสานการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างสูงสุดและส่งเสริมการจัดตั้งเครืออ่ายใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการความ
ร่วมมืออองทุกภาคส่วน 
 

 5.3 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและตระหนักในคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      เสริมสร้างความรู้ความเอ้าใจ ปลูกจิตส านึกและความระหนักในคุณค่า
อองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนให้มีศักยภาพในการมีส่วน
ร่วมดูแลและรักษาทรัพยากรธราชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว ยั่งยืน 

6.1 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
      การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเทียวที่มีอยู่เดิมและแหล่งท่องเที่ยว  
ด้านภูมิทัศน์และโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีศักยภาพได้มาตฐานและปลอดภัย 
 

 6.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและโฮมสเตย์ 
      พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น โดยเตรียมความพร้อมอองชุมชน 
ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่าน ในการสนับสนุนและมีส่วนร่วม
ในการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาอองจังหวัด 
 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ.2561 – 2564)(ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว ยั่งยืน 

 

6.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
       ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ องค์กรเอกชน 
ประชาชน ในการยกกระดับการท่องเที่ยว จัดระบบการตลาด ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ส่งเสริมการพัฒนาบุคลการด้านการท่องเที่ยว จัดระบบการตลาด 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และ
ประชาสัมพันธ์การท่องเทียวอองจังหวัดเชิงรุกและต่อเนื่อง  
 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบรหิาร
จัดการท้องถิ่นที่ดี 

7.1 การสร้างจิตส านุกและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
     การสร้างจิตส านึกและพัฒนาอีดความสามารถอองบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับวิธีคิด วิธีการท างาน สร้างจิตส านึกออง
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การฝึกอบรมเฉพาะด้าน การสร้าง
อวัญก าลับใจแก่บุคลากร เป็นต้น  

 7.2 พัฒนาการให้บริการสาธารณะ  
      เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการสาธรณะ ที่สะดวก รวดเร็ว และเป็น
ธรรมเกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อประชาชน โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้บริการประชาชน ตลอดจนการปรับปรุงระเบียบ
กฎหมาย ปรับปรุงสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การประชาสัมพันธ์องค์กร จัดตั้งศูนย์ประสานงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดในอ าเภอที่ห่างไกลในการให้บริการประชาชน ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด  
 

 7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการประชาสังคม 
      สนับสนุนการมีส่วนร่วมอองประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ทุกภาคส่วน ให้เกิดเครืออ่ายความร่วมมือในกการท างาน เพ่ือให้การพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์และความต้องการอองประชาชนอย่างแท้จริง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
  

 
2.1  วิสัยทัศน์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) เพ่ือ
แสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดอึ้นในอนาคตอ้างหน้า  ซึ่งจะ
สามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์อองท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอองสภาพแวดล้อม
ด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดอ้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 
          
 

 
  พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอนจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผสานการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในให้เกิดความยั่งยืน 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอนจะอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณี อันดีงามอองต าบลให้
เกิดความยั่งยืน 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอนจะพัฒนาคุณภาพชีวิตอองประชาชนในต าบลให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดี ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา สาธารณสุอ การประกอบอาชีพ และการสร้าง
ความเอ้มแอ็งอองชุม 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอนจะน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ต าบลและการให้บริการประชาชน 
 

2.2  ยุทธศาสตร ์
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวอ้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์อององค์การบริหารส่วนต าบล  7  ด้าน  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1   ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่  2   ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุนที่ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาคนและสังคม ที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่  4   ด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  

                ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่  5   ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6   ด้านการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่  7   ด้านการพัฒนาบริหารจัดท้องถิ่นที่ดี 
 

 2.3  เป้าประสงค์ 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการ ให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
2. ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลาดชุมชน และสินค้าพ้ืนเมือง 

 

๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 
 

“ต าบลแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  พิทักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญา  
พัฒนาคุณภาพชีวิต  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
4. ส่งเสริม  และสนับสนุน ด้านการกีฬา และนันทนาการ ให้แก่เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป 
5. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ เชิดชู ศิลปะวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอองประชาชนทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุอ สวัสดิการสังคม  

ให้ดีอึ้นอย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 
7. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ให้ชุมชนมีความเอ้มแอ็ง และความสงบ

เรียบร้อย โดยเน้นการมีส่วนร่วมอองประชาชนและภาคีทุกภาคส่วน  
8. ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชน ให้มีการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9. พัฒนาศักยภาพองค์กร  และบุคลากร  ในการให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 2.4  ตัวชี้วัด 
  1)  โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการ มีครอบคลุมและท่ัวถึง 
   2)  ประชาชนในต าบลเมืองปอนมีรายได้เพ่ิมอ้ึน มีคุณภาพชีวิตที่ดีอ้ึน จากผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ตลาดชุมชน และสินค้าพ้ืนเมือง 

3)  ประชาชนมีการด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
   4)  เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป มีความสามารถ ด้านการกีฬา และนันทนาการ  
  5)  เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ร่วมกันอนุรักษ์ เชิดชู ศิลปะวัฒนธรรม และประเพณี
ท้องถิ่น 
   6)  เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป มีคุณภาพชีวิตที่ดีอึ้น ทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุอ 
สวัสดิการสังคม อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
   7)  ชุมชนมีความเอ้มแอ็ง และความสงบเรียบร้อย เกิดการมีส่วนร่วมอองประชาชนและภาคีทุก
ภาคส่วน ตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   
   8)  เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีจิตส านึกและมีการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  9)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลดีอึ้น ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.5 ค่าเป้าหมาย 

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการ ให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึง 

2) ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ตลาดชุมชน และสินค้าพ้ืนเมือง 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชด าริ 
4) ส่งเสริม  และสนับสนุน ด้านการกีฬา และนันทนาการ ให้แก่เด็กและเยาวชน ประชาชน

ทั่วไป 
5) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ เชิดชู ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
6) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอองประชาชนทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุอ สวัสดิการสังคม  

ให้ดีอึ้นอย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 
7) ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ให้ชุมชนมีความเอ้มแอ็ง  และความสงบ

เรียบร้อย โดยเน้นการมีส่วนร่วมอองประชาชนและภาคีทุกภาคส่วน  



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

8) ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชน ให้มีการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9) พัฒนาศักยภาพองค์กร  และบุคลากร  ในการให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
 

2.6  กลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่  1   ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 

   แนวทางที่  ๑.1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมอนส่ง การด าเนินการเกี่ยวกับ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมอนส่ง ทั้งการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนและสะพาน การวางปรับปรุง  
ผังเมือง ควบคุมอาคาร  โดยบูรณาการมีส่วนร่วมที่สามารถก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนร่วมกัน ระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานภาครัฐ 
   แนวทางที่  ๑.๒ การพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  การด าเนินการเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การพัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค การ
ด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือแก้ไอปัญหาน้ าท่วม  หรือภัยแล้ง  การพัฒนา ระบบประปา ไฟฟูา โทรศัพท์ 
ระบบการสื่อสารในพ้ืนที่ห่างไกล 

ยุทธศาสตร์ที่  2   ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุนที่ยั่งยืน 
   แนวทางที่ ๒.๑ การพัฒนาศักยภาพทางด้านการประกอบอาชีพ ส่งเสริมทักษะให้แก่กลุ่มอาชีพ  
การพัฒนาศักยภาพอองผู้ผลิต  การส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์  ส่งเสริมด้านการตลาด การบริหารจัดการ การลงทุน
และสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพ่ือเอ้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสร้างเครืออ่ายแบบบูรณาการ การท างาน
ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ   
   แนวทางที่ ๒.๒ การส่งเสริมการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน สร้างและพัฒนาเพ่ิมอีด
ความสามารถในการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน พัฒนาด้านการอนส่ง ระบบตลาด การแสวงหา โอกาสทาง
ตลาดใหม่ สร้างนักการตลาดรุ่นใหม่  พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน  และการสร้างเครืออ่ายแบบ
บูรณาการ  การท างานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ   
   แนวทางที่  ๒.๓ การส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริ ส่งเสริมการท า
เศรษฐกิจแบบพอเพียง ส่งเสริมสนับสนุนโครงการพัฒนาตามแนวทางพระราชด าริ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง สามารถพ่ึงตนเองได้ และการสร้างเครืออ่ายเพ่ือบูรณาการ การท างานร่วมกันกับภาค
ส่วนต่าง ๆ   
   แนวทางท่ี ๒.๔ การส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร การส่งเสริม หรือสนับสนุนการแก้ไอปัญหา
ด้านการเกษตร  หรือพืชผลทางการเกษตร  การด าเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการแก้ไอปัญหาระบบน้ า
เพ่ือการเกษตร  การสนับสนุนหน่วยงานอองรัฐเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมด้านการเกษตร  การส่งเสริมเกษตร
ปลอดสารพิษ  การส่งเสริมการเพาะปลูกพืชผักชนิดต่าง ๆ เพ่ือการบริโภค  และจ าหน่าย และการสร้างเครืออ่าย
เพ่ือการบูรณาการ  การท างานร่วมกันกับภาคส่วนต่าง ๆ   

ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาคนและสังคม ที่มีคุณภาพ 
   แนวทางที่ ๓.๑ ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การเรียนการสอนทั้งในระบบ  นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การพัฒนาบุคลากร การพัฒนา
หลักสูตร  การสร้างและปรับปรุงสถานศึกษา การสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา การ
สนับสนุนการเรียนรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการสร้าง
เครืออ่ายเพ่ือบูรณาการ การท างานร่วมกันกับภาคส่วนต่าง ๆ 
 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

   แนวทางที่ ๓.๒ ส่งเสริมสาธารณสุข  การกีฬาและนันทนาการ  การส่งเสริมสนับสนุนงาน
โรงพยาบาล และงานสาธารณสุอ เช่น การปูองกัน หรือแก้ไอปัญหาโรคติดต่อในคนและสัตว์ การส่งเสริมสุอภาพ  
การส่งเสริมการออกก าลังกาย การส่งเสริมด้านการกีฬา และการสร้างเครืออ่ายเพ่ือบูรณาการ  การท างานร่วมกัน
กับภาคส่วนต่าง ๆ   

  แนวทางที่ ๓.๓ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคม  
การสังคมสงเคราะห์ การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ การพัฒนาศักยภาพสตรี  การส่งเสริมความรู้ความ
เอ้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตยและบทบาทอองพลเมือง  และการสร้างเครืออ่ายเพ่ือบูรณาการ  
การท างานร่วมกันในภาคส่วนต่าง ๆ   

  แนวทางที่ ๓.๔ ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การส่งเสริมสนับสนุนการ
ปูองกัน หรือแก้ไอปัญหายาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม การสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน และการสร้างเครืออ่ายเพ่ือบูรณาการ การท างานร่วมกันกับภาคส่วนต่าง ๆ   

  ยุทธศาสตร์ที่  4   ด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  แนวทางท่ี ๔.๑ ส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการรักษาอัตลักษณ์อองท้องถิ่น การสร้างความร่วมมือและสนับสนุนเครืออ่ายด้านการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   แนวทางที่  ๔.๒ ส่งเสริมการสืบทอดและสร้างองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ การสนับสนุนเครืออ่ายและสืบทอดองค์ความรู้อองปราชญ์ชาวบ้าน การสืบทอดองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอองท้องถิ่น การส่งเสริมและจัดให้มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ การสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรี ยนรู้  
อนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่  5   ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางที่ ๕.๑ การดูแลรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการปูองกัน แก้ไอปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ หรือฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน น้ า ปุาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การ
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่เกี่ยวกับกับอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในจังหวัด การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า การปูองกันและแก้ไอปัญหาภัยแล้ง  ปัญหาไฟปุา ปัญหา
หมอกควัน ปัญหาอยะมูลฝอย ปัญหาน้ าเสีย และปัญหามลภาวะเป็นพิษ รวมถึงการสร้างเครืออ่ายเพ่ือบูรณาการ 
การท างานร่วมกันกับภาคส่วนต่าง ๆ 
   แนวทางท่ี ๕.๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยในประเด็นที่เห็นว่ามีความส าคัญเพ่ือแก้ไอปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดท า
ฐานอ้อมูลการจัดการที่ดิน ที่ปุาให้มีความชัดเจน การจัดท าอ้อบัญญัติท้องถิ่นที่สนับสนุนการบริหารจัดการออง
ชุมชน การส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งเครืออ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบูร
ณาการความร่วมมืออองทุกภาคส่วนเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางท่ี ๕.๓ การส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและตระหนักในคุณค่าอองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมความรู้ความเอ้าใจ ปลูกจิตส านักและความตระหนักในคุณค่าอองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปัญหาภาวะโลกร้อย การสร้างความตระหนักในการให้ความส าคัญอองการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอองตน 

ยุทธศาสตร์ที่  6   ด้านการท่องเที่ยว 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

   แนวทางท่ี ๖.๑ การพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว การก่อสร้างหรือพัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยวทั้งที่มีอยู่เดิม และการเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และการสร้างเครืออ่ายเพ่ือบูรณาการการ
ท างานร่วมกันกับภาคส่วนต่าง ๆ 
   แนวทางท่ี ๖.๒ การส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยว  และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การ
ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว การส่งเสริมกิจกรรมเก่ียวกับการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  หรือโฮมสเตย์  การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพ่ือการรองรับการท่องเที่ยว การประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ประชาชน ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว การ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่  7   ด้านการพัฒนาบริหารจัดท้องถิ่นที่ดี 
   แนวทางท่ี  ๗.๑ การพัฒนาและการสร้างจิตส านึกที่ดีแก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    การส่งเสริม  สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนางาน การปรับวิธีคิด วิธีการท างาน การส่งเสริม
สนับสนุนความก้าวหน้าอองบุคลากร  การส่งเสริมเพ่ือสร้างจิตส านึกท่ีดีอองบุคลากรที่มีต่อองค์กรและส่วนรวม 
   แนวทางที่ ๗.๒ พัฒนาการให้บริการสาธารณะ การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ          
ที่สะดวก  รวดเร็ว  และเป็นธรรม  เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อประชาชน การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์องค์กร 
   แนวทางท่ี ๗.๓ ส่งเสริมการมสี่วนร่วมและกระบวนการประชาสังคม การส่งเสริมสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมอองประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคส่วนต่าง ๆ  เพ่ือให้เกิดเครืออ่ายความร่วมมือใน
การท างานเพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์  และความต้องการอองประชาชนอย่างแท้จริง 

 
2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  มีแหล่งท่องเที่ยวที่
หลากหลาย  เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ วัดเมืองปอน ชุมชนไทยใหญ่ และชุมชนปกาเกอญอฯ  
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ น้ าพุร้อนบ้านหนองแห้ง, ถ้ า, แหล่งน้ าฯ เป็นต้น มีพ้ืนที่ราบในการพัฒนาการ
เกษตรบนพื้นที่เชิงเอา มีกลุ่มชุมชนที่เอ้มแอ็ง มีภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนอนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้จะน าไปสู่การก าหนด  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) อององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน โดย
แบ่งออกเป็น  ๔  ด้าน  ดังนี้ 

 ด้านที่ ๑  การพัฒนาต าบลให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง  (Growth & Competitiveness) 
1.1 สร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่ เอ้มแอ็งประชาชนเอ้าถึงแหล่งทุนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
1.2 วางระบบการพัฒนาเมือง/ชุมชนเมือง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและรองรับการ

เปลี่ยนแปลง/เชื่อมโยงโอกาสการเอ้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.3 บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน  (Mapping & Zoning) 

 ด้านที่ ๒  การพัฒนาต าบลให้มีความเข้มแข็งและเกิดความเป็นธรรม (Inclusive Growth)  
   ๒.๑  พัฒนาชุมชนเอ้มแอ็ง สร้างเครืออ่ายความมั่นคงทางสังคมภายใต้วิถีชีวิตแบบ
          ประชาธิปไตยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๒.๒  ส่งเสริมเครืออ่ายประชาชนและกลุ่มอาสาสมัครให้เอ้มแอ็งเป็นพลังในการแก้ไอ
          ปัญหาสังคมและคนในชุมชน  
   ๒.๓  สร้างภูมิคุ้มกันและความเป็นธรรมในสังคม พัฒนาอ้อบัญญัติต าบลและบังคับ
          ใช ้กฎหมายอย่างยุติธรรม 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 ด้านที่ ๓  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  (Green Growth) 
   ๓.๑  พัฒนา/ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม/ภัยพิบัติ 
   ๓.๒  รักษาสภาวะแวดล้อมและสมดุลทางธรรมชาติด้วยพลังทางสังคม   
 ด้านที่ ๔   การพัฒนาระบบบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบล  (Internal Process)  
   ๔.๒ พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานอององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 
   ๔.๓ พัฒนาระบบฐานอ้อมูลเพ่ือการก าหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ 

   ๔.๔ พัฒนาระบบ/เครืออ่ายการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน/งบประมาณ
         อย่างมีธรรมาภิบาล  

2.8  แผนงาน 
  (1)  แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  (3)  แผนงานการศึกษา 
  (4)  แผนงานสาธารณสุอ 
  (5)  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

(6)  แผนงานเคหะและชุมชน 
  (7)  แผนงานสร้างความเอ้มแอ็งอองชุมชน 
  (8)  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(๙)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  (๑๐)  แผนงานการเกษตร 
  (๑๑)  แผนงานงบกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) อององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ดังนี้ 

2.8.1 ความเชื่อมโยงของ ยุทธศาสตร์การชาติ 20ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 
กับ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์
จังหวัด

แม่ฮ่องสอน 
 

ยุทธศาสต
ร์ด้าน
ความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐานและ

ระบบ 
โลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์การ
สร้างความ
เอ้มแอ็งทาง

เศรษฐกิจและ
แอ่งอันได้อย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
ด้าน

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การ

วิจัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิ
บาลในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความเป็น

ธรรมลดความ
เหลื่อมล้ าใน

สังคม 

ย.๑ : พัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่วและบรกิารที่เน้นความโดด
เด่นและเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม

การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวดั 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การยกระดับและพัฒนาการ 
ทองเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ 
วิถีชีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ 
และเกษตรปลอดภัย 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 
การพฒันาศักยภาพคน แกไข 
ปญหาความยากจน ลดความ
เหลื่อมล้ าเพื่อยกระดบัคณุภาพ
ชีวิตตามศาสตรพ์ระราชา 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

แผนยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถใน

การแอ่งอัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ

เท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อน

บ้าน และ
ภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การเพ่ิมศักยภาพการคา 
การลงทุน และการคา
ชายแดนปลอดภัย 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การ
จัดการ อนุรักษ ฟนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอย่างย่ังยืน
เป้าประสงคเพ่ิมความ 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนา
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง
ภายในและความมั่นคงตาม
แนวชายแดนสมบูรณของ 

ย.๒ : เพิ่มศกัยภาพการค้า การ
ลงทุน การค้าชายแดนและ
การค้าตา่งประเทศ  

 

ย.3 พฒันาเกษตรอินทรีย์ เกษตร
ปลอดภยั เกษตรแปรรูป ที่มุ่งเน้น

การเพิ่ม ประสทิธภิาพการผลติและ
สร้างมูลค่าเพิ่ม 

ย.4 : พัฒนาการบริการด้านสุขภาพ 
(Wellness) แบบองค์รวม มุ่งเน้นการ

เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สมบูรณ
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

และความหลากหลายทางชีวภาพ 

ย. ๕ : บรหิารจดัการอนุรักษแ์ละฟื้นฟู
ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

และความหลากหลายทางชีวภาพ 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2.8.2 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
กับ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ส่งเสริม
และพัฒนาการท่องเที่ยว
คุณภาพในเชิงนิเวศ วิถี
ชีวิตและสุอภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2.ส่งเสริม
และพัฒนาการค้า การ
ลงทุน และการค้า
ชายแดน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การแก้ไอ
ปัญหาความยากจนพัฒนาคน 
สังคม การบริการภาครัฐ และ
พลังงานทดแทน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การ
จัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5.การ
พัฒนาเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงภายใน
และตามแนวชายแดน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อปท.ในเอตจังหวัด

แม่ฮ่องสอน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การพฒันาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์ส่งเสริม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตรท์ี ่3  
การพฒันาคุณภาพ

คน สังคม ชุมชนให้มี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
ด้านการ

ท่องเที่ยวยั่งยนื 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
การพฒันาด้าน

เศรษฐกิจ การค้า
การลงทนุ อย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

อบต.เมืองปอน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การ
พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านคุณภาพชวีิต 
พัฒนาสังคม เพื่อให้
เป็นสังคมที่มีคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5.การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
รายได้และฐานะความ
เป็นอยู่อองประชาชน 

เปูาหมายยุทธศาสตร์ 
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน  ระบบ
สาธารณูปโภค และ
ระบบสาธารณูปการ 
ให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึง 

เปูาหมายยุทธศาสตร ์
ส่งเสริมการพัฒนา
กลุ่มอาชีพ  
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
ตลาดชุมชน และ
สินค้าพ้ืนเมือง 

เปูาหมายยุทธศาสตร ์
ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ประชาชนมีการ
ด ารงชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงฯ 

เปูาหมายยุทธศาสตร ์
ส่งเสริม  และ
สนับสนุน  ด้านการ
กีฬา และนันทนาการ 
ให้แก่เดก็และเยาวชน 
ประชาชนทั่วไป 

เปูาหมายยุทธศาสตร ์
ส่งเสริมให้มกีาร
อนรุักษ์ เชิดชู ศิลปะ 
วัฒนธรรม และ
ประเพณที้องถิ่น 

เปูาหมายยุทธศาสตร์ 
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอองประชาชนทั้ง
ด้านการศึกษา การ
สาธารณสุอ สวัสดิการ
สังคม  ให้ดีอ้ึนอย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6.
การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 7. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารงานปกครอง
สู่การบริหารจัดการ
ท้องถิ่นที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนา

บริหารจัดการ
ท้องถิ่นที่ดี 

เปูาหมายยุทธศาสตร์ 
ส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย  ให้
ชุมชนมีความเอ้มแอ็ง และ
ความสงบเรียบร้อย โดยเน้น
การมีส่วนร่วมอองประชาชน
และภาคีทุกภาคส่วน 

เปูาหมายยุทธศาสตร์ 
ส่งเสริมและสร้างจิตส านึก
ให้แก่ประชาชน ให้มีการ
จัดการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์  ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เปูาหมายยุทธศาสตร์ 
พัฒนาศักยภาพองค์กร  
และบุคลากร  ในการ
ให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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แนวทางการพัฒนา 
๑.1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
การคมนาคมอนส่ง 
1.2 การพัฒนา
ปรับปรุง
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
 

แนวทางการพัฒนา 
๔.๑ ส่งเสริมศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔.๒ ส่งเสริมการสืบทอด
และสร้างองค์ความรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การดแูลรกัษา  อนรุักษ์  
ฟื้นฟู  และการปูองกัน  แก้ไอ
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
๕.๒ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
๕.๓ การส่งเสรมิการสร้าง
จิตส านกึและตระหนักในคุณค่า
อองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
 

กลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา 
๒.๑ การพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านการประกอบ
อาชีพ 
๒.๒ การส่งเสริมการค้า
ชายแดนกับประเทศเพื่อน
บ้ าน๒ .๓  ก ารส่ ง เ สริ ม
เศรษฐกิจแบบพอเพียง
ตามแนวทางพระราชด าริ 
๒.๔ การส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการเกษตร 

แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ ส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา 
๓.๒ ส่งเสริมสาธารณสุอ  
การกีฬาและนันทนาการ 
๓.๓ ส่งเสริมความเอ้มแอ็ง
อองชุมชน 
๓.๔ ส่งเสริมการปูองกัน
และแก้ไอปัญหายาเสพติด 
 

แนวทางการพัฒนา 
๖.๑ การพัฒนาปรับปรุง
แหล่งทอ่งเที่ยว 
๖.๒ การส่งเสรมิการจัดการ
ท่องเที่ยว  และ
ประชาสัมพนัธก์ารท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา 
๗.๑ การพัฒนาและการ
สร้างจิตส านึกที่ดแีก่
บุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 
๗.๒ พัฒนาการให้บริการ
สาธารณะ 
๗.๓ ส่งเสริมการมีส่วนรว่ม
และกระบวนการประชา
สังคม 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

อบต.เมืองปอน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การ
พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านคุณภาพชวีิต 
พัฒนาสังคม เพื่อให้
เป็นสังคมที่มีคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5.การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
รายได้และฐานะความ
เป็นอยู่อองประชาชน 

เปูาหมายยุทธศาสตร์ 
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน  ระบบ
สาธารณูปโภค และ
ระบบสาธารณูปการ 
ให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึง 

เปูาหมายยุทธศาสตร ์
ส่งเสริมการพัฒนา
กลุ่มอาชีพ  
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
ตลาดชุมชน และ
สินค้าพ้ืนเมือง 

เปูาหมายยุทธศาสตร ์
ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ประชาชนมีการ
ด ารงชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงฯ 

เปูาหมายยุทธศาสตร ์
ส่งเสริม  และ
สนับสนุน  ด้านการ
กีฬา และนันทนาการ 
ให้แก่เดก็และเยาวชน 
ประชาชนทั่วไป 

เปูาหมายยุทธศาสตร ์
ส่งเสริมให้มกีาร
อนรุักษ์ เชิดชู ศิลปะ 
วัฒนธรรม และ
ประเพณที้องถิ่น 

เปูาหมายยุทธศาสตร์ 
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอองประชาชนทั้ง
ด้านการศึกษา การ
สาธารณสุอ สวัสดิการ
สังคม  ให้ดีอ้ึนอย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6.
การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 7. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารงานปกครอง
สู่การบริหารจัดการ
ท้องถิ่นที่ดี 

เปูาหมายยุทธศาสตร์ 
ส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย  ให้
ชุมชนมีความเอ้มแอ็ง และ
ความสงบเรียบร้อย โดยเน้น
การมีส่วนร่วมอองประชาชน
และภาคีทุกภาคส่วน 

เปูาหมายยุทธศาสตร์ 
ส่งเสริมและสร้างจิตส านึก
ให้แก่ประชาชน ให้มีการ
จัดการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์  ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เปูาหมายยุทธศาสตร์ 
พัฒนาศักยภาพองค์กร  
และบุคลากร  ในการ
ให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
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ผลผลติ/
โครงการ 

1.โครงการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้าง 
2.โครงการซ่อมแซม
สาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้าง
ตามอ านาจท่ีก าหนดไว้ใน
ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่ง
การ 
 

1.โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการ
ประกอบอาชีพแกก่ลุ่มอาชีพ   
2.โครงการส่งเสริมมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนอองกลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชน 
3. โครงการสง่เสริมเศรษฐกจิแบบ
พอเพียงตามแนวพระราชด าร ิ  
4.โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 
5.โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และใช้
สารชีวภัณฑ์เพื่อปอูงกันและก าจัด
ศัตรูพืชเสพติด 
6. ฯลฯ 

1.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่
เด็กเล็กในศพด.,โรงเรียน สพฐ. 
2. โครงการส่งเสริมพัฒนายกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
3.โครงการควบคุมและปูองกันโรคติดต่อ 
และโรคไอ้เลือดออก โรคพิษสุนัอบ้า 
ฯลฯ 
3.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
4. โครงการสนับสนุนการจัดการแอ่งอัน
กีฬาและจัดส่งนักกีฬาเอ้าร่วมการ
แอ่งอัน 
5.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้  ผู้พิการ 
6. ฯลฯ 
 

1.โครงการจัดกิจกรรม  วันส าคัญ
ทางศาสนาวันรัฐพิธี ราชพิธีและ
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ 
2.โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อน 
(ประเพณีปอยส่างลอง) 
3.โครงการส่งเสริมอนรุักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ปัญญา กะเหรี่ยง ไทใหญ ่
4.โครงการสร้างเครืออ่ายวัฒนธรรม
เยาวชนต าบลเมอืงปอน 
5.ฯลฯ 

1.โครงการก่อสร้างฝายอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ
2.โครงการควบคุมปอูงกันไฟปุาและ
หมอกควันออง อบต. 
3.โครงการก าจัดอยะมลูฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
ในชุมชน 
4.โครงการส่งเสริมการอนุรกัษ์ปุา
ชุมชน และการจัดท าพิกัดแนวเอต
พื้นที่ท ากิน 
5.โครงการจัดท าผงัเมอืง/ผังชุมชน/
และพิกัดแนวเอตการปกครอง 

1.โครงการพฒันาและปรบัปรุง
บ่อน้ าพุรอ้นบ้านหนองแหง้ 
2.อุดหนุนเทศบาลต าบล
อุนยวม และ อ าเภออุนยวม จัด
โครงการเทศกาลดอกบัวตอง
บานบนดอดยแม่อูคอ 
3.โครงการส่งเสริมการจัดการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนและ
โฮมสเตย์ 
4.อบรมให้ความรูเ้พื่อเตรียม
ความพร้อมรับการท่องเที่ยว 

1.โครงการอบรมจัดท าแผนที่ภาษี 
2.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนอกสถานที ่
3.อบรมเพิม่ศักยภาพและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมแกบุ่คลากร 
4.โครงการจัดเวที สนบัสนุนแผนชุมชน และ
จัดเวทีประชาคมเพื่อรบัฟังปัญหาความ
ต้องการอองประชาชน 
5.โครงการ อบต.เมืองปอนพบประชาชน 
6.โครงการพฒันาศักยภาพผูบ้รหิาร  
สมาชิกสภา และพนกังาน อบต.เมืองปอน 
 

แผนงาน 

แผนงาน 
บริหารทั่วไป 

แผนงาน 
การรักษาความสงบ

ภายใน 

แผนงาน 
การศึกษา 

แผนงาน 
สาธารณสุอ 

แผนงาน 
เคหะและชุมชน 

แผนงาน 
สร้างความเอ้มแอ็ง

อองชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ 

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

แผนงาน 
การเกษตร 

แผนงาน 
งบกลาง 

แนวทางการพัฒนา 
๑.1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
การคมนาคมอนส่ง 
1.2 การพัฒนา
ปรับปรุง
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
 

แนวทางการพัฒนา 
๔.๑ ส่งเสริมศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔.๒ ส่งเสริมการสืบทอด
และสร้างองค์ความรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การดแูลรกัษา  อนรุักษ์  
ฟื้นฟู  และการปูองกัน  แก้ไอ
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
๕.๒ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
๕.๓ การส่งเสรมิการสร้าง
จิตส านกึและตระหนักในคุณค่า
อองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
 

แนวทางการพัฒนา 
๒.๑ การพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านการประกอบ
อาชีพ 
๒.๒ การส่งเสริมการค้า
ชายแดนกับประเทศเพื่อน
บ้ าน๒ .๓  ก ารส่ ง เ สริ ม
เศรษฐกิจแบบพอเพียง
ตามแนวทางพระราชด าริ 
๒.๔ การส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการเกษตร 

แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ ส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา 
๓.๒ ส่งเสริมสาธารณสุอ  
การกีฬาและนันทนาการ 
๓.๓ ส่งเสริมความเอ้มแอ็ง
อองชุมชน 
๓.๔ ส่งเสริมการปูองกัน
และแก้ไอปัญหายาเสพติด 
 

แนวทางการพัฒนา 
๖.๑ การพัฒนาปรับปรุง
แหล่งทอ่งเที่ยว 
๖.๒ การส่งเสรมิการจัดการ
ท่องเที่ยว  และ
ประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา 
๗.๑ การพัฒนาและการ
สร้างจิตส านึกที่ดแีก่
บุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 
๗.๒ พัฒนาการให้บริการ
สาธารณะ 
๗.๓ ส่งเสริมการมีส่วนรว่ม
และกระบวนการประชา
สังคม 

กลยุทธ์ 
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 2.8.4 แผนที่ยุทธศาสตร์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ
การค้า การลงทุนท่ี
ยั่งยืน 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการอนรุักษ์
ส่งเสริมศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีภูมิปญัญา
ท้องถ่ิน 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียว 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการท้องถ่ิน
ท่ีดี 

ส่งเสริมการ
พัฒนากลุ่ม
อาชีพ  
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน  ตลาด
ชุมชน และ
สินค้าพื้นเมอืง 

1.1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมอนส่ง 

2.1 การพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
ประกอบอาชีพ 
 

2.3 การส่งเสริม
เศรษฐกิจแบบ
พอเพียงตามแนว
พระราชด าริ 

1.2 การพัฒนา
ปรับปรุง
สาธารณูปโภค สาร
ธารณูปการ 

2.2 การส่งเสริมและ
สนับสนุนการค้า
ชายแดนกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 

3.4 ส่งเสริมการ
ปูองกันและแก้ไอ
ปัญหายาเสพติด 

3.1 ส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา 

3.3 ส่งเสริมความ
เอ้มแอ็งอองชุมชน 

5.1 การดูแลรักษา  
อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และการ
ปูองกัน  แก้ไอปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3.2 ส่งเสริม
สาธารณสุอ การ
กีฬาและ
นันทนาการ 

4.2 ส่งเสริมการสืบ
ทอดและสร้างองค์
ความรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ 

5.2 การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4.1 ส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

5.3 การส่งเสริมการ
สร้างจิตส านึกและ
ตระหนักถึงคุณค่าออง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6.1 การพัฒนา
ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเท่ียว 

6.2 การส่งเสริม
การจัดการ
ท่องเท่ียว  และ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียว 

7.1 การพัฒนาและการ
สร้างจิตส านึกที่ดีแก่
บุคลากรอององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

7.2 การพัฒนา
ให้บริการสาธารณะ 

7.3 ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและ
กระบวนการประชา
สังคม 
 

ส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย  
ให้ชุมชนมีความ
เอ้มแอ็ง และความ
สงบเรียบรอ้ย โดยเน้น
การมสี่วนร่วมออง
ประชาชนและภาคีทุก
ภาคส่วน 

ส่งเสริมและสร้าง
จิตส านึกให้แก่
ประชาชน ให้มี
การจัดการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์  ด้าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่แวดล้อม 

พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน  ระบบ
สาธารณูปโภค 
และระบบ
สาธารณูปการ 
ให้ครอบคลุม
และทั่วถึง 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ประชาชนมี
การด ารงชีวิต
แบบ
เศรษฐกจิ
พอเพียงฯ 

ส่งเสริม  และ
สนับสนุน  
ด้านการกีฬา 
และ
นันทนาการ 
ให้แก่เด็กและ
เยาวชน 
ประชาชน
ทั่วไป 

ส่งเสริมใหม้ีการ
อนุรักษ์ เชิดชู 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม และ
ประเพณี
ท้องถ่ิน 

ส่งเสริมพฒันา
คุณภาพชีวิตออง
ประชาชนทั้งด้าน
การศึกษา การ
สาธารณสุอ 
สวัสดิการสงัคม  ให้
ดีอ้ึนอย่างครอบคลุม
และทั่วถึง 

พัฒนาศักยภาพ
องค์กร  และ
บุคลากร  ใน
การใหบ้ริการ
แก่ประชาชน
ตามหลกัธรร
มาภิบาล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 
Strategy Map 

วิสัยทัศน์ 
“ต าบลแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์    พิทักษ์วัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
พัฒนาคุณภาพชีวิต      น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 

เปูาประสง
ค์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
ปอนจะพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ผสานการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในให้เกิดความยั่งยืน 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
ปอนจะอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี อันดีงามอองต าบลให้
เกิดความยั่งยืน 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอนจะพัฒนา
คุณภาพชีวิตอองประชาชนในต าบลให้มีความ
เป็นอยู่ท่ีดี ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา 
สาธารณสุอ การประกอบอาชีพ และการสร้าง
ความเอ้มแอ็งอองชุม 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
ปอนจะน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ต าบลและการให้บริการ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร ์

แนวทาง 
การพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 
• พันธกิจ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอนจะพัฒนาคุณภาพชีวิตอองประชาชนในต าบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดี  

  ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา สาธารณสุอ การประกอบอาชีพ และการสร้างความเอ้มแอ็งอองชุม 

• เป้าประสงค์ 1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการ ให้ครอบคลุมและทั่วถึง 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. จ านวนถนน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการเพ่ิมมากอ้ึนและได้มาตรฐาน 

• กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอนส่ง จ านวนถนนเพิ่มมากอึ้นและได้มาตรฐาน 
1.2 การพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค สารธารณูปการ จ านวนสาธารณูปโภคเพ่ิมมากอ้ึนและได้มาตรฐาน 
 
• หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 
 
• ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน :  

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิติวัฒนธรรม
สุอภาพ และเกษตรปลอดภัย  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมศักยภาพการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน แก้ไอปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าเพื่อ

ยกระดับคุณภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชา 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน :  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

2.4 ส่งเสริม
สนับสนุนด้าน
การเกษตร 
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ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทนุที่ยั่งยืน 

• พันธกิจ 1. องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอนจะพัฒนาคุณภาพชีวิตอองประชาชนในต าบลให้มีความ 
    เป็นอยู่ที่ดี ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษา สาธารณสุอ การประกอบอาชีพ และการสร้าง     
    ความเอ้มแอ็งอองชุม 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอนจะน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ในการ   
    พัฒนาต าบลและการให้บริการประชาชน 

• เป้าประสงค์  1. ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลาดชุมชน และสินค้าพ้ืนเมือง 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงฯ 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. จ านวนกลุ่มอาชีพ ช่องทางการตลาดและผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าพ้ืนเมืองมีเพ่ิมมากอ้ึน 
2. จ านวนผู้ที่หันมาท าการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีเพ่ิมมากอึ้น 

• กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

2.1 การพัฒนาศักยภาพด้านการประกอบอาชีพ จ านวนผู้ประกอบอาชีพที่มีศักยภาพในการแอ่งอันกับ
ท้องตลาดมีเพ่ิมมากอ้ึน 

2.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการค้าชายแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

จ านวนช่องทางในการท าการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านมี
เพ่ิมมากอ้ึน 

2.3 การส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ 

จ านวนผู้ที่เป็นต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่างใน
พ้ืนที่มีเพ่ิมมากอึ้น 

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร จ านวนอองผู้ที่ประสบปัญหาด้านการเกษตรลดลง 
 
• หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
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 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 

• ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน :  

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิติวัฒนธรรม
สุอภาพ และเกษตรปลอดภัย  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมศักยภาพการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน แก้ไอปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าเพื่อ

ยกระดับคุณภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชา 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน :  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุนยั่งยืน 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

• พันธกิจ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอนจะพัฒนาคุณภาพชีวิตอองประชาชนในต าบลให้มีความ 
เป็นอยู่ที่ดี ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา สาธารณสุอ การประกอบอาชีพ และการสร้าง
ความเอ้มแอ็งอองชุม 

• เป้าประสงค์  1. ส่งเสริม  และสนับสนุน  ด้านการกีฬา และนันทนาการ ให้แก่เด็กและเยาวชน  
    ประชาชนทั่วไป 
2. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอองประชาชนทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุอ สวัสดิการสังคม       
    ให้ดีอึ้นอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
3. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ให้ชุมชนมีความเอ้มแอ็ง และความสงบ  
    เรียบร้อย โดยเน้นการมีส่วนร่วมอองประชาชนและภาคีทุกภาคส่วน 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. จ านวนเยาวชน ประชาชน หนัมาออกก าลังกายเพ่ิมมากอึ้น 
2. จ านวนเยาวชน ประชาชน มคีุณภาพชีวิตด้านการศึกษา และสาธารณสุอเพ่ิมมากอ้ึน 
3. จ านวนชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อย เพ่ิมมากอึ้น 

• กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
3.1 ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

การศึกษาเพ่ิมมากอ้ึน 
3.2 ส่งเสริมสาธารณสุอ การกีฬาและนันทนาการ จ านวนประชากรมีสุอภาพดีเพ่ิมมากอ้ึน 
3.3 ส่งเสริมความเอ้มแอ็งอองชุมชน จ านวนชุมชนที่มีความเอ้มแอ็งในมิติต่างๆ เพิ่มมากอึ้น 
3.4 ส่งเสริมการปูองกันและแก้ไอปัญหายาเสพติด จ านวนชุมชนที่ปลอดยาเสพติดมีเพ่ิมมากอึ้น 
 
• หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 

• ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน :  

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิติวัฒนธรรม
สุอภาพ และเกษตรปลอดภัย  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมศักยภาพการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน แก้ไอปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าเพื่อ

ยกระดับคุณภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน :  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ  

 
ยุทธศาสตร์ (Strategy) 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

• พันธกิจ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอนจะอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณี อันดีงามอองต าบล 
ให้เกิดความยั่งยืน 

• เป้าประสงค์  1. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ เชิดชู ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. จ านวนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ลดลง และได้รับการสืบทอด 

• กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

4.1 ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จ านวน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยังคงอยู่และได้รับการสืบทอด 

4.2 ส่งเสริมการสืบทอดและสร้างองค์ความรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 

จ านวนผู้ที่ได้รับการสืบทอดองค์ความรู้ทาง
ศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์มีเพ่ิมมากอึ้น 

 
• หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 

• ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน :  

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิติวัฒนธรรม
สุอภาพ และเกษตรปลอดภัย  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมศักยภาพการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน แก้ไอปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าเพื่อ

ยกระดับคุณภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน :  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

• พันธกิจ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอนจะอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณี อันดีงามอองต าบล 
ให้เกิดความยั่งยืน 

• เป้าประสงค์  1. ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชน ให้มีการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   
   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

1. จ านวนพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาที่ดีอ้ึน 

• กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
5.1 การดูแลรักษา  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และการปูองกัน  
แก้ไอปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จ านวนพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
เพ่ิมมากอ้ึน 

5.2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จ านวนพื้นที่ท่ีมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากอ้ึน 

5.3 การส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและตระหนักถึง
คุณค่าอองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จ านวนกลุ่มหรือชุมชนในด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเพ่ิมมากอึ้น 

 
• หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 

• ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน :  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การแก้ไอปัญหาหมอกควันและไฟปุา 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน :  
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

• พันธกิจ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอนจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผสานการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในให้เกิดความยั่งยืน 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

• เป้าประสงค์  1. ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชน ให้มีการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   
    ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. จ านวนพื้นที่ และชุมชนมีการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากอ้ึน 

• กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
6.1 การพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมมากอึ้น 
6.2 การส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยว  และ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์และวงรอบการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ิมมากอ้ึน 

 
• หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 

• ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน :  

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิติวัฒนธรรม
สุอภาพ และเกษตรปลอดภัย  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมศักยภาพการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน แก้ไอปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าเพื่อ

ยกระดับคุณภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชา 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน :  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี 

• พันธกิจ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอนจะน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ต าบลและการให้บริการประชาชน 

• เป้าประสงค์  1. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ให้ชุมชนมีความเอ้มแอ็ง และความ 
    สงบเรียบร้อย โดยเน้นการมีส่วนร่วมอองประชาชนและภาคีทุกภาคส่วน 
2. พัฒนาศักยภาพองค์กร  และบุคลากร  ในการให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. จ านวนประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างความเอ้มแอ็งตามระบอบประชาธิปไตยเพ่ิมมากอึ้น 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน และบุคลากร มีศักยภาพในการให้บริการประชาชนเพิ่ม

มากอึ้น 

• กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
7.1 การพัฒนาและการสร้างจิตส านึกท่ีดีแก่บุคลากร
อององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวนบุคลากรได้รับการพัฒนาและการสร้างจิตส านึก
เพ่ิมมากอ้ึน 

7.2 การพัฒนาให้บริการสาธารณะ การพัฒนาให้บริการสาธารณะมีศักยภาพเพ่ิมมากอึ้น 
7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการประชา
สังคม 

ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการประชา
สังคมเพ่ิมมากอ้ึน 

 
• หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 

• ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน :  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน แก้ไอปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชา 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน :  

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี 
 
 
 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
 
 
 
 
 
 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอององค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
  จุดแข็ง  (Strength :S ) 
  ๑. ต าบลเมืองปอนมีศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม มีวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบดั้งเดิม 
ที่เป็นเอกลักษณ์อองตนเอง และยังอนุรักษ์ไว้ 
  ๒. ต าบลเมืองปอน มีศูนย์วัฒนธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประเพณี วัฒนธรรม และประวัติต่าง 
ๆที่เก่ียวอ้อง 
  ๓. ประชาชนให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือในการแก้ไอปัญหายาเสพติด 
  ๔. ต าบลเมืองปอนมีพ้ืนที่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์อองทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนในพ้ืนที่
ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการปลูกปุา 
  ๕. ประชาชนมีความยึดมั่นในจารีตประเพณีและอนบธรรมเนียม 
  ๖. มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และทางศิลปวัฒนธรรม 
  ๗. มีการจัดที่พักแบบโฮมสเตย์ 
  ๘. มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
  ๙. มีการรวมกลุ่มทางสังคมที่เอ้มแอ็ง เช่นกลุ่มอาชีพ กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มเอกชน และมี
สินค้า OTOP 
  ๑๐. มีหอกระจายอ่าว ประจ าหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน 
  ๑๑. มีผลผลิตทางการเกษตรที่อึ้นชื่อ เช่น กระเทียม ถั่วเหลือง  
  ๑๒. มีระบบการผลิตเพ่ือยังชีพ 
  ๑๓. ประชาชนมีการค ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
  ๑๔. มีอินเตอร์เน็ตต าบล 
  จุดอ่อน ( Weakness : W ) 
  ๑. งบประมาณในการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐาน มีน้อย 
  ๒. การคมนาคมมีความยากล าบาก และการติดต่อสื่อสารไม่ทั่วถึง 
  ๓. ประชาชนอาดความรู้และความเอ้าใจที่ถูกต้อง ในด้านการเกษตร 

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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  ๔. ประชาชนบางส่วนมียังมีหนี้สิน 
  ๕. ประชาชนบางส่วนมีที่ดินที่อาดเอกสารสิทธิ์ 
  ๖. ประชาชนบางส่วนอาดความเอ้าในในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดท าแผนพัฒนา 
  ๗. อาดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย 
  ๘.  การอาดที่ดินท ากิน 
  ๙. ปัญหาการว่างงาน 
  ๑๐. ปัญหาการบุกรุกปุา ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑๑. ปัญหาด้านยาเสพติด 
 
  โอกาส (Opportunity : O )  

1. มีหน่วยงานท่ีช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณ ท าให้การพัฒนาอององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเมืองปอนมีศักยภาพมากอึ้น 
2. มีนโยบายช่วยเหลือและสนับสนุนจากหน่วยงานราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ  
และเศรษฐกิจชุมชน และสินค้า OTOP 
3. ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณและการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว 
พระราชด าริ 
4. มีนโยบายช่วยเหลือและสนับสนุนและให้โอกาสด้านการศึกษา 
5. มีการสนับสนุนประชาชนเอ้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารการด าเนินงานออง 
หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. พระราชบัญญัติอ้อมูลอ่าวสารเปิดโอกาสให้ประชาชนเอ้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง 
การปกครอง 
7. มีนโยบายแผนงานส่งเสริมความเอ้มแอ็งให้กับชุมชน 
8. มีกองทุนหมุนเวียนให้กู้ยืม 
9. มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว 

  อุปสรรค (Treat : T) 
1. มีหมู่บ้านท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีสูง ท าให้การคมนาคมอนส่ง ยากล าบาก 
2. การติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความยากล าบาก 
3. การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
4. งบประมาณสนับสนุนอองหน่วยงานมีจ านวนจ ากัก 
5. ประชากรมีรายได้ต่ า และมีอัตราการว่างงานเพิ่มมากอ้ึน 
6. อาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นท่ีในด้านต่าง ๆ 
7. ประชาชนยังอาดความรู้ ความเอ้าใจเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาท้องถิ่น 

 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
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  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) อององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอนนั้น 
ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวอ้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

การพัฒนาท้องถิ่นช่วงระยะเวลา  3  ปี  ตามแผนพัฒนาต าบล มีจุดแอ็งจุดอ่อน  โอกาส และอ้อจ ากัด  ดังนี้ 
1. การพัฒนาตามนโยบายอองรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

1.1 นโยบายแก้ไอปัญหาความยากจน 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีช่องทางติดต่อค้าอายชายแดน 
2. มีดินอุดมสมบูรณ ์

1. ประชากรส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ า 
2. ประชาชนมีความเป็นอยู่แบบพอยังชีพ 

โอกาส ข้อจ ากัด 
1. มีเงินกองทุนหมู่บ้านละ  ๑  ล้านบาท 
2. ที่ดินอุดมสมบูรณ ์
3. มีเงินทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง 
 

1. อยู่ห่างไกลจากตลาดใหญ่(เชียงใหม่) 
2. มีก าลังซื้อต่ า เนื่องจากรายได้ต่อหัวน้อย 

 
๑.๒  นโยบายปูองกันและแก้ไอปัญหายาเสพติด 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ประชาชนให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือในการ

แก้ไอปัญหายาเสติด 
1. ภูมิประเทศเป็นปุาเอาและเสี่ยงต่อการเป็นจุดล าเลียง

ยาเสพติด 
2. การสูบฝิ่นยังมีอยู่ในหมู่ผู้สูงอายุชาวเอาเผ่ากะเหรี่ยง 

 

โอกาส ข้อจ ากัด 
1. เส้นทางคมนาคมและการสื่อสารไปสู่ภายนอก

ยากล าบากมาก 
 

๑. มีพ้ืนที่ติดถนนสายหลัก 

 

๑.๓  นโยบายการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีองค์กรเอกชนในพื้นท่ี 
2. ประชาชนให้ความสนใจต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1. ประชาชนมีรายได้จาการรับจ้าง, การเกษตร และ
การศึกษาต่ า 

2. ประชาชนเคยชินกับการได้รับความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานราชการ 
 

โอกาส ข้อจ ากัด 
1. มีการสนับสนุนประชาชนเอ้าไปมีส่วนร่วมในการ 1. ประชาชนเคยชินกับการได้รับความช่วยเหลือจาก
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บริหารการด าเนินงานอองหน่วยงานราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. พระราชบัญญัติ อ้ อมูลอ่ าวสาร  เปิด โอกาสให้
ประชาชนเอ้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง 
 

หน่วยงานภายนอก 
2. ประชาชนยังห่วงปากท้องมากกว่าการเอ้าไปมีส่วน

ร่วมทางการเมืองปกครอง 

1.4 นโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
-  เศรษฐกิจแบบพอเพียง 
-  เสริมสร้างความเอ้มแอ็งอองชุมชน 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ประชาชนมีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย 
2. ประชาชนยังยึดมั่นในอนบธรรมเนียมประเพณี

ท้องถิ่น 
 

1. ชุมชนยังอาดความรู้ในกระบวนการเอ้าไปมีส่วนร่วม
ทางการเมืองการปกครอง 

โอกาส ข้อจ ากัด 
1. มีนโยบายแผนงานส่งเสริมความเอ้มแอ็งให้กับชุมชน 

 
๑.  ประชาชนเคยชินกับการได้รับความช่วยเหลือ 

 

๒.  การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มอองท้องถิ่น 
2.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีศิลปะ วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่ยังอนุรักษ์ไว้ 
2. มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  เช่น น้ าพุร้อน, บ่อน้ า

ทิพย์   และวัด  ซึ่ งยังคงไว้ซึ่ งศิลปะ วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

3. มีการจัดที่พักแบบโฮมสเตย์ 
 

1. การพัฒนาแหล่งเที่ยวมีน้อย 
2. ยังอาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
3. ประชาชนยั งอาดความรู้ ความเอ้ า ใจและอาด

ประสบการณ์ในการบริการนักท่องเที่ยว 

โอกาส ข้อจ ากัด 
1. มีกองทุนหมุนเวียนให้กู้ยืม โดยส่งใช้  ๕  ปี 

ไม่มีดอกเบี้ย 
2. ประชาชนยังคงอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม

ไว้ 
 

1. ประชาชนมีรายได้น้อย 
2. ผู้ที่มีความรู้ความช านาญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นมีน้อย 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน 
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น 

 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีอากาศและธรรมชาติดี 
2. มีความเป็นอยู่ดีตามอัตภาพ 
3. มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย 
4. มีประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า 
5. มีความสามัคคี 
6. มีปราชญ์ชาวบ้าน(ภูมิปัญญาท้องถิ่น) 
7. มีพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด 

1. การคมนาคมไม่สะดวก 
2. การว่างงาน 
3. ผลผลิตตกต่ า 
4. ปัญหาหนี้นอกระบบ 
5. อาดการต่อเนื่องในการพัฒนา 
6. อาดการส่งเสริมด้านประเพณีและวัฒนธรรมอย่าง

ต่อเนื่อง 
7. อาดความกระตือรือร้นในการพัฒนา 

 

โอกาส ข้อจ ากัด 
1. พัฒนาอาชีพแบบยั่งยืน 
2. ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม 
3. ส่งเสริมการออกก าลังกาย 
4. พัฒนาคนและสร้างจิตส านึก 
5. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

 

1. มีอ้อจ ากัดเรื่องกฎหมาย / นโยบายด้านปุาไม้ 
2. การพัฒนาไม่สอดคล้องกับวีถีชีวิตอองประชาชน 
3. ราชการมีหลักการและอ้ันตอนมากเกินไป 
4. พ้ืนที่ห่างไกลจากสถานีต ารวจ 

 
************************************ 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 01

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 12 2,630,000   20 4,190,000   36 9,260,000   48 11,640,000    47 10,910,000    163 38,630,000    

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6 1,650,000   5 2,500,000   18 9,404,000   32      16,666,000    26 1,246,600   87 31,466,600    

รวม 18 4,280,000 25 6,690,000 54 18,664,000 80 28,306,000 73 12,156,600 250 70,096,600

  2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 270,000 4 200,000 7 310,000 7 310,000 7 310,000 31 1,400,000

  2.2 แผนงานเกษตร 3 150,000 2 60,000 6 260,000 6 260,000 6 260,000 23 990,000

 รวม 9 420,000 6 260,000 13 570,000 13 570,000 13 570,000 54 2,390,000

  3.1 แผนงานงบกลาง 5 9,460,000 5 10,560,000 5 10,660,000 5 10,660,000 5 10,660,000 25 52,000,000

  3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 230,000 4 150,000 6 240,000 6 240,000 6 240,000 27 1,100,000

  3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 -              0 -              2 40,000 2 40,000 2 40,000 6 120,000

  3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 10 750,000

  3.5 แผนงานสาธารณสุข 9 82,000 9 78,000 11 1,124,000 11 1,124,000 11 1,124,000 51 3,532,000

  3.6 แผนงานการศึกษา 13 4,753,280 12 2,588,800 15 133,500 15 277,500 15 2,775,000 70 10,528,080

  3.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 2 170,000      3 220,000      4 250,000      4 250,000      4 250,000      17 1,140,000   

  3.8 แผนงานเคหะและชุมชน 1 50,000 1 500,000 2 1,100,000 3 1,100,000 3 110,000 10 2,860,000

รวม 37 14,895,280 36 14,246,800 47 13,697,500 48 13,841,500 48 15,349,000 216 72,030,080

ปี 2565ปี 2564 รวม 5 ปี
ยุทธศาสตร์/แผนงาน

ปี 2561 ปี 2562

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาคนและสังคม ที่มีคุณภาพ

ปี 2563

 บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณปูโภค

2.  ยุทธศาสตร์กรพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทนุที่ยั่งยืน



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 01

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

ปี 2565ปี 2564 รวม 5 ปี
ยุทธศาสตร์/แผนงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

 บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

  4.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 7 343,000      5 370,000      7 450,000      7 450,000      7 450,000      33 2,063,000   

รวม 7 343,000      5 370,000      7 450,000      7       450,000      7 450,000      33 2,063,000   

  5.1 แผนงานเกษตร 7 590,000      5 220,000      8 290,000      8 290,000      8 290,000      36 1,680,000   

  5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 200,000      1 200,000      1 200,000      1 200,000      1 200,000      5 1,000,000   

  5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 150,000      2 150,000      2 150,000      2 150,000      2 150,000      10 750,000      

รวม 10 940,000 8 570,000 11 640,000 11 640,000 11 640,000 51 3,430,000

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว

  6.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 19 6,533,000   20 6,753,000   18 6,543,000   14 5,483,000   13 5,883,000   84 31,195,000    

รวม 19 6,533,000 20 6,753,000 18 6,543,000 14 5,483,000 13 5,883,000 84 31,195,000

  7.1  แผนงานบริหารทั่วไป 12 570,000      11 790,000      14 1,170,000   18 2,300,000   18 2,300,000   73 7,130,000   

  7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 -              0 -              1 380,000      1 380,000      1 380,000      3 1,140,000   

รวม 12 570,000 11 790,000 15 1,550,000 19 2,680,000 19 2,680,000 76 8,270,000

รวมทั้งสิ้น 112 27,981,280 111 29,679,800 165 42,114,500 192 51,970,500 184 37,728,600 764 189,474,680

4  ยุทธศาสตร์กรพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณภีมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทอ้งถ่ินที่ดี



ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงการพ้ืนฐาน และสาธาณูปโภค
๑  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณปูโภค

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง
แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 
(คสล.) บา้นเมืองปอน หมู่ที่ 1

เพื่อระบายน้้าภายใน
หมู่บา้นและปอ้งกันน้้า
ทว่มอย่างฉับพลัน

รางระบายน้้า ขนาดกวา้ง 
0.60 เมตร ยาว 100 
เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา
 0.10 เมตร

100,000 150,000 150,000 150,000 150,000  1 แหง่ ลดปญัหาน้้าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 
(คสล.) (ตัว L) บา้นเมืองปอน หมู่ที่
 1

เพื่อปอ้งกันน้้าทว่มอย่าง
ฉับพลัน

ผนังรางรางระบายน้้า คสล.
 (ตัว L) สูง 1.20 เมตร  
กวา้ง  1.00 เมตร  หนา 
0.10 เมตร  ยาว 150  
เมตร

            -               -               -   200,000 200,000  1 แหง่ ลดปญัหาน้้าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 - 2

เพื่อใหป้ระชาชนมี
สถานที่จัดกิจกรรม
สาธารณะของหมู่บา้น

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 - 2

              -               - 500,000 500,000 500,000 1 แหง่ ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์

กองช่าง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน

ที่



ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงการพ้ืนฐาน และสาธาณูปโภค
๑  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณปูโภค

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง
แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน

ที่

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 
(คสล.) บา้นเมืองปอน หมู่ที่ 2

เพื่อระบายน้้าภายใน
หมู่บา้น
และปอ้งกันน้้าทว่มอย่าง
ฉับพลัน

รางระบายน้้า ขนาดกวา้ง 
0.60 เมตร ยาว 250 
เมตร สูง 0.60 เมตร หนา
 0.10 เมตร

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  1 แหง่ ลดปญัหาน้้าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 
(คสล.) บา้นหางปอน หมู่ที่ 3

เพื่อระบายน้้าภายใน
หมู่บา้น และปอ้งกันน้้า
ทว่มขังในหมู่บา้น

รางระบายน้้า ขนาดกวา้ง 
0.60 เมตร ยาว 500 
เมตร สูง 0.60 เมตร หนา
 0.10 เมตร

350,000 150,000 150,000 150,000 150,000  1 แหง่ ลดปญัหาน้้าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

6 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บา้น หมู่ที่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าใช้
เพื่อการอุปโภค-บริโภค 
อย่างทั่วถึง พอเพยีง และ
สะอาด

ปรับปรุงระบบน้้าประปา
หมู่บา้น หมู่ที่ 3

            -               -   150,000 150,000 150,000  1 แหง่ ประชาชนมีน้้าใช้
เพื่อการอุปโภค-
บริโภค อย่างทั่วถึง 
พอเพยีง และสะอาด

กองช่าง



ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงการพ้ืนฐาน และสาธาณูปโภค
๑  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณปูโภค

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง
แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน

ที่

7 ก่อสร้างผนังกั้นน้้า (คสล.) บา้น
หางปอน หมู่ที่ 3

เพื่อปอ้งกันน้้ากัดเซาะ
ตล่ิงปอ้งกันอุทกภยั

ผนังกั้นน้้า ขนาดกวา้ง 
2.00 เมตร ยาว 100 
เมตร สูง 1.00 เมตร

            -               -               -   300,000 300,000  1 แหง่  แก้ไขปญัหาเหตุ
อุทกภยัน้้ากัดเซาะ
ตล่ิง

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 
(คสล.) บา้นปา่ฝาง หมู่ที่ 4

เพื่อระบายน้้าภายใน
หมู่บา้น และปอ้งกันน้้า
ทว่มขังในหมู่บา้น

รางระบายน้้า ขนาดกวา้ง 
0.60 เมตร ยาว 500 
เมตร สูง 0.60 เมตร หนา
 0.10 เมตร

            -   150,000 150,000 150,000 150,000  1 แหง่ ลดปญัหาน้้าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

9 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บา้น หมู่บา้น หมู่ที่ 4

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าใช้
เพื่อการอุปโภค-บริโภค 
อย่างทั่วถึง พอเพยีงและ
สะอาด

ปรับปรุงระบบน้้าประปา
หมู่บา้น หมู่ที่ 4

            -               -   150,000 150,000 150,000  1 แหง่ ประชาชนมีน้้าใช้
เพื่อการอุปโภค-
บริโภค อย่างทั่วถึง 
พอเพยีงและสะอาด

กองช่าง



ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงการพ้ืนฐาน และสาธาณูปโภค
๑  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณปูโภค

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง
แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน

ที่

10 โครงการขุดลอกหน้าฝายและวาง
กล่องเกเบี้ยน (Gabion) ฝายหลวง
 บา้นปา่ฝาง หมู่ที่ 4

เพื่อปอ้งกันการพงัทลาย
หน้าดินจนเกิดการทบัถม
ปดิกั้นทางน้้า

ขุดลอกหน้าฝาย วางกล่อง
เกเบี้ยน  (Gabion) 
บริเวณหน้าฝายหลวงทั้ง
สองฝ่ัง

            -               -               -   200,000 200,000  1 แหง่ ประชาชนมีน้้าไวใ้ช้
อุปโภค และภาค
การเกษตร

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างประตูน้้าเปดิ – 
ปดิ ฝายหลวง 
บา้นปา่ฝาง หมู่ที่ 4

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าใช้
เพื่อการอุปโภค-บริโภค 
อย่างพอเพยีง

ประตู เปดิ - ปดิ น้้า 
จ้านวน 1 แหง่

            -               -               -   200,000 200,000  1 แหง่ สามารบริหาร
จัดการน้้าใช้ใน
การเกษตร อุปโภค
 – บริโภค อย่าง
ทั่วถึงและพอเพยีง

กองช่าง

12 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บา้น บา้นแม่ซอ หมู่ที่ 5

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าใช้
เพื่อการอุปโภค-บริโภค 
อย่างทั่วถึง พอเพยีง

ปรับปรุงระบบน้้าประปา
หมู่บา้น หมู่ที่ 5

100,000 100,000             -               -               -    1 แหง่ ประชาชนมีน้้าใช้
เพื่อการอุปโภค-
บริโภค อย่างทั่วถึง 
พอเพยีง

กองช่าง



ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงการพ้ืนฐาน และสาธาณูปโภค
๑  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณปูโภค

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง
แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน

ที่

13 ก่อสร้างผนังกั้นน้้า บา้นแม่ซอ หมู่
ที่ 5

เพื่อปอ้งกันน้้ากัดเซาะ
ตล่ิงปอ้งกันอุทกภยั

ผนังกั้นน้้า ขนาดกวา้ง 
2.00 เมตร ยาว 100 
เมตร สูง 1.00 เมตร

            -               -   300,000 300,000 300,000 1 แหง่  ปอ้งกันน้้ากัดเซาะ
ตล่ิงปอ้งกันอุทกภยั

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้้า (วงั
ปลา) บา้นแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ 6

เพื่อปอ้งกันน้้ากัดเซาะ
ตล่ิงปอ้งกันอุทกภยั

ผนังกั้นน้้า ขนาดกวา้ง 
2.00 เมตร ยาว 100 
เมตร สูง 1.00 เมตร

            -               -   300,000 300,000 300,000  1 แหง่ ปอ้งกันน้้ากัดเซาะ
ตล่ิงปอ้งกันอุทกภยั

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 
(คสล.) บา้นแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ 6

เพื่อระบายน้้าภายใน
หมู่บา้น และปอ้งกันน้้า
ทว่มขังในหมู่บา้น

รางระบายน้้า ขนาดกวา้ง 
0.60 เมตร ยาว 200 
เมตร สูง 0.60 เมตร หนา
 0.10 เมตร

            -               -               -   200,000 200,000  1 แหง่ ลดปญัหาน้้าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง



ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงการพ้ืนฐาน และสาธาณูปโภค
๑  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณปูโภค

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง
แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน

ที่

16 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บา้น บา้นแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าใช้
เพื่อการอุปโภค-บริโภค 
อย่างทั่วถึง พอเพยีงและ
สะอาด

ปรับปรุงระบบน้้าประปา
หมู่บา้น หมู่ที่ 6

            -   100,000             -   100,000             -    1 แหง่ ประชาชนมีน้้าใช้
เพื่อการอุปโภค-
บริโภค อย่างทั่วถึง 
พอเพยีง และสะอาด

กองช่าง

17 ก่อสร้างผนังกั้นน้้าและดาด
คอนกรีต (คสล.) สายทางบา้นแม่
ลาก๊ะ หมู่ที่ 6 - บา้นมะหนิหลวง 
หมู่ที่ 8

เพื่อปอ้งกันน้้ากัดเซาะ
ตล่ิงปอ้งกันอุทกภยั

ผนังกั้นน้้า ขนาดกวา้ง 
2.00 เมตร ยาว 100 
เมตร สูง 1.00 เมตร

            -               -   300,000 300,000 300,000 1 แหง่  แก้ไขปญัหาเหตุ
อุทกภยัน้้ากัดเซาะ
ตล่ิง

กองช่าง

18  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้้าหว้ย
โปโกร หมู่ที่ 6

 เพื่อใหม้ีแหล่งกักเก็บน้้า
เพื่อใช้ในการอุปโภค-
บริโภค และใช้ใน
การเกษตร อย่างทั่วถึง

ขนาด	กวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 6.00 เมตร ลึก 1.50
 เมตร

            -               -               -   300,000 30,000 1 แหง่  มแีหล่งกกัเกบ็น้้าเพื่อ
ใช้ในการอปุโภค-
บริโภค และใช้ใน
การเกษตร อย่างทั่วถึง

กองช่าง



ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงการพ้ืนฐาน และสาธาณูปโภค
๑  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณปูโภค

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง
แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน

ที่

19 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้าหว้ย
โจร หมู่ที่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าใช้
ในการเกษตร อุปโภค

ขนาด	กวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 6.00 เมตร ลึก 1.50
 เมตร

            -               -   100,000 100,000 100,000  1 อ่าง ประชาชนมีสระน้้า
ส้าหรับกักเก็บน้้าใช้
ในการเกษตรในฤดู
แล้ง

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 
(คสล.) บา้นทา่หนิส้ม หมู่ที่ 7

เพื่อปอ้งกันน้้ากัดเซาะ
ตล่ิงปอ้งกันอุทกภยั

รางระบายน้้า ขนาดกวา้ง 
0.60 เมตร ยาว 200 
เมตร สูง 0.60 เมตร หนา
 0.10 เมตร

            -               -               -   200,000 200,000  1 แหง่ ลดปญัหาน้้าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

21 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บา้น บา้นทา่หนิส้ม หมู่ที่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าใช้
เพื่อการอุปโภค-บริโภค 
อย่างทั่วถึง พอเพยีงและ
สะอาด

ปรับปรุงระบบน้้าประปา
หมู่บา้น หมู่ที่ 7

            -   100,000 100,000 100,000 10,000  1 แหง่ ประชาชนมีน้้าใช้
เพื่อการอุปโภค-
บริโภค อย่างทั่วถึง 
พอเพยีงและสะอาด

กองช่าง



ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงการพ้ืนฐาน และสาธาณูปโภค
๑  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณปูโภค

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง
แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน

ที่

22 โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้้า หมู่ที่ 7  เพื่อปอ้งกันการพงัทลาย
หน้าดินจนเกิดการทบัถม
ปดิกั้นทางน้้า

ผนังกั้นน้้า ขนาดกวา้ง 
2.00 เมตร ยาว 100 
เมตร สูง 1.00 เมตร

            -               -   500,000 500,000 500,000  1 แหง่ แก้ไขปญัหาเหตุ
อุทกภยัน้้ากัดเซาะ
ตล่ิง

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างหอ้งน้้าสาธารณะ
ในฌาปนสถาน
 หมู่ที่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนมี
หอ้งน้้าสาธารณะที่ใช้ใน
การสาธารณประโยชน์

ก่อสร้างหอ้งน้้าในที่
สาธารณะ ฌาปนสถาน 
หมู่ที่ 7

              -               - 100,000 100,000 100,000 1 แหง่ ประชาชนมีหอ้งน้้า
สาธารณะที่ใช้ใน
การ
สาธารณประโยชน์

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 
(คสล.) บา้นมะหนิหลวง หมู่ที่ 8

เพื่อระบายน้้าภายใน
หมู่บา้น และปอ้งกันน้้า
ทว่มขังในหมู่บา้น

รางระบายน้้า ขนาดกวา้ง 
0.60 เมตร ยาว 200 
เมตร สูง 0.60 เมตร หนา
 0.10 เมตร

            -               -               -   200,000 200,000  1 แหง่ ลดปญัหาน้้าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง



ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงการพ้ืนฐาน และสาธาณูปโภค
๑  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณปูโภค

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง
แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน

ที่

25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 
(คสล.) บา้นมะหนิหลวง หมู่ที่ 8

เพื่อระบายน้้าภายใน
หมู่บา้น และปอ้งกันน้้า
ทว่มขังในหมู่บา้น

รางระบายน้้า ขนาดกวา้ง 
0.60 เมตร ยาว 200 
เมตร สูง 0.60 เมตร หนา
 0.10 เมตร

            -               -               -   200,000 200,000  1 แหง่ ลดปญัหาน้้าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

26 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บา้น บา้นมะหนิหลวง หมู่ที่ 8

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าใช้
เพื่อการอุปโภค-บริโภค 
อย่างทั่วถึง พอเพยีงและ
สะอาด

ปรับปรุงระบบน้้าประปา
หมู่บา้น หมู่ที่ 8

            -   100,000 100,000 100,000 10,000  1 แหง่ ประชาชนมีน้้าใช้
เพื่อการอุปโภค-
บริโภค อย่างทั่วถึง 
พอเพยีงและสะอาด

กองช่าง

27 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า พร้อม
วางทอ่ หย่อมบา้นหว้ยไม้ซาง หมู่ที่
 8

เพื่อใหป้ระชาชนมีแหล่ง
เก็บน้้าเพื่อการอุปโภค-
บริโภค อย่างทั่วถึง และ
เพยีงพอ

ถังเก็บน้้า พร้อมวางทอ่ 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 8

 เมตร สูง 2 เมตร

            -               -   250,000 250,000 250,000  1 แหง่ ประชาชนมีน้้าเพื่อ
การอุปโภค-บริโภค 
อย่างทั่วถึง และ
เพยีงพอ

กองช่าง



ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงการพ้ืนฐาน และสาธาณูปโภค
๑  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณปูโภค

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง
แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน

ที่

28 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า พร้อม
วางทอ่ บา้นมะหนิหลวง หมู่ที่ 8

เพื่อใหป้ระชาชนมีแหล่ง
เก็บน้้าเพื่อการอุปโภค-
บริโภค อย่างทั่วถึง และ
เพยีงพอ

ถังเก็บน้้า พร้อมวางทอ่ 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 8

 เมตร สูง 2 เมตร

            -               -   250,000 250,000 250,000  1 แหง่ ประชาชนมีน้้าเพื่อ
การอุปโภค-บริโภค 
อย่างทั่วถึง และ
เพยีงพอ

กองช่าง

29 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บา้น บา้นหนองแหง้ หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าใช้
เพื่อการอุปโภค-บริโภค 
อย่างทั่วถึง พอเพยีงและ
สะอาด

ปรับปรุงระบบน้้าประปา
หมู่บา้น หมู่ที่ 9

            -   100,000 100,000 100,000 10,000  1 แหง่ ประชาชนมีน้้าใช้
เพื่อการอุปโภค-
บริโภค อย่างทั่วถึง 
พอเพยีงและสะอาด

กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 
(คสล.) บา้นหนองแหง้ หมู่ที่ 9

เพื่อระบายน้้าภายใน
หมู่บา้น และปอ้งกันน้้า
ทว่มขังในหมู่บา้น

รางระบายน้้า ขนาดกวา้ง 
0.60 เมตร ยาว 100 
เมตร สูง 0.60 เมตร หนา
 0.10 เมตร

100,000 100,000 150,000 150,000 150,000  1 แหง่ ลดปญัหาน้้าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง



ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงการพ้ืนฐาน และสาธาณูปโภค
๑  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณปูโภค

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง
แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน

ที่

31 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์พร้อมหอ้งน้้า
สาธารณะหมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชนมีศาลา
เอนกประสงค์และ
หอ้งน้้าสาธารณะที่ใช้ใน
การสาธารณประโยชน์

ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์พร้อม
หอ้งน้้าสาธารณะหมู่ที่ 9

              -               - 500,000 500,000 500,000 1 แหง่ ประชาชนมีศาลา
เอนกประสงค์และ
หอ้งน้้าสาธารณะที่
ใช้ในการ
สาธารณประโยชน์

กองช่าง

32 โครงการถังกรองน้้าด่ืม บา้นหนอง
แหง้ หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชน ที่
สะอาดไวอุ้ปโภค -
บริโภคอย่างทั่วถึงและ
เพยีงพอ

ติดต้ังถังกรองน้้าจ้านวน 4
 จุด ภายในหมู่บา้น

100,000             -               -   100,000 100,000  4 จุด เพื่อใหป้ระชาชน ที่
สะอาดไวอุ้ปโภค -
บริโภคอย่างทั่วถึง
และเพยีงพอ

กองช่าง

33 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปา บา้นหนองแหง้ หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าใช้
เพื่อการอุปโภค-บริโภค 
อย่างพอเพยีง

ปรับปรุงระบบน้้าประปา
ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 9

            -               -   300,000 300,000 300,000  1 แหง่ ประชาชนมีน้้าใช้
เพื่อการอุปโภค-
บริโภค อย่างพอเพยีง

กองช่าง



ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงการพ้ืนฐาน และสาธาณูปโภค
๑  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณปูโภค

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง
แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน

ที่

34 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 
(คสล.) บา้นแม่โข่จู หมู่ที่ 10

เพื่อระบายน้้าภายใน
หมู่บา้น และปอ้งกันน้้า
ทว่มขังในหมู่บา้น

รางระบายน้้า ขนาดกวา้ง 
0.60 เมตร ยาว 200 
เมตร สูง 0.60 เมตร หนา
 0.10 เมตร

            -               -               -   250,000 250,000 1 แหง่  ลดปญัหาน้้าทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น

กองช่าง

35 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บา้น บา้นแม่โข่จู หมู่ที่ 10

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าใช้
เพื่อการอุปโภค-บริโภค 
อย่างทั่วถึง พอเพยีงและ
สะอาด

ปรับปรุงระบบน้้าประปา
หมู่บา้น  หมู่ที่ 10

            -   100,000 100,000 100,000 10,000  1 แหง่ ประชาชนมีน้้าใช้
เพื่อการอุปโภค-
บริโภค อย่างทั่วถึง 
พอเพยีงและสะอาด

กองช่าง

36 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้้า บา้น
แม่โข่จู หมู่ที่ 10

 เพื่อใหป้ระชาชนมีแหล่ง
กักเก็บน้้าในช่วงฤดูแล้ง 
ใช้ในการเกษตร และ 
อุปโภค - บริโภค

กวา้ง 20 เมตร ยาว 20 
เมตร

            -               -   200,000 200,000 200,000  1 แหง่ ประชาชนมีแหล่งกัก
เก็บน้้าใช้ในช่วงฤดู
แล้ว ใช้การเกษตร 
และ อุปโภค - 
บริโภค

กองช่าง



ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงการพ้ืนฐาน และสาธาณูปโภค
๑  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณปูโภค

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง
แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน

ที่

37 โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้้า หมู่ที่ 
10

 เพื่อปอ้งกันการพงัทลาย
หน้าดินจนเกิดการทบัถม
ปดิกั้นทางน้้า

ระยะทาง 1,000 เมตร             -               -   500,000 500,000 500,000  1 แหง่ ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตร อุปโภค
 – บริโภค อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

38 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์พร้อมหอ้งน้้า
สาธารณะหมู่ที่ ๑๐

เพื่อใหป้ระชาชนมีศาลา
เอนกประสงค์และ
หอ้งน้้าสาธารณะที่ใช้ใน
การสาธารณประโยชน์

ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์พร้อม
หอ้งน้้าสาธารณะหมู่ที่ 10

              -               - 500,000 500,000 500,000 1 แหง่ ประชาชนมศีาลา
เอนกประสงค์และ
หอ้งน้้าสาธารณะที่ใช้
ในการ
สาธารณประโยชน์

กองช่าง

39 โครงการติดต้ัง/ขยาย/ปรับปรุง
ซ่อมแซมหอกระจายข่าว

เพื่อประชาชนจะได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

หอกระจายข่าว  หมู่ที่ 1 -
 10

    30,000     30,000 30,000 30,000 30,000 10 
หมู่บา้น

ประชาชนจะได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ถั่วถึง

กองช่าง

รวม 39 โครงการ - 930,000 1,330,000 6,080,000 8,530,000 7,800,000 - - -



ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงการพ้ืนฐาน และสาธาณูปโภค

แนวทางการพัฒนาที ่1.1 โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) บา้นเมือง
ปอน หมู่ที่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

ถนน คสล. ขนาดกวา้ง 
3.00 เมตร ยาว 100 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

             -                -      180,000    180,000    180,000 1 เส้น ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวก 
และปลอดภยั

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) บา้นเมือง
ปอน หมู่ที่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

ถนน คสล. ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 100 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

             -                -      264,000    264,000    264,000 1 เส้น ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวก 
และปลอดภยั

กองช่าง

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บา้นเมืองปอน 
หมู่ที่ 2

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

ถนน คสล. ขนาดกวา้ง 3 
เมตร ยาว 100 เมตร หนา
 0.15 เมตร

               -                -                -    180,000    180,000 1 เส้น ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวก 
และปลอดภยั

กองช่าง

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บา้นเมืองปอน 
หมู่ที่ 2

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

ถนน คสล. ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 100 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

             -                -                -      264,000    264,000 1 เส้น ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวก 
และปลอดภยั

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตัวชี้วดั 
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

๑  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ



ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงการพ้ืนฐาน และสาธาณูปโภค

แนวทางการพัฒนาที ่1.1 โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตัวชี้วดั 
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

๑  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ

5 ก่อสร้างทางเดินเทา้ (คสล.) 
บา้นเมืองปอน หมู่ที่ 2

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก

ทางเดินเทา้ (คสล) ขนาด
กวา้ง 2.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 100 เมตร

             -                -                -   100,000 100,000 1 เส้น ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวก 
และปลอดภยั

กองช่าง

6 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 5

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

ถนน คสล. ขนาดกวา้ง 
3.00 เมตร ยาว 70 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

             -      100,000    100,000    100,000    100,000 1 เส้น ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวก 
และปลอดภยั

กองช่าง

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บา้นหางปอน 
หมู่ที่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

ถนน คสล. ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 100 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

             -                -                -      264,000    264,000 1 เส้น ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวก 
และปลอดภยั

กองช่าง

8 ก่อสร้างทางเดินเทา้ (คสล.) 
บา้นหางปอน หมู่ที่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก

ทางเดินเทา้ (คสล) ขนาด
กวา้ง 2.00 เมตร หน้า 
0.15 เมตร ยาว 100 เมตร

             -                -                -   100,000 100,000 1 เส้น ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวก 
และปลอดภยั

กองช่าง



ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงการพ้ืนฐาน และสาธาณูปโภค

แนวทางการพัฒนาที ่1.1 โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตัวชี้วดั 
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

๑  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ

9 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

ถนน คสล. ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 100 เมตร
 หนา 0.10 เมตร

             -      200,000    200,000    200,000    200,000 1 เส้น ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวก 
และปลอดภยั

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) บา้นปา่ฝาง
 หมู่ที่ 4

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

ถนน คสล. ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 100 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

               -                -                -    264,000    264,000 1 เส้น ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวก 
และปลอดภยั

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างทางเดินเทา้ 
(คสล.) บา้นปา่ฝาง หมู่ที่ 4

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก

ทางเดินเทา้ (คสล) ขนาด
กวา้ง 2.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 100 เมตร

   350,000                -                -    100,000    100,000 1 เส้น ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวก 
และปลอดภยั

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) บา้นปา่ฝาง
 หมู่ที่ 4 - ถนนทางหลวง 
หมายเลข 108

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก

ถนน คสล. ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 300 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

               -                -    300,000    300,000    300,000 1 เส้น ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวก 
และปลอดภยั

กองช่าง



ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงการพ้ืนฐาน และสาธาณูปโภค

แนวทางการพัฒนาที ่1.1 โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตัวชี้วดั 
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

๑  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ

13 โครงการขยายไหล่ทาง บา้น
ปา่ฝาง หมู่ที่ 4 - ถนนทาง
หลวง หมายเลข 108

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก

ไหล่ทาง ขนาดกวา้ง 1.00 
เมตร ยาว 300 เมตร

               -                -                -    300,000    300,000 1 เส้น ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวก 
และปลอดภยั

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) บา้นแม่ซอ
 หมู่ที่ 5

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

ถนน คสล. ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 100 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

               -                -                -    264,000    264,000 1 เส้น ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวก 
และปลอดภยั

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างทอ่ลอด
เหล่ียม (Box - Culver) บา้น
แม่ซอ หมู่ที่ 5

เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหา ถนนถูกน้้ากดั
เซาะพงัทลายประชาชน
ได้ใช้สัญจรและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวกสบายขึ้น

ทอ่ลอดเหล่ียม  (Box - 
Culver)ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 
2.50 เมตร

               -                -                -    600,000    600,000 1 แหง่ ประชาชนมีทาง
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง



ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงการพ้ืนฐาน และสาธาณูปโภค

แนวทางการพัฒนาที ่1.1 โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตัวชี้วดั 
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

๑  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ

16 โครงการขุดขยายถนน สาย
ทางบา้นแม่ซอ หมู่ที่ 5 - บา้น
แม่ลาก๊ะ หมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางในการสัญจร 
ไป-มาไ อย่างสะดวก
และปลอดภยั

ถนน ขนาดกวา้ง 1.00 
เมตร ยาว 3,000 เมตร

               -                -                -    300,000    300,000 1 เส้น ประชาชนมีทาง
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) บา้นแม่
ลาก๊ะ หมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภยัในการ
สัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 150
 เมตร หนา 0.15 เมตร

   350,000                -    300,000    300,000    300,000 1 เส้น ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภยัในการ
สัญจร

กองช่าง

18 ก่อสร้างทางเดินเทา้ (คสล.) 
บา้นแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก

ทางเดินเทา้ (คสล) ขนาด
กวา้ง 1.50 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 100 เมตร

               -                -                -    100,000    100,000 1 เส้น ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวก 
และปลอดภยั

กองช่าง



ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงการพ้ืนฐาน และสาธาณูปโภค

แนวทางการพัฒนาที ่1.1 โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตัวชี้วดั 
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

๑  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ

19 ก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม (Box -
 Culver) บา้นแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ 6

เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหา ถนนถูกน้้ากดั
เซาะพงัทลายประชาชน
ได้ใช้สัญจรและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวกสบายขึ้น

ทอ่ลอดเหล่ียม  (Box - 
Culver) ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 
2.50 เมตร

               -                -                -    600,000    600,000 1 แหง่ ประชาชนมีทาง
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

20 ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 6 - 
หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 8

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

ถนน คสล. ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 40 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

               -    100,000    100,000    100,000    100,000 1 เส้น ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวก 
และปลอดภยั

กองช่าง



ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงการพ้ืนฐาน และสาธาณูปโภค

แนวทางการพัฒนาที ่1.1 โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตัวชี้วดั 
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

๑  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) บา้นทา่หนิ
ส้ม หมู่ที่ 7 (เชื่อมถนนทาง
หลวงสาย 108)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

ถนน คสล. ขนาดกวา้ง 3 
เมตร ยาว 120 เมตร หนา
 0.15 เมตร

               -                -    180,000                -                - 1 เส้น ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวก 
และปลอดภยั

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างทอ่ลอด
เหล่ียม (Box - Culver) บา้น
ทา่หนิส้ม หมู่ที่ 7      จุดที่ 1
 ภายในหมู่บา้น   จุดที่ 2 
ข้ามหว้ยหา่งเหนือ จุดที่ 3 
บา้นหา่งใต้

เพื่อปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหา ถนนถูกน้้ากัด
เซาะพงัทลาย
ประชาชนได้ใช้สัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวกสบายขึ้น

ทอ่ลอดเหล่ียม  (Box - 
Culver) ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 
2.50 เมตร

               -                -    600,000    600,000                - 1 แหง่ ประชาชนมีทาง
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง



ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงการพ้ืนฐาน และสาธาณูปโภค

แนวทางการพัฒนาที ่1.1 โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตัวชี้วดั 
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

๑  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ

23 ก่อสร้างทางเดินเทา้ (คสล.) 
บา้นทา่หนิส้ม หมู่ที่ 7 (เข้าสู่
ระบบประปาหวัยโจร)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางในการเข้าไป
ดูแลระบบประปา
หมู่บา้น

ทางเดินเทา้ (คสล) ขนาด
กวา้ง 1.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 200 เมตร

               -                -                -    100,000    100,000 1 เส้น ประชาชนมี
เส้นทางในการเข้า
ไปดูแลระบบ
ประปาหมู่บา้น

กองช่าง

24 ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) บา้นทา่หนิ
ส้ม หมู่ที่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

ถนน คสล. ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 50 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

             -      100,000    100,000    100,000    100,000 1 เส้น ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวก 
และปลอดภยั

กองช่าง

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บา้นมะหนิหลวง หมู่ที่ 8

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภยัในการ
สัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 200
 เมตร หนา 0.15 เมตร

   300,000                -    200,000    200,000                - 1 เส้น ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภยัในการ
สัญจร

กองช่าง



ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงการพ้ืนฐาน และสาธาณูปโภค

แนวทางการพัฒนาที ่1.1 โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตัวชี้วดั 
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

๑  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) สายทาง
ระหวา่ง หมู่ที่ 6 -หมู่ที่ 10 
และ หมู่ที่ 8

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภยัในการ
สัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 200
 เมตร หนา 0.15 เมตร

   300,000                -    300,000    300,000                - 1 เส้น ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภยัในการ
สัญจร

กองช่าง

27 โครงการวา่งทอ่ (คสล) สาย
ทางหย่อมบา้นหว้ยไม้ซาง หมู่
ที่ 6 ไป บา้นแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ 8 
 จ้านวน 2 จุด

เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหา ถนนถูกน้้ากดั
เซาะพงัทลายประชาชน
ได้ใช้สัญจรและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวกสบายขึ้น

ทอ่ (คสล. 80 Cm.) 
จ้านวน จุดละ 6 ทอ่ จ้านวน 2
 จุด

               -                -      25,000      25,000                - 1 แหง่ ประชาชนมีทาง
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง



ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงการพ้ืนฐาน และสาธาณูปโภค

แนวทางการพัฒนาที ่1.1 โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตัวชี้วดั 
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

๑  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ

28 ก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม (Box -
 Culver) บา้นแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ 
6 ไป บา้นแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ 8 
จ้านวน 2 จุด

เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหา ถนนถูกน้้ากดั
เซาะพงัทลายประชาชน
ได้ใช้สัญจรและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวกสบายขึ้น

ทอ่ลอดเหล่ียม  (Box - 
Culver) จุดที่ 1 ขนาดกวา้ง
 3.00 เมตร ยาว 4.00 
เมตร สูง 2.50 เมตร   จุดที่
 2 ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 3.00 เมตร สูง 2.50 
เมตร

               -                -    600,000    600,000                - 1 แหง่ ประชาชนมีทาง
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

29 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) บา้นหนองแหง้
 หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภยัในการสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

                 -                  -    300,000    300,000                - 1 เส้น ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภยัในการ
สัญจร

กองช่าง



ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงการพ้ืนฐาน และสาธาณูปโภค

แนวทางการพัฒนาที ่1.1 โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตัวชี้วดั 
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

๑  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ

30 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) บา้นแมโ่ข่จู 
หมู่ที่ 10

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภยัในการสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

     350,000                  -    300,000    300,000    300,000 1 เส้น ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภยัในการ
สัญจร

กองช่าง

31 โครงการขยายถนนพร้อมไหล่
ทาง หมู่ที่ 1 – 10

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก

ถนน คสล หมู่ที่ 1 - 10    300,000    900,000    900,000    900,000    900,000 1 เส้น ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวก 
และปลอดภยั

กองช่าง



ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงการพ้ืนฐาน และสาธาณูปโภค

แนวทางการพัฒนาที ่1.1 โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตัวชี้วดั 
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

๑  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ

32 โครงการก่อสร้างทอ่ลอด
เหล่ียม (Box - Culver) บา้น
แม่โข่จู หมู่ที่ 10 - บา้นมะหนิ
หลวง หมู่ที่ 8

เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหา ถนนถูกน้้ากดั
เซาะพงัทลายประชาชน
ได้ใช้สัญจรและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวกสบายขึ้น

ทอ่ลอดเหล่ียม  (Box - 
Culver) ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 
2.50 เมตร

               -                -    600,000    600,000    600,000 1 แหง่ ประชาชนมีทาง
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

33 โครงการซ่อมแซมถนนดิน 
เชื่อมระหวา่งหมู่บา้น สายทาง
 หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 10

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางในการคมนาคม
สะดวก

ถนนดิน ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 25.00 กม.

               -                -      50,000      50,000      50,000 1 สาย ประชาชนมีทาง
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

รวม 33 1,650,000 1,300,000 5,199,000 8,255,000 6,530,000 - - -โครงการ



ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงการพ้ืนฐาน และสาธาณูปโภค
๑  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณปูโภค

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 การพัฒนาปรับปรุงสาธารณปูโภค และสาธารณปูการ
แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังไฟกิ่ง หมู่ที่ 1 – 10 เพื่อสร้างความสะดวกใน
การสัญจรยามวกิาล เพื่อ
สร้างความสวา่งภายใน
หมู่บา้น

เขตพื้นที่ต าบลเมืองปอน
ทั้งหมด 10 หมู่บา้น

            -   200,000 200,000 200,000 200,000  10 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม มี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

กองช่าง

2 โครงการขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที่ 1 -
 10

 เพื่อเพิ่มการมีไฟฟา้ใช้ใน
หมู่บา้นใหท้ั่วถึง ช่วย
พฒันาคุณภาพชีวติของ
ประชาชนใหดี้ยิ่งขึ้น

ขยายเขตไฟฟา้ เขตพื้นที่
ต าบลเมืองปอนทั้งหมด 
10 หมู่บา้น

            -   300,000 300,000 300,000 300,000  10 แหง่ ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้และมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

กองช่าง

3  โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า
พร้อมสายพาดดับ 
หมู่ที่ 1 - 10

เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง

 ขยายเขตไฟฟา้ เขตพื้นที่
ต าบลเมืองปอนทั้งหมด 
10 หมู่บา้น

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 แหง่ ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้ครบทกุครัวเรือน
 มีคุณภาพชีวติที่ดี
ขึ้น

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับวัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงการพ้ืนฐาน และสาธาณูปโภค
๑  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณปูโภค

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 การพัฒนาปรับปรุงสาธารณปูโภค และสาธารณปูการ
แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับวัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

4  โครงการติดต้ังไฟกิ่งพร้อมสาย
พาดดับ หมู่ที่ 1 - 10

 เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สินในช่วงเวลา
กลางคืน

 ติดต้ังไฟกิ่ง หมู่ที่ ๑ - ๑๐ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 5 แหง่  ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน
ในช่วงกลางคืน

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างสระเก็บน้ า หมู่ที่
 1 - 10

 เพื่อใหป้ระชาชนมีสระ
ไวก้ักเก็บน้ า ใช้ใน
การเกษตร ในฤดูแล้ง

ขุดสระเก็บน้ า ขนาดกวา้ง
 10.00 เมตร ยาว 
30.00 เมตร ลึก 2.50 
เมตร

            -   660,000 660,000 660,000 660,000  10 แหง่ ประชาชนมีสระน้ า
ส าหรับกักเก็บน้ าใช้
ในการเกษตรในฤดู
แล้ง

กองช่าง

6 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าหว้ย
มะไฟ หมู่ที่ 3

 เพื่อใหป้ระชาชนมีอ่าง
เก็บน้ าไวก้ักเก็บน้ า ใช้ใน
การเกษตร ในฤดูแล้ง 
และกักเก็บน้ าได้มากขึ้น
ในหน้าแล้ง

 ขุดลอกอ่างเก็บน้ า กวา้ง 
20 เมตร ยาว 20 เมตร

            -               -               -   150,000 150,000 1 แหง่  ประชาชนมีแหล่ง
กักเก็บน้ าใช้ในช่วง
ฤดูแล้ว ใช้
การเกษตร และ 
อุปโภค - บริโภค

กองช่าง



ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงการพ้ืนฐาน และสาธาณูปโภค
๑  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณปูโภค

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 การพัฒนาปรับปรุงสาธารณปูโภค และสาธารณปูการ
แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับวัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

7  โครงการปรับปรุงระบบ
น้ าประปาผิวดิน ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล หมูที่ 1, 2, 3, 4

 เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
สะอาด ใช้ในการ อุปโภค
 บริโภคอย่างทั่วถึง และ
เพยีงพอ

 ปรับปรุงระบบน้ าประปา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
1, 2, 3, 4

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 2 แหง่  ประชาชนมีน้ า
สะอาด ใช้ในการ 
อุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึง  และ
เพยีงพอ

กองช่าง

8 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ า หมู่ที่ 
1,2,4

จุดที่ 1 คลองส่งน้ าภายในหมู่บ้าน

 จุดที่ 2 ล าเหมืองหลวง

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร 
อุปโภค – บริโภค 
อย่างทั่วถึง

กองช่าง            -               -   เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร อุปโภค – 

บริโภค อย่างทั่วถึง

100,000 100,000ระยะทาง 4,000 เมตร 100,000 1 แหง่



ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงการพ้ืนฐาน และสาธาณูปโภค
๑  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณปูโภค

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 การพัฒนาปรับปรุงสาธารณปูโภค และสาธารณปูการ
แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับวัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

9  โครงการขุดลอกล าหว้ยน้ าปอน 
หมู่ที่ 1,2,3 4

 เพื่อขุดลอกล าหว้ย 
ก าจัดส่ิงกีดขวางทางน้ า 
จากเหตุน้ าปา่ไหลหลาก 
และกักเก็บน้ าได้มากขึ้น
ในหน้าแล้ง

 ขุดลอก ระยะทาง 300 
เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 สาย  ก าจัดส่ิงกีดขวาง 
ทางน้ าและปอ้งกัน
เหตุอุทกภยั น้ าปา่
ไหลหลากเข้าทว่ม
พื้นที่การเกษตร

กองช่าง

10 โครงการขุดลอกแม่น้ าแม่ลาก๊ะ 
หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7 , หมู่ที่ 9

 เพื่อขุดลอกล าหว้ย 
ก าจัดส่ิงกีดขวางทางน้ า 
จากเหตุน้ าปา่ไหลหลาก 
และกักเก็บน้ าได้มากขึ้น
ในหน้าแล้ง

 ขุดลอก ระยะทาง 300 
เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 3 สาย  ก าจัดส่ิงกีด
ขวางทางน้ า ลด
ปญัหาจากอุทกภยั 
เข้าทว่ม ไร่นา 
และบา้นเรือน

กองช่าง

รวม 10 โครงการ - 1,700,000 2,860,000 2,960,000 3,110,000 3,110,000 - - -



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุนยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุนทีย่ั่งยืน   

แนวทางการพัฒนาที ่2.1 การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ิน
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพแก่กลุ่มอาชีพ

เพื่อเปน็การส่งเสริมอาชีพ 
เพิ่มรายได้ใหแ้ก่ครอบครัว 
และใหป้ระชาชนใช้เวลาวา่ง
ใหเ้กิดประโยชน์

สนบัสนนุกลุ่มอาชีพและ
ผลิตภณัฑ์ทกุกลุ่มอาชีพ 
เช่น กลุ่มเส้ือไต กลุ่มผ้า
ทอกะเหร่ียง กลุ่มไม้
กวาด กลุ่มแกะสลักไม ้
ฯลฯ หมู่ที่ 1-10

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 
โครงการ

ประชาชนมีอาชีพเพิ่ม
รายได้ใหแ้ก่ครอบครัว
 และใหป้ระชาชนใช้
เวลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์

ส านักงานปลัด

2 โครงการส่งเสริมมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ชุมชนของกลุ่ม
วสิาหกิจชุมชน

เพื่อส่งเสริมการพฒันา
รูปแบบผลิตภณัฑ์ชุมชนและ
เพิ่มมูลค่าสินค้า

พฒันารูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน หมู่ที่
 1 - 10

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1 
โครงการ

ผลิตภณัฑ์ชุมชนมีการ
พฒันารูปแบบและมี
มูลค่าสินค้าที่เพิ่มขึ้น

ส านักงานปลัด

ตัวชี้วัด
 (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุนยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุนทีย่ั่งยืน   

แนวทางการพัฒนาที ่2.1 การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ิน
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
 (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

3 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติของ
สตรี

เพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรีใน
ด้านสิทธคิวามเทา่เทยีมกัน
และสร้างความเข้มแข็งใน
ชุมชน

จัดกิจกรรมวนัสตรีสากล 10,000             -   10,000 10,000 10,000 1 
โครงการ

กลุ่มสตรีได้รับความรู้
เกี่ยวกบัสิทธิของตนเอง
และมคีวามเข้มแข็งใน
ครอบครัวและชุมชน

ส านักงานปลัด

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพแก่กลุ่มแพทย์แผน
ไทย

เพื่อเปน็การส่งเสริมอาชีพ 
เพิ่มรายได้ใหแ้ก่ครอบครัว 
และใหป้ระชาชนใช้เวลาวา่ง
ใหเ้กิดประโยชน์

สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
แพทย์แผนไทยต าบล
เมืองปอน

            -   30,000 30,000 30,000 30,000 1 
โครงการ

ประชาชนมีอาชีพที่
เปน็รายได้เสริมใหแ้ก่
ครอบครัว และมี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ส านักงานปลัด

5 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพที่ขึ้น
ทะเบยีนวสิาหกิจชุมชน และ 
otop (ต้องต่อทะเบยีนวสิหกิจ
ชุมชนทกุปี)

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มอาชีพในการลดรายได้
เพิ่มรายจ่ายในครัวเรือน

สนับสนุนกลุ่มอาชีพที่
มีการจดทะเบยีน
วสิาหกิจชุมชนและส้ิน
ค้า otop ตามระเบยีบ

20,000             -   50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง ประชาชนมีอาชีพที่
เปน็รายได้เสริมใหแ้ก่
ครอบครัว และมี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ส านักงานปลัด



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุนยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุนทีย่ั่งยืน   

แนวทางการพัฒนาที ่2.1 การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ิน
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
 (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

6 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของสตรีต าบลเมืองปอน

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของสตรีต าบลเมืองปอน 
แก้ไขปญัหาความยากจน 
และสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง

ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการหมู่บา้น
และกลุ่มสตรีหมู่ที่ 1 -
 10

10,000 10000 10,000 10,000 10,000 1 
โครงการ

กลุ่มสตรีได้รับความรู้
เกี่ยวกับสิทธขิอง
ตนเองและมีความ
เข้มแข็งในครอบครัว
และชุมชน

ส านักงานปลัด

7 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนและองค์กรชุมชน

เพื่อแก้ไขปญัหาสังคม การ
รักษาความสงบเรียบร้อย 
ความยากจน และสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง

ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการหมู่บา้น
และกลุ่มองค์กรชุมชน

70,000             -   50,000 50,000 50,000 1
โครงการ

ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
มีกระบวนการในการ
จัดการของชุมชน มี
เรียนรู้ร่วมกัน มีความ
เปน็อยู่ที่ดีขึ้น

ส านักงานปลัด

รวม 7 โครงการ - 270,000 200,000 310,000 310,000 310,000 - - -
 



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การพัฒนาศักยภาพคน แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเลื่อมล ้าเพ่ือยกระดบัคุณภาพชวีิตตามาศาสตร์พระราชา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจการค้า การลงทุนยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุนทีย่ั่งยืน   

แนวทางการพัฒนาที ่2.3 การส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวทางพระราชด้าริ
แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ
แบบพอเพยีงตามแนว
พระราชด าริ

เพื่อเปน็การสนับสนุน
ใหป้ระชาชนต าบล
เมืองปอนด าเนินชีวติ
แบบเศรษฐกิจ
พอเพยีงอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
เพื่อสร้างปา่สร้าง
รายได้

ประชาชนในต าบล
เมืองปอนทกุครัวเรือน
หมู่ที่ 1 -  10

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 
โครงการ

ประชาชนในต าบล
เมืองปอนมีการ
ด าเนินชีวติแบบ
เศรษฐกิจพอเพยีง
อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน
ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
ดูแลรักษาปา่

ส านักงาน
ปลัด

2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง เพื่อส่งเสริมใหเ้กิด
แหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพยีง

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพยีง หมู่ ๑,๒,๔

               -                  -   50,000 50,000 50,000 1 ศูนย์ ต าบลเมืองปอนมี
แหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพยีง

ส านักงาน
ปลัด

รวม 2 โครงการ - 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 - - -

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลเมอืงปอน อ้าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา ตัวชี วัด

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การพัฒนาศักยภาพคน แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเลื่อมล ้าเพ่ือยกระดบัคุณภาพชวีิตตามาศาสตร์พระราชา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจการค้า การลงทุนยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุนทีย่ั่งยืน   

แนวทางการพัฒนาที ่2.4 การส่งเสริมและสนับสนุนดา้นการเกษตร
แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
เกษตรต าบลเมืองปอน

เพื่อขยายโอกาสของ
เกษตรกรในการ
เข้าถึงบริการของรัฐ

กลุ่มเกษตรในพื้นที่
ต าบลเมืองปอน 10 
หมู่บา้น

               -   10,000 10,000 10,000 10,000 1 
โครงการ

เกษตรกรสามารถ
เรียนรู้เทคโนโลยี
จากการสาธติ

ส านักงาน
ปลัด

2 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ปลูกผักปลอดสารพษิ

เพื่อเปน็การส่งเสริม
อาชีพ เพิ่มรายได้
ใหแ้ก่ครอบครัว และ
ใหป้ระชาชนใช้เวลา
วา่งใหเ้กิดประโยชน์

สนบัสนนุกลุ่มอาชีพและ
ผลิตภณัฑ์กลุ่มอาชีพ
ปลูกผักปลอดสารพษิ 
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10

50,000                -   50,000 50,000 50,000 1 
โครงการ

ประชาชนมีอาชีพที่
เปน็รายได้เสริม
ใหแ้ก่ครอบครัว 
และมีคุณภาพชีวติ
ที่ดีขึ้น

ส านักงาน
ปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลเมอืงปอน อ้าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา ตัวชี วัด

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การพัฒนาศักยภาพคน แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเลื่อมล ้าเพ่ือยกระดบัคุณภาพชวีิตตามาศาสตร์พระราชา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจการค้า การลงทุนยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุนทีย่ั่งยืน   

แนวทางการพัฒนาที ่2.4 การส่งเสริมและสนับสนุนดา้นการเกษตร
แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลเมอืงปอน อ้าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา ตัวชี วัด

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

3 โครงการส่งเสริมการท าปุ๋ย
หมักชีวภาพ

เพื่อเปน็การส่งเสริม
อาชีพ เพิ่มรายได้
ใหแ้ก่ครอบครัว และ
ใหป้ระชาชนใช้เวลา
วา่งใหเ้กิดประโยชน์

ประชาชนผู้สนใจใน
เขตพื้นที่ต าบลเมือง
ปอน

50,000                -   50,000 50,000 50,000 1 
โครงการ

เกษตรกรมีโอกาส
ได้รับความรู้และ
การพฒันาอย่าง
ทั่วถึง

ส านักงาน
ปลัด

4 โครงการส่งเสริมผลิตภณัฑ์
และใช้สารชีวภณัฑ์เพื่อ
ปอ้งกันและก าจัดศัตรูพชื

เพื่อใหเ้กษตรกรมี
ความรู้ในการผลิต
สารชีวะภณัฑ์ในการ
ปอ้งกันและก า จัด
ศัตรูข้าว

ประชาชนผู้สนใจใน
เขตพื้นที่ต าบลเมือง
ปอน

               -                  -   50,000 50,000 50,000 1 
โครงการ

เกษตรกรมีความรู้
ในการผลิตสาร
ชีวะภณัฑ์ในการ
ปอ้งกันและก า จัด
ศัตรูข้าว

ส านักงาน
ปลัด

รวม 4 โครงการ - 100,000 10,000 160,000 160,000 160,000 - - -



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาคุณภาพ คน สังคม ชมุชนให้มคุีณภาพ

แนวทางการพัฒนาที ่3.1 ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนศูนย์ ICT ต าบล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  
การใช้  ICT  และเปน็
แหล่งข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึงและทนัเหตุการณ์

สนับสนุนการ
ด าเนินการของศูนย์ 
ICT ต าบลเมืองปอน

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 1 คร้ัง เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีโอกาส
ในการเรียนรู้ และ
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

ส านักงานปลัด

2 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวนัแก่เด็กเล็กในศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

เพื่อใหน้ักเรียนและเด็กเล็ก
ได้บริโภคอาหารกลางวนัที่
มีคุณภาพและมีโภชนาการ
สูง

เด็กนักเรียนจ านวน 
7โรงเรียน และศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 3 แหง่

1,700,000 303,800 310,000 310,000 310,000 12 คร้ัง นักเรียนและเด็กเล็ก
ได้บริโภคอาหารที่มี
คุณภาพและมี
โภชนาการสูง

ส านักงานปลัด

3 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
นมแก่เด็กเล็กในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

เพื่อใหน้ักเรียนได้มี
คุณภาพชีวติที่ดี สุขภาพ
อนามัยแข็งแรง

เด็กนักเรียนจ านวน 
7โรงเรียน และศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก3 แหง่

120,000 125,000 125,000 125,000 125,000 12 คร้ัง นักเรียนมีคุณภาพ
ชีวติที่ดี สุขภาพ
อนามัยแข็งแรง

ส านักงานปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิต การพัฒนาคนและสังคม ทีม่คุีณภาพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาคุณภาพ คน สังคม ชมุชนให้มคุีณภาพ

แนวทางการพัฒนาที ่3.1 ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิต การพัฒนาคนและสังคม ทีม่คุีณภาพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
 ศพด.

เพื่อพฒันาและส่งเสริม
พฒันาการเรียนรู้ตามวยั
ของเด็กเล็กอย่าง
เหมาะสมส่งเสริม
พฒันาการเรียนรู้ของเด็ก
เล็กจากส่ือการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธภิาพ

จัดกิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการเรียนรู้ 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 3
 แหง่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง เด็กเล็กได้รับการ
พฒันาส่งเสริมการ
เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

ส านักงานปลัด

5 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
นมนักเรียน อนุบาล – 
ประถมศึกษา โรงเรียนสังกัด สพฐ.

เพื่อสนับสนุนอาหารเสริม
นมเด็กนักเรียนในสังกัด 
สปฐ. 7 โรงเรียน

โรงเรียนในพื้นที่
ต าบลเมืองปอน 
จ านวน 7 โรงเรียน

813,280 120,000 120,000 120,000 120,000 12 คร้ัง นักเรียนมีคุณภาพ
ชีวติที่ดี สุขภาพ
อนามัยแข็งแรง

ส านักงานปลัด



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาคุณภาพ คน สังคม ชมุชนให้มคุีณภาพ

แนวทางการพัฒนาที ่3.1 ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิต การพัฒนาคนและสังคม ทีม่คุีณภาพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

6 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวนันักเรียน อนุบาล – 
ประถมศึกษา โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. จ านวน 6 แหง่และ 1 
หอ้งเรียน

เพื่อสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวนัแก่เด็กนักเรียนใน
สังกัด จ านวน 6 แหง่และ
 1 หอ้งเรียน

โรงเรียนในพื้นที่
ต าบลเมืองปอน 
จ านวน 6 แหง่และ 
1 หอ้งเรียน

1,600,000 1,600,000 160,000 1,600,000 1,600,000 12 คร้ัง นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวนัที่มี
สารอาหารครบถ้วน
มีสุขภาพแข็งแรง

ส านักงานปลัด

7 โครงการศูนย์พฒันาเด็กเล็กน่าอยู่ เพื่อสนับสนุนการพฒันา
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กน่าอยู่ให้
เปน็ต้นแบบ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 3
 แหง่

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1 คร้ัง มีศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เปน็ต้นแบบ

ส านักงานปลัด

8 โครงการส่งเสริมพฒันายกระดับ
คุณภาพการศึกษา

เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน
ได้รับการพฒันาคุณภาพ
ด้านการศึกษา

นักเรียนและเยาวชน
ในต าบลเมืองปอน

50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง นักเรียนและเยาวชน
ได้รับการพฒันา
คุณภาพรศึกษา

ส านักงานปลัด



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาคุณภาพ คน สังคม ชมุชนให้มคุีณภาพ

แนวทางการพัฒนาที ่3.1 ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิต การพัฒนาคนและสังคม ทีม่คุีณภาพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9 โครงการสนับสนุนนักเรียน 
นักศึกษาท างานช่วงปดิภาคเรียน

เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน
สามารถใช้เวลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์

นักเรียนและเยาวชน
ในต าบลเมืองปอน

50,000 - 50,000 50,000 50,000 2 คร้ัง นักเรียน  นักศึกษา
สามารถใช้เวลาวา่ง
ใหเ้กิดประโยชน์

ส านักงานปลัด

10 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน เยาวชนและ
ประชาชน

เพื่อใหค้วามรู้และปลูกฝัง
เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม
ใหแ้ก่นักเรียนและ
ประชาชน

นักเรียนและ
ประชาชนในต าบล
เมืองปอน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง นักเรียนและ
ประชาชนได้รับ
ความรู้เร่ืองคุณธรรม
 จริยธรรม

ส านักงานปลัด

11 โครงการสนับสนุนกิจกรรมวนั
เด็กแหง่ชาติ

เพื่อใหเ้ด็กได้ร่วมกิจกรรมที่
เปน็ประโยชน์ต่อสังคม

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมวนัเด็ก
แหง่ชาติ

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1 คร้ัง เด็กนักเรียนในต าบล
เมืองปอนได้ร่วม
กิจกรรมวนัเด็ก
แหง่ชาติ

ส านักงานปลัด



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาคุณภาพ คน สังคม ชมุชนให้มคุีณภาพ

แนวทางการพัฒนาที ่3.1 ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิต การพัฒนาคนและสังคม ทีม่คุีณภาพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

12 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก
และเยาวชน

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติ
เด็กและเยาวชน

สนับสนุนกิจกรรมวนั
เยาวชนแหง่ชาติ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง เด็กและเยาวชนมี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ส านักงานปลัด

13 โครงการสนับสนุนกิจกรรมการ
เรียนรู้สถานศึกษา

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทาง
การศึกษา

โรงเรียนในพื้นที่
ต าบลเมืองปอน

120,000 90,000 150,000 150,000 150,000 1 คร้ัง เด็กนักเรียน และ
ประชาชนในพื้นที่
ได้รับการส่งเสริม
และบริการทางด้าน
การศึกษา

ส านักงานปลัด

14 โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน
หนังสือ

เพื่อส่งเสริมให ้เด็ก 
เยาวชน ประชาชน รักการ
อ่านหนังสือ

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นที่
ต าบลเมืองปอน

               -                - 10,000 10,000 10,000 1 
โครงการ

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความรู้ รักการอ่าน
หนังสือ

ส านักงานปลัด



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาคุณภาพ คน สังคม ชมุชนให้มคุีณภาพ

แนวทางการพัฒนาที ่3.1 ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิต การพัฒนาคนและสังคม ทีม่คุีณภาพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

15 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน 
ประชาชน เข้าใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ตามแนวทางพระราชด าริ 
มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นที่
ต าบลเมืองปอน

             -                -   10,000 10,000 10,000 1 
โครงการ

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน เข้าใจ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 
ตามแนวทาง
พระราชด าริ มี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ส านักงานปลัด

รวม 15 โครงการ - 4,753,280 2,588,800 1,335,000 2,775,000 2,775,000 - -
 



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาคุณภาพ คน สังคม ชมุชนให้มคุีณภาพ

แนวทางการพัฒนาที ่3.1 ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนศูนย์ ICT ต าบล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  
การใช้  ICT  และเปน็
แหล่งข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึงและทนัเหตุการณ์

สนับสนุนการ
ด าเนินการของศูนย์ 
ICT ต าบลเมืองปอน

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 1 คร้ัง เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีโอกาส
ในการเรียนรู้ และ
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

ส านักงานปลัด

2 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวนัแก่เด็กเล็กในศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

เพื่อใหน้ักเรียนและเด็กเล็ก
ได้บริโภคอาหารกลางวนัที่
มีคุณภาพและมีโภชนาการ
สูง

เด็กนักเรียนจ านวน 
7โรงเรียน และศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 3 แหง่

1,700,000 303,800 310,000 310,000 310,000 12 คร้ัง นักเรียนและเด็กเล็ก
ได้บริโภคอาหารที่มี
คุณภาพและมี
โภชนาการสูง

ส านักงานปลัด

3 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
นมแก่เด็กเล็กในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

เพื่อใหน้ักเรียนได้มี
คุณภาพชีวติที่ดี สุขภาพ
อนามัยแข็งแรง

เด็กนักเรียนจ านวน 
7โรงเรียน และศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก3 แหง่

120,000 125,000 125,000 125,000 125,000 12 คร้ัง นักเรียนมีคุณภาพ
ชีวติที่ดี สุขภาพ
อนามัยแข็งแรง

ส านักงานปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิต การพัฒนาคนและสังคม ทีม่คุีณภาพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาคุณภาพ คน สังคม ชมุชนให้มคุีณภาพ

แนวทางการพัฒนาที ่3.1 ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิต การพัฒนาคนและสังคม ทีม่คุีณภาพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
 ศพด.

เพื่อพฒันาและส่งเสริม
พฒันาการเรียนรู้ตามวยั
ของเด็กเล็กอย่าง
เหมาะสมส่งเสริม
พฒันาการเรียนรู้ของเด็ก
เล็กจากส่ือการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธภิาพ

จัดกิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการเรียนรู้ 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 3
 แหง่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง เด็กเล็กได้รับการ
พฒันาส่งเสริมการ
เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

ส านักงานปลัด

5 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
นมนักเรียน อนุบาล – 
ประถมศึกษา โรงเรียนสังกัด สพฐ.

เพื่อสนับสนุนอาหารเสริม
นมเด็กนักเรียนในสังกัด 
สปฐ. 7 โรงเรียน

โรงเรียนในพื้นที่
ต าบลเมืองปอน 
จ านวน 7 โรงเรียน

813,280 120,000 120,000 120,000 120,000 12 คร้ัง นักเรียนมีคุณภาพ
ชีวติที่ดี สุขภาพ
อนามัยแข็งแรง

ส านักงานปลัด



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาคุณภาพ คน สังคม ชมุชนให้มคุีณภาพ

แนวทางการพัฒนาที ่3.1 ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิต การพัฒนาคนและสังคม ทีม่คุีณภาพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

6 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวนันักเรียน อนุบาล – 
ประถมศึกษา โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. จ านวน 6 แหง่และ 1 
หอ้งเรียน

เพื่อสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวนัแก่เด็กนักเรียนใน
สังกัด จ านวน 6 แหง่และ
 1 หอ้งเรียน

โรงเรียนในพื้นที่
ต าบลเมืองปอน 
จ านวน 6 แหง่และ 
1 หอ้งเรียน

1,600,000 1,600,000 160,000 1,600,000 1,600,000 12 คร้ัง นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวนัที่มี
สารอาหารครบถ้วน
มีสุขภาพแข็งแรง

ส านักงานปลัด

7 โครงการศูนย์พฒันาเด็กเล็กน่าอยู่ เพื่อสนับสนุนการพฒันา
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กน่าอยู่ให้
เปน็ต้นแบบ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 3
 แหง่

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1 คร้ัง มีศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เปน็ต้นแบบ

ส านักงานปลัด

8 โครงการส่งเสริมพฒันายกระดับ
คุณภาพการศึกษา

เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน
ได้รับการพฒันาคุณภาพ
ด้านการศึกษา

นักเรียนและเยาวชน
ในต าบลเมืองปอน

50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง นักเรียนและเยาวชน
ได้รับการพฒันา
คุณภาพรศึกษา

ส านักงานปลัด



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาคุณภาพ คน สังคม ชมุชนให้มคุีณภาพ

แนวทางการพัฒนาที ่3.1 ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิต การพัฒนาคนและสังคม ทีม่คุีณภาพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9 โครงการสนับสนุนนักเรียน 
นักศึกษาท างานช่วงปดิภาคเรียน

เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน
สามารถใช้เวลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์

นักเรียนและเยาวชน
ในต าบลเมืองปอน

50,000 - 50,000 50,000 50,000 2 คร้ัง นักเรียน  นักศึกษา
สามารถใช้เวลาวา่ง
ใหเ้กิดประโยชน์

ส านักงานปลัด

10 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน เยาวชนและ
ประชาชน

เพื่อใหค้วามรู้และปลูกฝัง
เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม
ใหแ้ก่นักเรียนและ
ประชาชน

นักเรียนและ
ประชาชนในต าบล
เมืองปอน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง นักเรียนและ
ประชาชนได้รับ
ความรู้เร่ืองคุณธรรม
 จริยธรรม

ส านักงานปลัด

11 โครงการสนับสนุนกิจกรรมวนั
เด็กแหง่ชาติ

เพื่อใหเ้ด็กได้ร่วมกิจกรรมที่
เปน็ประโยชน์ต่อสังคม

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมวนัเด็ก
แหง่ชาติ

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1 คร้ัง เด็กนักเรียนในต าบล
เมืองปอนได้ร่วม
กิจกรรมวนัเด็ก
แหง่ชาติ

ส านักงานปลัด



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาคุณภาพ คน สังคม ชมุชนให้มคุีณภาพ

แนวทางการพัฒนาที ่3.1 ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิต การพัฒนาคนและสังคม ทีม่คุีณภาพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

12 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก
และเยาวชน

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติ
เด็กและเยาวชน

สนับสนุนกิจกรรมวนั
เยาวชนแหง่ชาติ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง เด็กและเยาวชนมี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ส านักงานปลัด

13 โครงการสนับสนุนกิจกรรมการ
เรียนรู้สถานศึกษา

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทาง
การศึกษา

โรงเรียนในพื้นที่
ต าบลเมืองปอน

120,000 90,000 150,000 150,000 150,000 1 คร้ัง เด็กนักเรียน และ
ประชาชนในพื้นที่
ได้รับการส่งเสริม
และบริการทางด้าน
การศึกษา

ส านักงานปลัด

14 โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน
หนังสือ

เพื่อส่งเสริมให ้เด็ก 
เยาวชน ประชาชน รักการ
อ่านหนังสือ

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นที่
ต าบลเมืองปอน

               -                - 10,000 10,000 10,000 1 
โครงการ

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความรู้ รักการอ่าน
หนังสือ

ส านักงานปลัด



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาคุณภาพ คน สังคม ชมุชนให้มคุีณภาพ

แนวทางการพัฒนาที ่3.1 ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิต การพัฒนาคนและสังคม ทีม่คุีณภาพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

15 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน 
ประชาชน เข้าใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ตามแนวทางพระราชด าริ 
มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นที่
ต าบลเมืองปอน

             -                -   10,000 10,000 10,000 1 
โครงการ

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน เข้าใจ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 
ตามแนวทาง
พระราชด าริ มี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ส านักงานปลัด

รวม 15 โครงการ - 4,753,280 2,588,800 1,335,000 2,775,000 2,775,000 - -
 



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การพัฒนาศักยภาพคน แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล ้าเพ่ือยกระดบัคุณภาพชวีิตตามศาสตร์พระราชา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาคุณภาพ คน สังคม ชมุชนให้มคุีณภาพ

แนวทางการพัฒนาที ่3.2 การส่งเสริมสาธารณสุข การกีฬา และนันทนาการ    
แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ
ต าบลเมืองปอน

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนให้
ความส าคัญกับการออก
ก าลังกาย

ก่อสร้างสวนสาธารณะ
 จ านวน 1 แหง่

              -               - 500,000 500,000 500,000 1 แหง่ เด็ก  เยาวชน  และ 
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง  สมบรูณ์

ส านักงาน
ปลัด

รวม 1 โครงการ - 0 0 500,000 500,000 500,000 - - -

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลเมอืงปอน อ้าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิต การพัฒนาคนและสังคม ทีม่คุีณภาพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา ตัวชี วัด 

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การพัฒนาศักยภาพคน แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล ้าเพ่ือยกระดบัคุณภาพชวีิตตามศาสตร์พระราชา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาคุณภาพ คน สังคม ชมุชนให้มคุีณภาพ

แนวทางการพัฒนาที ่3.2 การส่งเสริมสาธารณสุข การกีฬา และนันทนาการ
แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการควบคุมและปอ้งกัน
โรคติดต่อ และโรคไข้เลือดออก

เพื่อปอ้งกันและควบคุม
โรคติดต่อและโรค
ไข้เลือดออกไม่ใหร้ะบาดใน
เขตพื้นที่ต าบลเมืองปอน

จัดกิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนการ
ปอ้งกันและควบคุมโรค

100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง ประชาชนต าบล
เมืองปอนปลอดโรค
ระบาดและโรคติดต่อ

ส านักงาน
ปลัด

2 โครงการควบคุมและปอ้งกันโรค
พษิสุนัขบา้สัตวป์ลอดโรคคน
ปลอดภยั

เพื่อปอ้งกันและควบคุม
โรคติดต่อไม่ใหร้ะบาดใน
เขตพื้นที่ต าบลเมืองปอน

จัดกิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนการ
ปอ้งกันและควบคุมโรค

30,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง ประชาชนต าบล
เมืองปอนปลอดโรค
ระบาดและโรคติดต่อ 

ส านักงาน
ปลัด

3 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติ
ผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
ตระ หนักถึงความส าคัญ
ของผู้สูงอายุ

ชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่ 
1-10

80,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง ส่งเสริมใหป้ระชาชน
ได้เหน็ความส าคัญ
ผู้สูงอายุ

ส านักงาน
ปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิต การพัฒนาคนและสังคม ทีม่คุีณภาพ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลเมอืงปอน อ้าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา ตัวชี วัด 

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การพัฒนาศักยภาพคน แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล ้าเพ่ือยกระดบัคุณภาพชวีิตตามศาสตร์พระราชา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาคุณภาพ คน สังคม ชมุชนให้มคุีณภาพ

แนวทางการพัฒนาที ่3.2 การส่งเสริมสาธารณสุข การกีฬา และนันทนาการ
แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิต การพัฒนาคนและสังคม ทีม่คุีณภาพ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลเมอืงปอน อ้าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา ตัวชี วัด 

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4 โครงการต าบลสุขภาวะ(ชุมชน
ทอ้งถิ่นน่าอยู่)

เพื่อเปน็การด าเนินกิจกรรม
ด้านสุขภาพ

ประชาชนพื้นที่ต าบล
เมืองปอน และต าบล
เครือข่าย

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 1 คร้ัง เพิ่มขีดความสามารถ
เกิดความเข้มแข็ง
ชุมชน

ส านักงาน
ปลัด

5 โครงการสนับสนุนกองทนุระบบ
ประกันสุขภาพ (สปสช.)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
บริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน
อย่างเสมอภาค เทา่เทยีมกัน

สนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
ระบบประกันสุขภาพ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง ประชาชนได้รับการ
บริการสุขภาพมี่มี
มาตรฐานอย่างเสมอ
ภาค

ส านักงาน
ปลัด

6 โครงการสนับสนุนการแพทย์
ฉุกเฉิน และการกู้ชีพกู้ภยั

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน
 และการกู้ชีพกู้ภยัต าบล
เมืองปอน

สนับสนุนการ
ด าเนินงานการแพทย์
ฉุกเฉิน และการกู้ชีพ
กู้ภยั

30,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง ประชาชนได้รับ
สนับสนุนการ
ด าเนินงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 
และการกู้ชีพกู้ภยั

ส านักงาน
ปลัด



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การพัฒนาศักยภาพคน แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล ้าเพ่ือยกระดบัคุณภาพชวีิตตามศาสตร์พระราชา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาคุณภาพ คน สังคม ชมุชนให้มคุีณภาพ

แนวทางการพัฒนาที ่3.2 การส่งเสริมสาธารณสุข การกีฬา และนันทนาการ
แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิต การพัฒนาคนและสังคม ทีม่คุีณภาพ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลเมอืงปอน อ้าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา ตัวชี วัด 

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7 โครงการสนับสนุนชมรม อสม.
ต าบลเมืองปอน
(กิจกรรมปอ้งกันโรคติดต่อ)

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของชมรม อสม.

สนับสนุนชมรม  อสม. 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1 คร้ัง สร้างขวญัและ
ก าลังใจในการท างาน
ใหแ้ก่ 
อสม.และ
ความสัมพนัธอ์ันดี
ระหวา่ง อสม.และ
หน่วยงาน

ส านักงาน
ปลัด

8 โครงการควบคุมและปอ้งกัน
โรคติดต่อ และโรคไข้เลือดออก
ใหแ้ก่ รพสต. 3 แหง่

เพื่อปอ้งกันและควบคุม
โรคติดต่อและโรค
ไข้เลือดออกไม่ใหร้ะบาดใน
เขตพื้นที่ต าบลเมืองปอน

สนับสนุนกิจกรรมของ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลจ านวน 3
 แหง่

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1 คร้ัง ประชาชนต าบล
เมืองปอนปลอดโรค
ระบาดและโรคติดต่อ

ส านักงาน
ปลัด



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การพัฒนาศักยภาพคน แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล ้าเพ่ือยกระดบัคุณภาพชวีิตตามศาสตร์พระราชา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาคุณภาพ คน สังคม ชมุชนให้มคุีณภาพ

แนวทางการพัฒนาที ่3.2 การส่งเสริมสาธารณสุข การกีฬา และนันทนาการ
แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิต การพัฒนาคนและสังคม ทีม่คุีณภาพ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลเมอืงปอน อ้าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา ตัวชี วัด 

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการ
ด าเนินงานด้านสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ 1 - หมู่ที่
 10

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีกิจกรรม
บริการด้าน
สาธารณสุข

ส านักงาน
ปลัด

10 โครงการส่งเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อส
ม.) เชิงรุก

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการ
ด าเนินงานด้านสารธารณสุข

อาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.) หมู่บา้น หมู่ที่ 1
 - หมู่ที่ 10

            -               -   200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีกิจกรรม
บริการด้าน
สาธารณสุข

ส านักงาน
ปลัด

11 โครงการส่งเสริมอาสาสมัคร
บริบาลทอ้งถิ่นของ อปท.

เพื่อสนับสนุนอาสาสมัคร
บริบาลทอ้งถิ่นของ อปท.
ด าเนินงานด้านสารธารณสุข

อาสาสมัครบริบาล
ทอ้งถิ่นของ อปท. 
หมู่บา้น หมู่ที่ 1 - หมู่ที่
 10

            -               -   144,000 144,000 144,000 อาสาสมัครบริบาล
ทอ้งถิ่นของ อปท.
ด าเนินงานด้านสาร
ธารณสุข

ส านักงาน
ปลัด

รวม 11 โครงการ - 820,000 780,000 1,124,000 1,124,000 1,124,000 - - -

 



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาคุณภาพ คน สังคม ชมุชนให้มคุีณภาพ

แนวทางการพัฒนาที ่3.3 การส่งเสริมความเขม้แขง็ของชมุชน
แผนงานกลาง

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
สาธารณภยั

เพื่อสงเคราะหช์่วยเหลือ
ประชาชนกรณีฉุกเฉิน
จ าเปน็เร่งด่วน  เช่น  สา
ธารณภยั  ภยัพบิติั  
อุทกภยั ภยัหนาว  ภยัแล้ง
ฯ  เปน็ต้น

สงเคราะหช์่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภยั

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 
โครงการ

อบต. สามารถ
ช่วยเหลือประชาชน
กรณีฉุกเฉินจ าเปน็
เร่งด่วน

ส านักงาน
ปลัด

2 โครงการสนับสนุนสมทบกองทนุ
สวสัดิการชุมชน

เพื่อส่งเสริมการจัด
สวสัดิการในชุมชนต าบล
เมืองปอน

จัดสวสัดิการใน
ชุมชนต าบลเมืองปอน

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1 คร้ัง ชุมชนมีสวสัดิการที่ดี
และทั่วถึง

ส านักงาน
ปลัด

3 โครงการสนับสนุนเงินสวสัดิการ
สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุด้าน
การครองชีพในต าบลเมือง
ปอน

สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในต าบล
เมืองปอน

6,000,000 6,300,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 12 คร้ัง ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแล และมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

ส าน้กงาน
ปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิต การพัฒนาคนและสังคม ทีม่คุีณภาพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาคุณภาพ คน สังคม ชมุชนให้มคุีณภาพ

แนวทางการพัฒนาที ่3.3 การส่งเสริมความเขม้แขง็ของชมุชน
แผนงานกลาง

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิต การพัฒนาคนและสังคม ทีม่คุีณภาพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4 โครงการสนับสนุนเงินสวสัดิการ
สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพแก่ผู้ปว่ย
เอดส์

เพื่อใหค้วามช่วยเหลือผู้ติด
เชื้อ ด้านการครองชีพใน
ต าบลเมืองปอน

สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ
ผู้ติดเชื้อในต าบล
เมืองปอน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 12 คร้ัง ผู้ติดเชื้อ ได้รับการ
ดูแล และมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

ส าน้กงาน
ปลัด

5 โครงการสนับสนุนเงินสวสัดิการ
สงเคราะหค์นพกิาร

เพื่อใหค้วามช่วยเหลือผู้
พกิารด้านการครองชีพ ใน
ต าบลเมืองปอน

สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ
ผู้พกิารในต าบลเมือง
ปอน

2,800,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 1 คร้ัง ผู้พกิาร ได้รับการ
ดูแล และมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

ส าน้กงาน
ปลัด

รวม 5 โครงการ - 9,460,000 10,560,000 10,660,000 10,660,000 10,660,000 - - -

 



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาคุณภาพ คน สังคม ชมุชนให้มคุีณภาพ

แนวทางการพัฒนาที ่3.3 การส่งเสริมความเขม้แขง็ของชมุชน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ
จากการใช้รถใช้ถนน

เพื่อปอ้งกันและลด
อุบติัเหตุจากการใช้รถใช้
ถนนของผู้ที่สัญจรไปมา

ช่วยเหลือผู้ประสบ
อุบติัเหตุที่สัญจรไป
มาทนัทั่วที

50,000 50,000 60,000 60,000 60,000 1 
โครงการ

ปอ้งกันและลด
อุบติัเหตุจากการใช้
รถใช้ถนนของผู้ที่
สัญจรไปมา และ
ผู้เสียชีวติลดลง

ส านักงาน
ปลัด

2 โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ 
อปพร.

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ 
และฝึกทบทวน อปพร.

อบรม อปพร.
หมู่ที่ 1 - 10

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 
โครงการ

สมาชิก อปพร.มี
ประสิทธภิาพ และ
ฝึกทบทวน อปพร.

ส านักงาน
ปลัด

3 โครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันทแ์ละปกปอ้งสถาบนัชาติ

เพื่อสนับสนุนและสร้าง
ความปรองดองใหก้ับคน
ในสังคมรวมทั้งปกปอ้ง
สถาบนัหลักของชาติ

ประชาชน ก านัน 
ผู้ใหญ่บา้น สมาชิก
อบต. พนักงานส่วน
ต าบล เด็ก เยาวชน 
ต าบลเมืองปอน

50,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 
โครงการ

เกิดความปรองดอง
ใหก้ับคนในสังคม
รวมทั้งปกปอ้ง
สถาบนัหลักของชาติ

ส านักงาน
ปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิต การพัฒนาคนและสังคม ทีม่คุีณภาพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาคุณภาพ คน สังคม ชมุชนให้มคุีณภาพ

แนวทางการพัฒนาที ่3.3 การส่งเสริมความเขม้แขง็ของชมุชน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิต การพัฒนาคนและสังคม ทีม่คุีณภาพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4 โครงการติดต้ังตู้ดับเพลิง เพื่อปอ้งกันการเกิดอัคคีภยั
ในชุมชน

ชุมชนต าบลเมือง
ปอน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่
 10

             -                -   50,000 50,000 50,000 1 
โครงการ

ปอ้งกันและระงับ
เหตุอัคคีภยั ในชุมชน

ส านักงาน
ปลัด

5 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก
และเยาวชน

โครงการพฒันาคุณภาพ
ชีวติเด็กและเยาวชน

โครงการพฒันา
คุณภาพชีวติเด็กและ
เยาวชน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 
โครงการ

เด็กและเยาวชนมี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ส านักงาน
ปลัด

6 โครงการเพิ่มศักยภาพแกนน า
ชุมชน

เพื่อใหผู้้น า/แกนน า 
รวมทั้งกลุ่มอาชีพมีความรู้
ความสามารถในด้านต่างๆ 
เพิ่มมากขึ้น

แกนน า/ผู้น า ในเขต
พื้นที่ต าบลเมืองปอน

50,000              -   30,000 30,000 30,000 1 
โครงการ

ผู้น า/แกนน า รวมทั้ง
กลุ่มอาชีพมีความรู้
ความสามารถในด้าน
ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

ส านักงาน
ปลัด

รวม 6 โครงการ - 230,000 150,000 240,000 240,000 240,000 - - -

 



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาคุณภาพ คน สังคม ชมุชนให้มคุีณภาพ

แนวทางการพัฒนาที ่3.3 การส่งเสริมความเขม้แขง็ของชมุชน
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมพฒันาคุณภาพ
ชีวติสตรีและครอบครัว

เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ
สตรีและครอบครัว

กลุ่มสตรีต าบลเมือง
ปอน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่
 10

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

สตรีและครอบครัวมี
รายได้เพิ่มคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

ส านักงาน
ปลัด

2 โครงการสนับสนุนสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลเมืองปอน

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ
สภาเด็กและเยาวชน

สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลเมืองปอน น 
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10

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

เด็กและเยาวชน
ต าบลเมืองปอนมี
การกล้าแสดงออก มี
ความคิดสร้างสรรค์ 
เปน็อนาคตของชาติ
ต่อไป

ส านักงาน
ปลัด

รวม 2 โครงการ - 0 0 40,000 40,000 40,000 - - -

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิต การพัฒนาคนและสังคม ทีม่คุีณภาพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาคุณภาพ คน สังคม ชมุชนให้มคุีณภาพ

แนวทางการพัฒนาที ่3.3 การส่งเสริมความเขม้แขง็ของชมุชน
แผนงานสังคมสงเคราะห์

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบา้นทอ้งถิ่นเพื่อ
ประชาชน

เพื่อแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
ในด้านที่อยู่อาศัยแก่
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้หรือ
ผู้ยากจน

ซ่อมแซม ปรับปรุงที่
อยู่อาศัยใหแ้ก่
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้
ในต าบลเมืองปอน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แหง่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้
ในต าบลเมืองปอน มี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ส านักงาน
ปลัด

2 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้  ผู้พกิาร

เพื่อส่งเสริมพฒันาคุณภาพ
ชีวติผู้ด้อยโอกาสและผู้
ยากไร้

ความช่วยเหลือ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ยากไร้

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ยากไร้ ได้รับการดูแล
 และมีคุณภาพชีวติ
ที่ดีขึ้น

ส านักงาน
ปลัด

รวม 2 โครงการ - 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - - -

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิต การพัฒนาคนและสังคม ทีม่คุีณภาพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาคุณภาพ คน สังคม ชมุชนให้มคุีณภาพ

แนวทางการพัฒนาที ่3.4 การส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด

เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน 
ประชาชน ใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์ หา่งไกลยา
เสพติด

สนับสนุนจัดการ
แข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด หมู่ที่ 1 -10

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 คร้ัง เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ใช้เวลา
วา่งใหเ้กิดประโยชน์ 
และหา่งไกลยาเสพติด

ส านักงาน
ปลัด

2 โครงการสนับสนุนการจัดการ
แข่งขันกีฬาและจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้าน
กีฬาและส่งเสริมการออก
ก าลังกายของนักเรียน 
เยาวชน และประชาชน 
ต าบลเมืองปอน

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมด้านกีฬา
และส่งเสริมการออก
ก าลังกายของ
นักเรียน เยาวชน 
และประชาชน ต าบล
เมืองปอน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง
เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมด้านกีฬา
และส่งเสริมการออก
ก าลังกายของ
นักเรียน เยาวชน 
และประชาชน ต าบล
เมืองปอน

ส านักงาน
ปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิต การพัฒนาคนและสังคม ทีม่คุีณภาพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาคุณภาพ คน สังคม ชมุชนให้มคุีณภาพ

แนวทางการพัฒนาที ่3.4 การส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิต การพัฒนาคนและสังคม ทีม่คุีณภาพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

3 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน 
เยาวชน ระดับอ าเภอ

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้าน
กีฬาและส่งเสริมการออก
ก าลังกายของนักเรียน 
เยาวชน ต าบลเมืองปอน

สนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาของนักเรียน 
เยาวชน ต าบลเมือง
ปอน

- 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง เยาวชน นักเรียน 
ต าบลเมืองปอน ได้
ร่วมกิจกรรมแข่งขัน
กีฬา 

ส านักงาน
ปลัด

4 โครงการอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้าน
กีฬาและส่งเสริมการออก
ก าลังกายของนักเรียน 
เยาวชน ต าบลเมืองปอน

สนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาของนักเรียน 
เยาวชน ต าบลเมือง
ปอน

-                - 30,000 30,000 30,000 1 
โครงการ

เด็ก เยาวชน นักเรียน 
ต าบลเมืองปอน ได้มี
กิจกรรมด้านกีฬา
และส่งเสริมการออก
ก าลังกาย

ส านักงาน
ปลัด

รวม 4 โครงการ - 170,000 220,000 250,000 250,000 250,000 - - -

 



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาคุณภาพคนสังคม ชมุชนให้มคุีณภาพ

แนวทางการพัฒนาที ่3.4 การส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด 
ศูนย์ยาเสพติดต าบล

เพื่อปอ้งกัน ควบคุมการ
แพร่ระบาดและบ าบดัผู้ติด
ยาเสพติด

จัดกิจกรรมรณรงค์
ในต าบลเมืองปอน, 
การติดต้ังกล้องวงจร
ปดิ, การฝึกอบรม 
การบ าบดั ฯลฯ

             -                -   50,000 50,000 50,000 1 
โครงการ

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน หา่งไกลยา
เสพติด ลดปญัหายา
เสพติดในพื้นที่

ส าน้กงาน
ปลัด

รวม 1 โครงการ - 0 0 50,000 50,000 50,000 - - -

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิต การพัฒนาคนและสังคม ทีม่คุีณภาพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การพัฒนาศักยภาพคน แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล ้าเพ่ือยกระดบัคุณภาพชวีิตตามศาสตร์พระราชา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่4 ดา้นการพัฒราการอนุรักษ์ส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน
ยุทธศาสตร์ที ่4   ดา้นการอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมปิัญญาท้องถ่ิน

แนวทางการพัฒนา 4.1 การส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมปิัญญา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดกิจกรรม  วนั
ส าคัญทางศาสนาวนัรัฐพธิ ี
ราชพธิแีละกิจกรรมเทดิทนู
สถาบนัชาติ

เพื่อเปน็การตระหนัก
และจัดกิจกรรมวนั
ส าคัญทางประเพณี
วฒันธรรมและรัฐพธิี

จัดกิจกรรมวนัส าคัญ
ทางประ เพณี
วฒันธรรมและรัฐพธิี
ส าคัญ  และ
สนับสนุนหน่วยงาน
ราชการ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 12 คร้ัง ประชาชนมีความ
ตระหนักถึงวนั
ส าคัญส่วนร่วม
กิจกรรมในโอกาส
ต่าง ๆ

ส านักงาน
ปลัด

2 โครงการประเพณีสงกรานต์ เพื่ออนุรักษว์ฒันธรรม
และจัดกิจกรรมวนั
ส าคัญประเพณีสงกรานต์

จัดกิจกรรมวนั
สงกรานต์และวนั
ผู้สูงอายุในต าบล
เมืองปอน

80,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง ประชาชนได้
อนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีสงกรานต์

ส านักงาน
ปลัด

ตัวชี วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของ

โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลเมอืงปอน อ้าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การพัฒนาศักยภาพคน แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล ้าเพ่ือยกระดบัคุณภาพชวีิตตามศาสตร์พระราชา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่4 ดา้นการพัฒราการอนุรักษ์ส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน
ยุทธศาสตร์ที ่4   ดา้นการอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมปิัญญาท้องถ่ิน

แนวทางการพัฒนา 4.1 การส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมปิัญญา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของ

โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลเมอืงปอน อ้าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

3 โครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน

เพื่อสืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีวฒันธรรม
ทอ้งถิ่น (ปอยส่างลอง)

จัดงานประเพณีปอย
ส่างลองในต าบลเมือง
ปอน

100,000               -   50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้สืบ
สาน อนุรักษ ์
ประเพณี
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

ส านักงาน
ปลัด

รวม 3 โครงการ - 230,000 80,000 130,000 130,000 130,000 - - -



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การพัฒนาศักยภาพคน แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล ้าเพ่ือยกระดบัคุณภาพชวีิตตามศาสตร์พระราชา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่4 ดา้นการพัฒราการอนุรักษ์ส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน
ยุทธศาสตร์ที ่4   ดา้นการอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมปิัญญาท้องถ่ิน

แนวทางการพัฒนาที ่4.2 การสืบทอดและสร้างองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและประวัตศิาสตร์
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมอนุรักษ ์
ศิลปวฒันธรรมประเพณี และ
ภมูิปญัญา กะเหร่ียง

เพื่อเปน็การอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม
ประเพณีทอ้งถิ่น

ส่งเสริมการอนรัุกษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทอ้งถิ่น เช่น 
การแต่งกาย  ดนตรี
พื้นบา้น ภมูปิญัญา
พื้นบา้นหมู่ที่ 1-10

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง ประชาชนตระหนกั
ถึงการอนรัุกษ์
และคงไว้ของการแต่ง
กายที่เปน็เอกลักษณ์
ของทอ้งถิ่น

ส านักงาน
ปลัด

2 โครงการส่งเสริมอนุรักษ ์
ศิลปวฒันธรรมประเพณี และ
ภมูิปญัญา ไทใหญ่

เพื่อเปน็การอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม
ประเพณีทอ้งถิ่น

ส่งเสริมการอนรัุกษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทอ้งถิ่น เช่น 
การแต่งกาย  ดนตรี
พื้นบา้น  ภมูปิญัญา
พื้นบา้นหมู่ที่ 1-10

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง ประชาชนตระหนกั
ถึงการอนรัุกษ์
และคงไว้ของการแต่ง
กายที่เปน็เอกลักษณ์
ของทอ้งถิ่น

ส านักงาน
ปลัด

รวม 2 โครงการ - 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - - -

(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลเมอืงปอน อ้าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การพัฒนาศักยภาพคน แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล ้าเพ่ือยกระดบัคุณภาพชวีิตตามศาสตร์พระราชา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่4 ดา้นการพัฒนาการอนุรักษ์ส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน
ยุทธศาสตร์ที ่4   ดา้นการอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมปิัญญาท้องถ่ิน

แนวทางการพัฒนาที ่4.3 การสร้างและพัฒนาเครือขา่ยดา้นการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมปิัญญาท้องถ่ิน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสร้างเครือข่าย
วฒันธรรมเยาวชนต าบลเมือง
ปอน

เพื่อเปน็เวทสี าหรับการ
ร่วมเรียนรู้และ
แลกเปล่ียนในเร่ืองวถิี
วฒันธรรม  และให้
เยาวชนได้ตระหนักถึง
การอนุรักษป์ระเพณี
วฒันธรรมทอ้งถิ่น มี
เครือข่ายและมีความ
สามัคคีในชุมชน

จัดกิจกรรมเข้าค่าย
เยาวชนรวมชนเผ่า
เด็กและเยาวชน

30,000               -   30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง เด็กและเยาวชนมี
การเรียนรู้และ
แลกเปล่ียนวถิี
วฒันธรรมตระหนัก
ถึงการอนุรักษ์
ประเพณีวฒันธรรม
ทอ้งถิ่น และมี
ความสามัคคี

ส านักงาน
ปลัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลเมอืงปอน อ้าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การพัฒนาศักยภาพคน แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล ้าเพ่ือยกระดบัคุณภาพชวีิตตามศาสตร์พระราชา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่4 ดา้นการพัฒนาการอนุรักษ์ส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน
ยุทธศาสตร์ที ่4   ดา้นการอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมปิัญญาท้องถ่ิน

แนวทางการพัฒนาที ่4.3 การสร้างและพัฒนาเครือขา่ยดา้นการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมปิัญญาท้องถ่ิน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลเมอืงปอน อ้าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2 โครงการสนับสนุนสภา
วฒันธรรมต าบลเมืองปอน

เพื่อสนับสนุนสภา
วฒันธรรม ต าบลเมือง
ปอน ในการพฒันา
เครือข่ายด้านการ
อนุรักษสื์บทอด 
ศิลปวฒันธรรม งาน
ประเพณี เคร่ืองดนตรี
พื้นบาน และภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

สนับสนุนสภา
วฒันธรรมต าบล
เมืองปอน

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 1 คร้ัง มีการสร้าง
เครือข่ายและ
บริหารจัดการใน
การอนุรักษสื์บทอด
 ศิลปวฒันธรรม 
งานประเพณี และ
ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น
ชนเผ่าในต าบล
เมืองปอน

ส านักงาน
ปลัด

รวม 1 โครงการ - 170,000 140,000 170,000 170,000 170,000 - - -



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่5 ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมยั่งยืน   

แนวทางการพัฒนา 5.๑ สนับสนุนและจัดให้มรีะบบป้องกันและแก้ไขปัญหาดา้นทรัพยากร ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก าจัดขยะมูลฝอยและ
ส่ิงปฏกิูลในชุมชน

เพื่อก าจัดขยะมูลฝอยและ
ส่ิงปฏกิูลอย่างถูกสุขลักษณะ

ขุดบอ่ขยะ และ
สนับสนุนถังรองรับ
ขยะและการขุดหลุม
ขยะในชุมชนหมู่ที่ 
1-10

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 
โครงการ

มีการก าจัดขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏกิูล
อย่างถูกสุขลักษณะ

ส านักงานปลัด

รวม 1 โครงการ - 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - - -

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่5 ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมยั่งยืน   

แนวทางการพัฒนา 5.๑ สนับสนุนและจัดให้มรีะบบป้องกันและแก้ไขปัญหาดา้นทรัพยากร ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แผนงานเกษตร

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนการควบคุม
ปอ้งกันไฟปา่และหมอกควนั 
ของคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 1 - 10

เพื่อปอ้งกันการเกิดไฟปา่ใน
เขตหมู่บา้นและเขตปา่

คณะกรรมการหมู่บา้น
 หมู่ที่ 1 - 10

100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง สามารถปอ้งกัน
และลดปญัหาไฟปา่
และหมอกควนั

ส านักงานปลัด

2 โครงการก่อสร้างฝายอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ

เพื่ออนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติปา่ ดิน น้ า และ
สัตวต่์าง ๆ และเพื่อเพิ่ม
ความชุ่มชื้นใหก้ับผืนปา่

ฝายชะลอความชุ่มชื้น
 หมู่ที่ 1 - 10

300,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 
โครงการ

ปา่ไม้มีความชุ่มชื้น
อุดมสมบรูณ์ และ
สัตวป์า่มีที่อยู่อาศัย

ส านักงานปลัด

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่5 ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมยั่งยืน   

แนวทางการพัฒนา 5.๑ สนับสนุนและจัดให้มรีะบบป้องกันและแก้ไขปัญหาดา้นทรัพยากร ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แผนงานเกษตร

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

3 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อเปน็การถวายพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัและสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
และปลูกปา่ทดแทนปา่ไม้ที่
ถูกท าลายและปอ้งกัน
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ต าบลเมืองปอน

จัดกิจกรรมจัด
กิจกรรมบวชปา่ปลูก
ต้นไม้ปลูกหญ้าแฝกใน
เขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 10

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 
โครงการ

มีทรัพยากรปา่ไม้
เพิ่มมากขึ้น ปอ้งกัน
การพงัทลายของ
หน้าดิน

ส านักงานปลัด

4 โครงการควบคุมปอ้งกันไฟปา่
และหมอกควนัของ อบต.

เพื่อปอ้งกันการเกิดไฟปา่ใน
เขตหมู่บา้นและเขตปา่

ควบคุมปอ้งกันไฟปา่
และหมอกควนั หมู่ที่ 
1 - 10

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 
โครงการ

ปญัหาไฟปา่ในเขต
หมู่บา้น และเขตปา่
ลดลง

ส านักงานปลัด



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่5 ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมยั่งยืน   

แนวทางการพัฒนา 5.๑ สนับสนุนและจัดให้มรีะบบป้องกันและแก้ไขปัญหาดา้นทรัพยากร ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แผนงานเกษตร

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

5 โครงการอนุรักษแ์ละฟื้นฟสัูตวน์้ า เพื่ออนุรักษฟ์ื้นฟทูรัพยากร
สัตวน์้ าในแหล่งน้ าต าบล
เมืองปอน

การจัดท าเขตอนุรักษ์
พนัธุสั์ตวน์้ า การ
ปล่อยปลาลงสู่แหล่ง
น้ าธรรมชาติ หมู่ที่ 1 -
 10

30,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 
โครงการ

มีความอุดมสมบรูณ์
ของทรัพยากรสัตวน์้ า

ส านักงานปลัด

6 โครงการอนุรักษพ์นัธุก์รรมพชือัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี(อพ.สธ.) ฐาน
ทรัพยากรทอ้งถิ่น

เพื่ออนุรักษแ์ละพฒันา
ทรัพยากรทอ้งถิ่นสู่
เศรษฐกิจพอเพยีงของทอ้งถิ่น

การจัดท าสวนสาธติ
สมุนไพรพื้นบา้นและ
การแปรรูปสมุนไพร
หมู่ที่ 1-5

              -               - 10,000 10,000 10,000 1 
โครงการ

เกิดประโยชน์แทแ้ก่
ชุมชนและ
ประเทศชาติต่อไปใน
อนาคต

ส านักงานปลัด



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่5 ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมยั่งยืน   

แนวทางการพัฒนา 5.๑ สนับสนุนและจัดให้มรีะบบป้องกันและแก้ไขปัญหาดา้นทรัพยากร ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แผนงานเกษตร

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

7 โครงการอนุรักษส์มุนไพร และ
ไม้มงคลพื้นบา้น

เพื่ออนุรักษส์มุนไพร
พื้นบา้นของทอ้งถิ่น

การจัดท าสวนสาธติ
สมุนไพรพื้นบา้นและ
การแปรรูปสมุนไพร
หมู่ที่ 1-5

10,000 - 10,000 10,000 10,000 1 
โครงการ

ชุมชนมีการอนุรักษ์
สมุนไพรพื้นบา้นของ
ทอ้งถิ่น

ส านักงานปลัด

รวม 7 โครงการ - 540,000 220,000 240,000 240,000 240,000 - - -

 



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่5 ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมยั่งยืน   

แนวทางการพัฒนา 5.2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษป์า่
ชุมชน และการจัดท าพกิัดแนว
เขตพื้นที่ท ากิน

เพื่อส่งเสริมการจัดการปา่
ชุมชนและพื้นที่ท ากิน

จัดกิจกรรมส่งเสริม
การจัดการปา่ชุมชน 
เช่น การอนุรักษป์า่ต้น
น้ า การจัดท าพกิัด 
เขตพื้นอยู่อาศัย/พื้นที่
ที่ปา่ชุมชน หมู่ที่  1 - 
10

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 
โครงการ

ชุมชนมีการจัดการ
ปา่ชุมชนโดยชุมชน
อย่างยั่งยืน

ส านักงานปลัด

2 โครงการจัดท าผังเมือง/ผัง
ชุมชน/และพกิัดแนวเขตการ
ปกครอง

เพื่อส่งเสริมการจัดท าจัดท า
ผังเมือง/ผังชุมชน/และพกิัด
แนวเขตการปกครอง

จัดท าจัดท าผังเมือง/
ผังชุมชน/และพกิัดแนว
เขตการปกครอง ต าบล
เมืองปอน หมู่ที่ 1-10

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 
โครงการ

ต าบลเมืองปอน มีผัง
เมือง/ผังชุมชน/และ
พกิัดแนวเขตการ
ปกครอง ที่ชัดเจน

ส านักงานปลัด

รวม 2 โครงการ - 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - - -

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่5 ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมยั่งยืน   

แนวทางการพัฒนา 5.3 สนับสนุนและจัดให้มรีะบบป้องกันและแก้ไขปัญหาดา้นทรัพยากร ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แผนงานเกษตร

เปา้หมาย
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการหมู่บา้นน่าอยู่ เพื่อส่งเสริมการด าเนินงาน
หมู่บา้นน่าอยู่ ปลูกจิตส านึก
และตระหนึกถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

สร้างกฎระเบยีบปา่
ชุมชนส่งเสริมการ
ด าเนินงานหมู่บา้น
น่าอยู่ หมู่ที่ 1 - 10

50,000             -   50,000 50,000 50,000 1 
โครงการ

ต าบลเมืองปอนมี
หมู่บา้นน่าอยู่

ส านักงานปลัด

รวม 1 โครงการ - 50,000 0 50,000 50,000 50,000 - - -

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การยกระดบัและพัฒนาการท่องเทีย่วคุณภาพในเชงินิเวศ วิถีชวีิตวัฒนธรรม สุขภาพ และเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่วยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที ่6  ดา้นการท่องเทีย่วยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที ่6.1 การพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่ว
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพฒันาแหล่ง
ทอ่งเที่ยวภายในต าบลเมือง
ปอน

เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
ในต าบลเมอืงปอน เช่น  
น้ าพรุ้อนหว้ยยาง อา่งเกบ็
น้ าหว้ยปหูลวง ถ้ าประตู
เมอืง บอ่น้ าทพิย์ น้ าบอ่
มเูซอ ฯลฯ

แหล่งทอ่งเที่ยวในต าบล
เมืองปอน

              -                 -   500,000 500,000 500,000 5 แหง่ มีแหล่ง
ทอ่งเที่ยวใน
ต าบลเมืองปอน
 เพิ่มมากขึ้น

ส านักงาน
ปลัด

2 โครงการพฒันาและปรับปรุง
บอ่น้ าพรุ้อนบา้นหนองแหง้

เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ภมูิทศัน์บอ่น้ าพรุ้อน ให้
เปน็แหล่งทอ่งเที่ยว 
และสถานที่พกัผ่อน

บอ่น้ าพรุ้อนบา้นหนอง
แหง้หมู่ที่ 9

50,000 30,000 50,000 50,000 50,000 1 แหง่ บอ่น้ าพรุ้อน
เปน็แหล่ง
ทอ่งเที่ยวและ
สถานที่
พกัผ่อนมีภมูิ
ทศัน์ที่สวยงาม

ส านักงาน
ปลัด

รวม 2 โครงการ -               -   30,000 550,000 550,000 550,000 - - -

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การยกระดบัและพัฒนาการท่องเทีย่วคุณภาพในเชงินิเวศ วิถีชวีิตวัฒนธรรม สุขภาพ และเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่วยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที ่6  ดา้นการท่องเทีย่วยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที ่6.2 การส่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิวัฒนธรรมและโฮมเสตย์
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการศูนย์วฒันธรรมและ
ภมูิปญัญาไทยใหญ่

เพื่อเปน็แหล่งรวบรวม
ศิลปหตัถกรรมของชน
ไทยใหญ่

พพิธิภณัฑ์ ไทยใหญ่  
หมู่ที่ 1

50,000               -   50,000 50,000 50,000 1 แหง่ มีสถานที่
รวบรวมศิลปะ
หตักรรมของ
ชนไทยใหญ่

ส านักงาน
ปลัด

2 โครงการส่งเสริมการจัดการ
การทอ่งเที่ยวโดยชุมชนและ
โฮมสเตย์

เพื่อส่งเสริมการจัดการ
การทอ่งเที่ยวโดยชุมชน
และโฮมสเตย์

กลุ่มโฮมสเตย์
หมู่ที่ 1,2,3,6,9

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง ชุมชนมีการ
จัดการ
ทอ่งเที่ยวโดย
ชุมชน
และกลุ่มโฮมส
เตย์

ส านักงาน
ปลัด

รวม 2 โครงการ - 70,000 20,000 70,000 70,000 70,000 - - -

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การยกระดบัและพัฒนาการท่องเทีย่วคุณภาพในเชงินิเวศ วิถีชวีิตวัฒนธรรม สุขภาพ และเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่วยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที ่6  ดา้นการท่องเทีย่วยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที ่6.3 การส่งเสริมการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ว
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการประชาสัมพนัธก์าร
ทอ่งเที่ยว

เพื่อประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สถานที่ทอ่งเที่ยว ใน
ต าบลเมืองปอน

ประชาสัมพนัธ์
สถานที่ทอ่งเที่ยวใน
ต าบลเมืองปอน

150,000 150,000 50,000 50,000 50,000 1 แหง่ ประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสถานที่
ทอ่งเที่ยว ใน
ต าบลเมืองปอน

ส านักงานปลัด

2 โครงการสนับสนุนเทศกาลทุ่ง
ดอกบวัตองบาน

เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
และสนับสนุนการ
ทอ่งเที่ยว เทศกาลทุ่ง
ดอกบวัตองบานอ าเภอ
ขุนยวม

จัดกิจกรรมร่วมงาน
เทศกาลดอกบวัตอง
บาน (อุดหนุนอ าเภอ
ขุนยวม)

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1 
โครงการ

มีส่วนร่วมในการ
จัดงานที่ส่งเสริม
การทอ่งเที่ยว
ของอ าเภอขุนยวม

ส านักงานปลัด

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การยกระดบัและพัฒนาการท่องเทีย่วคุณภาพในเชงินิเวศ วิถีชวีิตวัฒนธรรม สุขภาพ และเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่วยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที ่6  ดา้นการท่องเทีย่วยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที ่6.3 การส่งเสริมการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ว
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3 โครงการสนับสนุนเทศกาลทุ่ง
ดอกบวัตองบาน

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการทอ่งเที่ยว 
เทศกาลทุ่งดอกบวัตอง
บาน

จัดงานร่วมกับ อปท.
ทกุแหง่ในอ าเภอ
ขุนยวม (อุดหนุน
เทศบาลต าบลขุนยวม)

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง ส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยวอ าเภอ
ขุนยวม

ส านักงานปลัด

4 โครงการจัดกิจกรรมร่วมงาน
เทศกาลทุ่งดอกบวัตองบาน

เพื่อร่วมจัดนิทรรศการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
การทอ่งเที่ยว เทศกาล
ทุ่งดอกบวัตองบาน

จัดนิทรรศการร่วมกับ
 อปท.ทกุแหง่ใน
อ าเภอขุนยวม

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 
โครงการ

ส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยวอ าเภอ
ขุนยวม

ส านักงานปลัด



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การยกระดบัและพัฒนาการท่องเทีย่วคุณภาพในเชงินิเวศ วิถีชวีิตวัฒนธรรม สุขภาพ และเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่วยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที ่6  ดา้นการท่องเทีย่วยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที ่6.3 การส่งเสริมการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ว
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5 โครงการ เหล่เมืองปอน นอน
เฮินไต ใส่ใจสุขภาพ

เพื่อส่งเสริมการจัดการ
ทอ่งเที่ยวโดยชุมชนเชิง
วฒันธรรม และ
สนับสนุนการพกัโฮมส
เตย์

ส่งเสริมการจัดการ
ทอ่งเที่ยวโดยชุมชน
เชิงวฒันธรรม โดย
โฮมสเตย์ หมู่ที่ 
1,2,3,6,9

              -                 -                 -   50,000 50,000 1 
โครงการ

ชุมชนมีการ
จัดการทอ่งเที่ยว
โดยชุมชน
เชิงวฒันธรรม 
กลุ่มโฮมสเตย์

ส านักงานปลัด

รวม 5 โครงการ - 240,000 240,000 140,000 190,000 190,000 - - -



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การยกระดบัและพัฒนาการท่องเทีย่วคุณภาพในเชงินิเวศ วิถีชวีิตวัฒนธรรมสุขภาพ และเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาบริหารจัดการท้องถ่ินทีด่ี
ยุทธศาสตร์ที ่7 ดา้นการบริหารจัดการท้องถ่ินทีด่ี

แนวทางการพัฒนา 7.1 การพัฒนาและการสร้างจิตส านึกทีด่แีก่บุคลากรองค์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพฒันาศักยภาพ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงาน อบต.เมืองปอน

เพื่อพฒันาความรู้ 
ความสามารถ ในการ
ท างานของบคุลากร  
และสมาชิก อบต.เมือง
ปอน

บคุลากร  และสมาชิก
 อบต.เมืองปอน

150,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 
โครงการ

บคุลากร  และ
สมาชิก อบต.เมือง
ปอน มีการ
ปฏบิติังานอย่างมี
ประสิทธภิาพเพิ่ม
มากขึ้น

ส านักงาน
ปลัด

2 โครงการฝึกอบรมและทศัน
ศึกษาดูงานนอกสถานที่

เพื่อเพิ่มพนู ความรู้ 
ทกัษะและประสบการณ์
ในการปฏบิติังาน ของ
บคุลากร  และสมาชิก 
อบต.เมืองปอน

บคุลากร  และ
สมาชิกสภา อบต.
เมืองปอน ผู้น า แกน
น าในชุมชน ฯลฯ

              -                 -   350,000 350,000 350,000 1 
โครงการ

บคุลากร  และ
สมาชิก อบต.เมือง
ปอนมีความ รู้ 
ทกัษะ และมีประ
สิทธ ิภาพในการ
ปฏบิติังานมากขึ้น

ส านักงาน
ปลัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การยกระดบัและพัฒนาการท่องเทีย่วคุณภาพในเชงินิเวศ วิถีชวีิตวัฒนธรรมสุขภาพ และเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาบริหารจัดการท้องถ่ินทีด่ี
ยุทธศาสตร์ที ่7 ดา้นการบริหารจัดการท้องถ่ินทีด่ี

แนวทางการพัฒนา 7.1 การพัฒนาและการสร้างจิตส านึกทีด่แีก่บุคลากรองค์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3 โครงการพฒันาขีด
ความสามารถและเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่อาเซียน

เพื่อเปน็การเตรียม
ความพร้อมและพฒันา
ขีดความสามารถในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ของบคุลากรสังกัด อบต.
เมืองปอน ประชาชน/
เยาวชน ในเขตต าบล
เมืองปอน

บคุลากร  และ
สมาชิกสภา อบต.
เมืองปอน ผู้น า แกน
น าในชุมชน ฯลฯ

50,000               -   50,000 50,000 50,000 1 
โครงการ

บคุลากร  สังกัด
อบต.เมืองปอน 
ประชาชน/เยาวชน
 มีความรู้ และ
พฒันาตนเองในการ
เตรียมความพร้อม
สู่อาเซียนเพิ่มมากขึ้น

ส านักงาน
ปลัด

รวม 3 โครงการ - 200,000 50,000 450,000 450,000 450,000 - - -



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การยกระดบัและพัฒนาการท่องเทีย่วคุณภาพในเชงินิเวศ วิถีชวีิตวัฒนธรรมสุขภาพ และเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาบริหารจัดการท้องถ่ินทีด่ี
ยุทธศาสตร์ที ่7 ดา้นการบริหารจัดการท้องถ่ินทีด่ี

แนวทางการพัฒนา 7.2 การพัฒนาการให้บริการสาธารณะ
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการ อบต.เมืองปอนพบ
ประชาชน

เพื่อใหบ้ริการด้านภาษ ี
ด้านโยธา รับเร่ืองราว
ร้องทกุข์ของราษฎรและ
 พบปะประชาชนในพื้นที่

โครงการ อบต.พบ
ประชาชน หมู่ที่ 1-10

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับ
บริการด้านภาษ ี
ด้านโยธา และ
ร้องเรียนเร่ืองราว
ร้องทกุข์ กับ อบต.
เมืองปอน

ส านักงาน
ปลัด

2 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพย์สิน

เพื่อส ารวจการเสียภาษ ี
และวางแนวทางในการ
จัดเก็บภาษ ีและส ารวจ
ข้อมูลทรัพย์สิน

แผนที่ภาษแีละ
ทะเบยีนทรัพย์สิน
ต าบลเมืองปอน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 
โครงการ

บคุลากร  และ
สมาชิก อบต.เมือง
ปอนมีความ รู้ 
ทกัษะ และมีประ
สิทธ ิภาพในการ
ปฏบิติังานมากขึ้น

ส านักงาน
ปลัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การยกระดบัและพัฒนาการท่องเทีย่วคุณภาพในเชงินิเวศ วิถีชวีิตวัฒนธรรมสุขภาพ และเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาบริหารจัดการท้องถ่ินทีด่ี
ยุทธศาสตร์ที ่7 ดา้นการบริหารจัดการท้องถ่ินทีด่ี

แนวทางการพัฒนา 7.2 การพัฒนาการให้บริการสาธารณะ
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3 โครงการพฒันา
ประสิทธภิาพการใหบ้ริการ
แก่ประชาชน

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน
การบริการประชาชน

การใหบ้ริการ
ประชาชนที่เข้ามา
ติดต่อราชการ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
การบริการอย่าง
ทนัทว่งที

กองช่าง

4 โครงการสนับสนุนศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนระดับ
อ าเภอ

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ที่ประสบ   สาธารณภยั
 ,การพฒันาคุณภาพชีวติ
,การควบคุมและปอ้งกัน
โรคติดต่อ

ผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อนที่ต้องการ
ขอรับความช่วยเหลือ 
ในต าบลเมืองปอน 
หมู่ที่ 1 - 10

20,000 220,000 20,000 20,000 20,000 1 แหง่ ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน
สามารถได้รับการ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ

กองช่าง

5 โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารส านักงานพร้อมโรง
จอดรถ

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน
การบริการประชาชน

ต่อเติมอาคาร
ส านักงาน
พร้อมโรงจอดรถ

              -                 -                 -   500,000 500,000 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
การบริการอย่าง
ทนัทว่งที

กองช่าง



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การยกระดบัและพัฒนาการท่องเทีย่วคุณภาพในเชงินิเวศ วิถีชวีิตวัฒนธรรมสุขภาพ และเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาบริหารจัดการท้องถ่ินทีด่ี
ยุทธศาสตร์ที ่7 ดา้นการบริหารจัดการท้องถ่ินทีด่ี

แนวทางการพัฒนา 7.2 การพัฒนาการให้บริการสาธารณะ
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

6 โครงการปรับปรุงหอ้งเก็บ
พสัดุ ครุภณัฑ์

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน
การจัดเก็บวสัดุ อุปกรณ์ 
เพื่อการบริการประชาชน

ต่อเติม/ปรับปรุงหอ้ง
เก็บพสัดุ ครุภณัฑ์ 

              -                 -                 -   500,000 500,000 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
การบริการอย่าง
ทนัทว่งที

กองช่าง

7 โครงการติดต้ังมิเตอร์ไฟฟา้
(หม้อแปลง) ส านักงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน
ท างานตอบสนองการ
ใหบ้ริการประชาชน

มิเตอร์ไฟฟา้ จ านวน 
1 หม้อ

              -                 -   350,000 350,000 350,000 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
การบริการอย่าง
เหมาะสม

กองช่าง

รวม 7 โครงการ - 180,000 380,000 530,000 1,530,000 1,530,000 - - -



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การยกระดบัและพัฒนาการท่องเทีย่วคุณภาพในเชงินิเวศ วิถีชวีิตวัฒนธรรมสุขภาพ และเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาบริหารจัดการท้องถ่ินทีด่ี
ยุทธศาสตร์ที ่7 ดา้นการบริหารจัดการท้องถ่ินทีด่ี

แนวทางการพัฒนา 7.3 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมและกระบวนการประชาสังคม
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธข์้อมูลข่าวสาร
และการด าเนินงาน ของอบต.,
 จังหวดั, รัฐบาล ฯลฯ

เพื่อประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลข่าวสาร แก่
ประชาชนทราบอย่าง
ทั่วถึง

จัดท าปา้ยหรือ
เอกสารและเผยแพร่
ประชาสัมพนัธใ์หแ้ก่
ประชาชน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 
โครงการ

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารจาก อบต.
เมืองปอนอย่างทั่วถึง

ส านักงาน
ปลัด

2 โครงการสนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชน

เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งใหก้ับชุมชนด้วย
กระบวนการแผนชุมชน

สนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชนหมู่ที่ 1-10

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 
โครงการ

ชุมชนมีแผนการ
พฒันาชุมชนที่มี
ประสิทธภิาพและ
เกิดประโยชน์

ส านักงาน
ปลัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การยกระดบัและพัฒนาการท่องเทีย่วคุณภาพในเชงินิเวศ วิถีชวีิตวัฒนธรรมสุขภาพ และเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาบริหารจัดการท้องถ่ินทีด่ี
ยุทธศาสตร์ที ่7 ดา้นการบริหารจัดการท้องถ่ินทีด่ี

แนวทางการพัฒนา 7.3 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมและกระบวนการประชาสังคม
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3 โครงการจัดท าแผนพฒันา
ทอ้งถิ่นองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองปอน

เพื่อประชาคมรับทราบ
ปญัหาความต้องการ
ของประชาชนและน า
ข้อมูลมาเปน็แนว
ทางการจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถิ่น

อบต.มีแผนเปน็
แนวทางในการพฒันา
ชุมชนทอ้งถิ่น

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 
โครงการ

อบต.มีแผนเปน็
แนวทางในการ
พฒันาชุมชนทอ้งถิ่น

ส าน้กงาน
ปลัด

4 โครงการจัดเวทปีระชาคม
หมู่บา้นและต าบล

เพื่อเปดิโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเหน็ 
และจัดเวทปีระชาคม

จัดเวทปีระชาคม
หมู่บา้นและต าบล 
เมืองปอนหมู่ที่ 1-10

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 
โครงการ

รับทราบปญัหา
ความต้องการของ
ประชาชนและน า
ข้อมูลมาเปน็แนว
ทางการจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถิ่น

ส านักงาน
ปลัด



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การยกระดบัและพัฒนาการท่องเทีย่วคุณภาพในเชงินิเวศ วิถีชวีิตวัฒนธรรมสุขภาพ และเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาบริหารจัดการท้องถ่ินทีด่ี
ยุทธศาสตร์ที ่7 ดา้นการบริหารจัดการท้องถ่ินทีด่ี

แนวทางการพัฒนา 7.3 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมและกระบวนการประชาสังคม
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5 โครงการสนับสนุนการปอ้งกัน
และแก้ไขปญัหาการทจุริต
คอรัปชั่น

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
ตรวจสอบกระบวนการ
ท างานของภาครัฐ หรือ
รัฐวสิาหกิจ ปอ้งกันและ
ยับยั้งการกระท าที่ส่อไป
ในทางทจุริตของ
บคุลากรในหน่วยงาน
ของรัฐ

การฝึกอบรม / 
ประชาสัมพนัธ/์ 
ด าเนินการออก
มาตรการในการ
ปอ้งกันการทจุริตใน
องค์กรและชุมชน

                -                 -                 - 30,000 30,000 1 แหง่ การบริการงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
หรือรัฐวสิาหกิจมี
ความโปร่งใส
ตรวจสอบได้

ส านักงาน
ปลัด



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การยกระดบัและพัฒนาการท่องเทีย่วคุณภาพในเชงินิเวศ วิถีชวีิตวัฒนธรรมสุขภาพ และเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาบริหารจัดการท้องถ่ินทีด่ี
ยุทธศาสตร์ที ่7 ดา้นการบริหารจัดการท้องถ่ินทีด่ี

แนวทางการพัฒนา 7.3 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมและกระบวนการประชาสังคม
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

6 โครงการจัดการเลือกต้ัง   ส.
อบต. และผู้บริหารทอ้งถิ่น

เข้าใจถึงภาพรวม 
สาระส าคัญของ
ประชาธปิไตย และ
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของสิทธเิสรีภาพ

กลุ่มผู้มีสิทธเิลือกต้ัง
เขตพื้นที่ต าบลเมือง
ปอน

                -                 -                 - 100,000 100,000 1 
โครงการ

ได้พฒันาศักยภาพ
ตนเอง และมีภาวะ
ความเปน็ผู้น า

ส านักงาน
ปลัด

7 โครงการสนับสนุนศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนระดับ
อ าเภอ

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ที่ประสบ   สาธารณภยั
 ,การพฒันาคุณภาพชีวติ
,การควบคุมและปอ้งกัน
โรคติดต่อ

ผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อนที่ต้องการ
ขอรับความช่วยเหลือ 
ในต าบลเมืองปอน 
หมู่ที่ 1 - 10

50,000 220,000 50,000 50,000 50,000 1 
โครงการ

ประชาชนที่ประสบ
สาธารณภยั , การ
พฒันาคุณภาพชีวติ
,การควบคุม
โรคติดต่อได้รับการ
ช่วยเหลือ

ส านักงาน
ปลัด



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การยกระดบัและพัฒนาการท่องเทีย่วคุณภาพในเชงินิเวศ วิถีชวีิตวัฒนธรรมสุขภาพ และเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาบริหารจัดการท้องถ่ินทีด่ี
ยุทธศาสตร์ที ่7 ดา้นการบริหารจัดการท้องถ่ินทีด่ี

แนวทางการพัฒนา 7.3 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมและกระบวนการประชาสังคม
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

8 โครงการจิตอาสา “เราท า
ความดีด้วยหวัใจ”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ใหจ้ัดต้ัง
โครงการจิตอาสา
พระราชทานขึ้น เพื่อ
เปน็การรวมความสมัคร
สมานสามัคคีของคน
ไทยทกุคน ในการท า
กิจกรรม
สาธารณประโยชน์เพื่อ
พฒันาพื้นที่ในชุมชน
ต่าง ๆ

พื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองปอน 
1 - 10

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 
โครงการ

เกิดการรวมความ
สมัครสมานสามัคคี
ของคนไทยทกุคน 
ในการท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
เพื่อพฒันาพื้นที่ใน
ชุมชนต่าง ๆ

ส านักงาน
ปลัด

รวม 8 โครงการ - 190,000 360,000 190,000 320,000 320,000 - - -



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การยกระดบัและพัฒนาการท่องเทีย่วคุณภาพในเชงินิเวศ วิถีชวีิตวัฒนธรรมสุขภาพ และเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาบริหารจัดการท้องถ่ินทีด่ี
ยุทธศาสตร์ที ่7 ดา้นการบริหารจัดการท้องถ่ินทีด่ี

แนวทางการพัฒนา 7.3 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมและกระบวนการประชาสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุง/ต่อเติม
อาคารส านักงาน อบต.เมือง
ปอน

เพื่อใหบ้ริการแก่
ประชาชนที่เข้ามาติดต่อ
เพิ่มประสิทธภิาพในการ
ด าเนินงานตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชน

ต่อเติมอาคาร
ส านักงาน อบต.เมือง
ปอน จ านวน 1 แหง่

                -                 - 380,000 380,000 380,000 1 อาคาร ประชาชนได้รับ
การบริการสาธารณ
จากองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น

ส านักงาน
ปลัด

รวม 1 โครงการ - 0 0 380,000 380,000 380,000 - - -

(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงการพ้ืนฐาน และสาธาณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  ดา้นการพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างท่อลอด
เหล่ียม (Box - Culver) 
หยอ่มบ้านห้วยไม้ซาง หมู่ที่
 8 ไป บ้านแม่ลากะ๊ หมู่ที่
 6  จ านวน 2 จดุ

เพือ่ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา ถนน
ถกูน้ ากดัเซาะ
พงัทลายประชาชน
ได้ใช้สัญจรและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้
อยา่งสะดวกสบาย
ขึ้น

ท่อลอดเหล่ียม  
(Box - Culver) 
จดุที ่1 ขนาดกว้าง
 3.00 เมตร ยาว 
5.00 เมตร สูง 
2.50 เมตร จดุที ่2
 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 3.00 
เมตร สูง 2.50 เมตร

                 -                  -      120,000      120,000      120,000 1 แห่ง ประชาชนมี
ทางสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและทีม่า

วัตถุประสงค์

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ตัวชี้วัด
 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงการพ้ืนฐาน และสาธาณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  ดา้นการพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและทีม่า

วัตถุประสงค์

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ตัวชี้วัด
 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2 โครงการกอ่สร้างท่อลอด
เหล่ียม (Box - Culver) 
ระบายน้ าลอด ทางหลวง 
๑๐๘  บ้านเมืองปอน หมู่ที่
 ๑

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วม
ขงัและในฤดูฝน

 กอ่สร้างบล็อก
ระบายน้ าจ านวน 1
 แห่ง

3,500,000 0 3,500,000 3,500,000 3,500,000 1 แห่ง ป้องกนัน้ าท่วม
ขงั ในฤดูฝน

กองช่าง

3 โครงการกอ่สร้างอา่งเกบ็
น้ าห้วยยาง บ้านเมืองปอน
 หมู่ที ่๒

เพือ่ให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร 
อปุโภค บริโภค
อยา่งทัว่ถงึ

 กอ่สร้างอา่งเกบ็น้ า
จ านวน ๑ แห่ง

18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร 
อปุโภค 
บริโภคอยา่ง
ทัว่ถงึ

กองช่าง



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงการพ้ืนฐาน และสาธาณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  ดา้นการพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและทีม่า

วัตถุประสงค์

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ตัวชี้วัด
 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

4 โครงการกอ่สร้างคลองส่ง
น้ าล าเหมืองหลวง 
บ้านเมืองปอน  หมู่ที ่๑,๒

เพือ่ให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร
อยา่งทัว่ถงึ

 กอ่สร้างล าเหมือง
หลวง
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร 
อปุโภค 
บริโภคอยา่ง
ทัว่ถงึ

กองช่าง

5 โครงการกอ่สร้างคลองส่ง
น้ าล าเหมืองยางพร้อมถนน
เลียบคลองบ้านเมืองปอน 
หมู่ที ่๒

เพือ่ให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร
อยา่งทัว่ถงึและ
สามารถขนพชืผล
ทางการเกษตรได้

 คลองส่งน้ าล า
เหมืองยาง 
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
อยา่งทัว่ถงึ
และมีคุณภาพ
ชีวิตทีดี่ขึ้น

กองช่าง



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงการพ้ืนฐาน และสาธาณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  ดา้นการพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและทีม่า

วัตถุประสงค์

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ตัวชี้วัด
 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

6 โครงการกอ่สร้างอา่งเกบ็
น้ าห้วยบอคี บ้านท่าหินส้ม
 หมู่ที ่๗

เพือ่ให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร 
อปุโภค บริโภค
อยา่งทัว่ถงึ

 กอ่สร้างอา่งเกบ็น้ า
จ านวน ๑ แห่ง

5,000,000 6,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร 
อยา่งทัว่ถงึ

กองช่าง

7 โครงการกอ่สร้างอา่งเกบ็
น้ าแม่ซอน้อย  บ้านหาง
ปอน หมู่ที ่๓

เพือ่ให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร 
อยา่งทัว่ถงึ

 กอ่สร้างอา่งเกบ็น้ า
จ านวน ๑ แห่ง

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร 
อยา่งทัว่ถงึ

กองช่าง

8 โครงการขยายคลองส่งน้ า
ฝายชลประทาน หมู่ที ่3

เพือ่ใช้ในการผลิต
น้ าประปา

 ขดุลอกคลอง                  -                  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 แห่ง ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
อยา่งเพยีงพอ

กองช่าง



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงการพ้ืนฐาน และสาธาณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  ดา้นการพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและทีม่า

วัตถุประสงค์

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ตัวชี้วัด
 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

9 โครงการกอ่สร้างฝายน้ า
ล้นห้วยน้ าปอน บ้านป่า
ฝาง หมู่ที ่๔

เพือ่ให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร
อปุโภค บริโภค
อยา่งทัว่ถงึ

 กอ่สร้างฝายน้ าล้น
จ านวน ๑ แห่ง

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร 
อปุโภค 
บริโภคอยา่ง
ทัว่ถงึ

กองช่าง

10 โครงการกอ่สร้างอา้งเกบ็
น้ าห้วยทรายขาว บ้านป่า
ฝาง หมู่ที ่4

เพือ่ให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร 
อปุโภค บริโภค
อยา่งทัว่ถงึ

 กอ่สร้างอา่งเกบ็น้ า
จ านวน ๑ แห่ง

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร 
อปุโภคบริโภค

กองช่าง

11 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาผิวดิน หมู่ 1, หมู่ที่
 2 , หมู่ที ่4

เพือ่ให้น้ าอปุโภค
และบริโภคมีคุณภาพ

 วางท่อประปา 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 แห่ง ประชาชนได้
ใช้น้ าอปุโภค
บริโภคทีส่ะอาด

กองช่าง



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงการพ้ืนฐาน และสาธาณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  ดา้นการพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและทีม่า

วัตถุประสงค์

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ตัวชี้วัด
 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

12 โครงการกอ่สร้างฝายนา
ดอย บ้านป่าฝาง หมู่ที ่4

เพือ่กกัเกบ็น้ าไว้ใช้
เพือ่การเกษตร

 กอ่สร้างฝาย                  -                  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้เพือ่ท า
การเกษตร

กองช่าง

13 โครงการกอ่สร้างคลองส่ง
น้ าฝายแม่เฒ่าแพ บ้านป่า
ฝาง หมู่ที ่๔

เพือ่ให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร
อยา่งทัว่ถงึ

 กว้าง ๑ เมตร  สูง
 ๑.๒๐ เมตร

                 -                  -                  - 5,000,000 5,000,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
อยา่งทัว่ถงึ

กองช่าง

14 โครงการกอ่สร้างฝายน้ า
ล้นพร้อมคลองส่งน้ า(ฝาย
จะแฮ) บ้านแม่ลากะ๊ หมู่ที่
 ๖

เพือ่ให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร
อปุโภค บริโภค
อยา่งทัว่ถงึ

 กอ่สร้างฝายน้ าล้น
พร้อมคลองส่งน้ า
จ านวน ๑ แห่ง

                 -                  -                  - 8,000,000 8,000,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร 
อปุโภค 
บริโภคอยา่ง
ทัว่ถงึ

กองช่าง



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงการพ้ืนฐาน และสาธาณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  ดา้นการพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและทีม่า

วัตถุประสงค์

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ตัวชี้วัด
 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

15 โครงการกอ่สร้างอา่งเกบ็
น้ า (ห้วยน้ ากั๊ด,ห้วยห้วย
ปลามูด,ห้วยตีนดอย) หมู่ที่
 ๙

เพือ่ให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร
อปุโภค-บริโภค
อยา่งทัว่ถงึ

 กอ่สร้างอา่งเกบ็น้ า
จ านวน ๔ แห่ง หมู่
ที ่๙

               -                  -                  -   6,000,000 6,000,000 1 แห่ง ะชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร 
อปุโภค 
บริโภคอยา่ง
ทัว่ถงึ

กองช่าง

16 โครงการกอ่สร้างอา่งเกบ็
น้ าห้วยส้มโอ หมู่ที ่1

เพอืให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร 
อปุโภคบริโภค

 กอ่สร้างอา่งเกบ็น้ า
 จ านวน 1 แห่ง

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
อปุโภค บริโภค

กองช่าง



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงการพ้ืนฐาน และสาธาณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  ดา้นการพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและทีม่า

วัตถุประสงค์

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ตัวชี้วัด
 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

17 โครงการกอ่สร้างอา่งเกบ็
น้ าห้วยปูแดง  หมู่ ๔

เพอืให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร 
อปุโภคบริโภค

 สร้างอา่งเกบ็น้ า
ส าหรับการเกษตร

               -                  -                  -   5,000,000 5,000,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร 
อปุโภคบริโภค

กองช่าง

18 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้น
 เหมืองกลาง บ้านป่าฝาง 
หมู่ ๔

เพือ่กกัเกบ็น้ าไว้ใช้
ในการเกษตรอยา่ง
ทัว่ถงึ

 สร้างฝายน้ าล้น
จ านวน ๑ แห่ง

               -                  -                  -   1,000,000 1,000,000 1 แห่ง ประชาชนีน้ าไว้
ใช้ใน
การเกษตร
อยา่งทัว่ถงึ

กองช่าง



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงการพ้ืนฐาน และสาธาณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  ดา้นการพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและทีม่า

วัตถุประสงค์

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ตัวชี้วัด
 (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

19 โครงการกอ่สร้างประปา
ผิวดินขนาดเล็ก บ้านท่า
หินส้ม หมู่ที ่7

เพือ่ให้ประชาชนใมี
น้ าใช้เพือ่การ
อปุโภค-บริโภค 
อยา่งทัว่ถงึและ
พอเพยีง

กอ่สร้างน้ าประปา
ในพืน้ทีบ่้านท่าหิน
ส้ม หมู่ที ่7

               -                  -                  -   3,500,000 3,500,000  1 แห่ง ประชาชนใมีน้ า
ใช้เพือ่การ
อปุโภค-บริโภค
 อยา่งทัว่ถงึ
และพอเพยีง

กองช่าง

รวม 19 โครงการ - 69,500,000 67,000,000 76,620,000 105,120,000 105,120,000 - - -



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงการพ้ืนฐาน และสาธาณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  ดา้นการพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 สายทางหลวงทอ้งถิ่น หมู่ที่
 3 – หมู่ที่  6 – หมู่ที่ 8 
เชื่อม บา้นแม่โกปี่ต าบล
แม่ยวมน้อย

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ทางสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 20 กม. หนา 
0.15 เมตร

               -   20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 1 เส้น ประชาชนมีทาง
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

2  โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามแม่น  าแม่ซอ บา้นแม่ซอ
 หมู่ที่ 5

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ทางสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั

 ก่อสร้างสะพาน ขนาด
กวา้ง 3 เมตร ยาว 30 
เมตร

               -                  -   1,200,000 1,200,000 1,200,000  1 เส้น ประชาชนมีทาง
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามล าหว้ย บา้นแม่ลาก๊ะ 
หมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ทางสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั

สะพาน ขนาดกวา้ง 4 
เมตร ยาว 8 เมตร

               -   1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  1 เส้น ประชาชนมีทาง
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงการพ้ืนฐาน และสาธาณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  ดา้นการพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 เชื่อม สะพานข้ามล าหว้ย
แม่ลาก๊ะ (วงัตากแดด) 
บา้นทา่หนิส้ม หมู่ที่ 7

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภยัในการ
สัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด 3.00 เมตร  ยาว
 28.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร

               -   1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  1 เส้น ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภยัในการ
สัญจร

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 เชื่อมระหวา่ง บา้นแม่
ลาก๊ะ หมู่ที่ ๖ – บา้นมะ
หนิหลวง หมู่ที่ 8 - บา้น
แม่โข่จู หมู่ที่ 10

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภยัในการ
สัญจร

 ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 9,000 เมตร หนา
 0.15 เมตร

               -   9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 1 เส้น ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
การสัญจรมากขึ น

กองช่าง



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงการพ้ืนฐาน และสาธาณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  ดา้นการพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

6 โครงการซ่อมแซมถนนดิน
เชื่อมระหวา่งหมู่บา้น
บา้นหางปอน หมู่ที่ 3 – 
บา้นแม่ลาก๊ะ หมู่ ๖ -
บา้นแม่โข่จู หมู่ที่ 10 – 
บา้นมะหนิหลวง หมู่ที่ 8 –
 บา้นแม่โกปี่ หมู่ที่ 2 
ต าบลแม่ยวมน้อย

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภยัในการ
สัญจร

 ก่อสร้างถนนดินขนาด
กวา้ง 4 เมตร ยาว 25
 กม. หนา 0.15 เมตร

               -   900,000 900,000 900,000 900,000 1 เส้น ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภยัในการ
สัญจร

กองช่าง

รวม 6 โครงการ - 0 12,900,000 14,100,000 14,100,000 14,100,000 - - -



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขยีว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจการค้า การลงทุนยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุนทีย่ั่งยืน

แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชมุชน
เปา้หมาย

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างศูนย์อาชีพ
 และศูนย์สาธติผลิตภณัฑ์
ชุมชนต าบล

เพื่อใหชุ้มชนมีศูนย์
ฝึกอาชีพ และ
อาคารสาธติ 
ผลิตภณัฑ์ชุมชน

ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึก
อาชีพ และอาคารสาธติ 
ผลิตภณัฑ์ชุมชน

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3000000 1 อาคาร ชุมชนมีศูนย์ฝึก
อาชีพ และ
อาคารสาธติ 
ผลิตภณัฑ์ชุมชน

กองช่าง

รวม 1 โครงการ - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - - -

ตัวชี้วัด
 (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การยกระดบัและพัฒนาการท่องเทีย่วคุณภาพในเชงินิเวศ วิถีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ และเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชมุชนให้มคุีณภาพ
ยุทธศาสตร์ที ่3 ดา้นลการพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชมุชนให้มคุีณภาพ

แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างศูนย์อาชีพ 
และศูนย์สาธติผลิตภณัฑ์
ชุมชนต าบล

เพื่อใหชุ้มชนมีศูนย์ฝึก
อาชีพ และอาคารสาธติ 
ผลิตภณัฑ์ชุมชน

ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึก
อาชีพ และอาคารสาธติ
 ผลิตภณัฑ์ชุมชน

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 แหง่ ชุมชนมีศูนย์ฝึกอาชีพ
 และอาคารสาธติ 
ผลิตภณัฑ์ชุมชน

กองช่าง

2 โครงการจัดต้ังตลาดชุมชน เพื่อใหม้ีตลาดรองรับ
ใหก้ับกลุ่มอาชีพชุมชนใน
ต าบลเมืองปอน

ก่อสร้างตลาดชุมชน 
จ านวน 2 แหง่

               -   1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 แหง่ มีตลาดรองรับใหก้ับ
กลุ่มอาชีพชุมชนใน
ต าบลเมืองปอน

กองช่าง

3 โครงการกอ่สร้างสนามกฬีา
ประจ าต าบล

เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน 
ประชาชน มสีถานที่ออก
ก าลังกายและมคุีณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

กอ่สร้างสนามกฬีา 
จ านวน 1 แหง่

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1 แหง่ เด็ก เยาวชน และ 
ประชาชนมสีถานที่
ออกก าลังกาย มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การยกระดบัและพัฒนาการท่องเทีย่วคุณภาพในเชงินิเวศ วิถีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ และเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชมุชนให้มคุีณภาพ
ยุทธศาสตร์ที ่3 ดา้นลการพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชมุชนให้มคุีณภาพ

แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

4 โครงการจัดต้ังศูนย์ออกก าลัง
กายและนันทนาการต าบล

เพื่อเปน็สถานที่ออก
ก าลังกายของประชาชน
ในต าบลเมืองปอน

จัดต้ังศูนย์ออกก าลัง
กายและนันทนาการ
ต าบลเมืองปอน

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1 แหง่ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสถานที่
ออกก าลังกายที่
สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

5 โครงการสนับสนุนรถ
การแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ – กู้ภยั

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานการแพทย์
ฉุกเฉิน และการกู้ชีพ
กู้ภยัต าบลเมืองปอน

สนับสนุนการ
ด าเนินงานการแพทย์
ฉุกเฉิน และการกู้ชีพ
กู้ภยั

               -   1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 คัน ประชาชนได้รับ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานการแพทย์
ฉุกเฉิน และการกู้ชีพ
กู้ภยั

ส านักงาน
ปลัด

รวม 5 โครงการ - 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 - - -



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่5  ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา 5.1 สนับสนุนและจัดให้มรีะบบป้องกันและแก้ไขปัญหาดา้นทรัพยากร ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างระบบก าจัด
ขยะและส่ิงปฏกิูล

เพื่อใหป้ระชาชน
ตระหนักถึงการรักษา
ส่ิงแวดล้อมโดยการ
ก าจัดขยะมูลฝอย และ
ส่ิงปฏกิูลที่ถูกหลัก
สุขาภบิาล

ก าจัดขยะมูลฝอยหมู่ที่ 
1,2,4

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 แหง่ ประชาชนใน
พื้นที่ตระหนัก
ถึงความส าคัญ
ของการรักษา
ส่ิงแวดล้อม

ส านักงาน
ปลัด

รวม 1 โครงการ - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - - -

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การยกระดบัและพัฒนาการท่องเทีย่วคุณภาพในเชงินิเวศ วิถีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ และเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่วยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที ่6 ดา้นการท่องเทีย่วยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่ว
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ

เปา้หมาย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพฒันาและปรับปรุง
บอ่น ้าพรุ้อนบา้นหนองแหง้

เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงภมูิทศัน์บอ่น ้าพุ
ร้อน ใหเ้ปน็แหล่ง
ทอ่งเที่ยว และสถานที่
พกัผ่อน

บอ่น ้าพรุ้อนบา้นหนอง
แหง้หมู่ที่ 9

2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แหง่ บอ่น ้าพรุ้อน ให้
เปน็แหล่ง
ทอ่งเที่ยวเชิง
สุขภาพ และ
สถานที่พกัผ่อน

กองช่าง

2 โครงการพฒันาและปรับปรุง
น ้าพรุ้อนบา้นหนองแหง้แหล่ง
ทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพ

เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงภมูิทศัน์บอ่น ้าพุ
ร้อน ใหเ้ปน็แหล่ง
ทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพ 
และสถานที่พกัผ่อน

น ้าพรุ้อนบา้นหนองแหง้
หมู่ที่ 9

3,100,500 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 แหง่ บอ่น ้าพรุ้อน ให้
เปน็แหล่ง
ทอ่งเที่ยวเชิง
สุขภาพ และ
สถานที่พกัผ่อน

กองช่าง

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การยกระดบัและพัฒนาการท่องเทีย่วคุณภาพในเชงินิเวศ วิถีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ และเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่วยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที ่6 ดา้นการท่องเทีย่วยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่ว
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ

เปา้หมาย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

3 โครงการก่อสร้างศูนย์บริการ
การทอ่งเที่ยวและศูนย์
จ้าหน่ายผลิตภณัฑ์ชุมชน

เพื่อก่อสร้างศูนย์บริการ
การทอ่งเที่ยวและศูนย์
จ้าหน่ายผลิตภณัฑ์ชุมชน

ศูนย์จ้าหน่ายผลิตภณัฑ์
ชุมชนบา้นเมืองปอน 
หมู่ที่ 2 และน ้าพรุ้อน
บา้นหนองแหง้ หมู่ที่ 9

              -                 -   2,000,000 2,000,000 200,000 1 แหง่ มีศูนย์บริการ
การทอ่เที่ยว
และศูนย์
จ้าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ชุมชน

กองช่าง

4 โครงการ เหล่เมืองปอน นอน
เฮินไต ใส่ใจสุขภาพ

เพื่อส่งเสริมการจัดการ
ทอ่งเที่ยวโดยชุมชนเชิง
วฒันธรรม และ
สนับสนุนการพกัโฮมส
เตย์

ส่งเสริมการจัดการ
ทอ่งเที่ยวโดยชุมชนเชิง
วฒันธรรม โดยโฮมสเตย์
 หมู่ที่ 1,2,3,6,9

              -                 -   1,000,000 1,000,000 10,000 1 
โครงการ

ชุมชนมีการ
จัดการ
ทอ่งเที่ยวโดย
ชุมชน เชิง
วฒันธรรม 
กลุ่มโฮมสเตย์

ส้านักงาน
ปลัด



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การยกระดบัและพัฒนาการท่องเทีย่วคุณภาพในเชงินิเวศ วิถีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ และเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่วยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที ่6 ดา้นการท่องเทีย่วยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่ว
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ

เปา้หมาย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

5 โครงการศูนย์บริการการ
ทอ่งเที่ยวประสานงานต้าบล

เพื่อประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สถานที่ทอ่งเที่ยว ใน
ต้าบลเมืองปอน

ประชาสัมพนัธส์ถานที่
ทอ่งเที่ยวในต้าบลเมือง
ปอน

              -                 -   3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 แหง่ นักทอ่งเที่ยว
และประชาชน
สามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
แหล่งทอ่งเที่ยว
ในต้าบลเมือง
ปอน อย่างทั่วถึง

กองช่าง



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ 02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การยกระดบัและพัฒนาการท่องเทีย่วคุณภาพในเชงินิเวศ วิถีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ และเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่วยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที ่6 ดา้นการท่องเทีย่วยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่ว
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ

เปา้หมาย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

6 โครงการก่อสร้างพพิธิภณัฑ์ไท
ใหญ่

เพื่อศึกษาและอนุรักษ์
ศิลปะ วฒันธรรมไทใหญ่

พพิธิภณัฑ์ไทใหญ่   
จ้านวน 1 แหง่

              -                 -   3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 แหง่ มีพพิธิภณัฑ์
ศึกษาและ
อนุรักษศิ์ลปะ 
วฒันธรรมไท
ใหญ่

กองช่าง

7 โครงการศูนย์วฒันธรรมและ
ภมูิปญัญาไทใหญ่

 เพื่อเปน็แหล่งรวบรวม
ศิลปหตัถกรรมของชาว
ไทใหญ่

ศูนย์วฒันธรรมและภมูิ
ปญัญาไทใหญ่ จ้านวน 1
 แหง่

              -                 -   2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 แหง่ มีสถานที่
รวบรวมศิลปะ
หตักรรมของ
ชนไทใหญ่

ส้านักปลัด

รวม 7 โครงการ - 5,100,500 11,000,000 22,000,000 22,000,000 19,210,000 - - -



แบบ ผ.03

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สาธารณปูโภค

-       -         -       -         -       -         -       -         -       -         -       -         

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุนที่ยั่งยืน -       -         -       -         -       -         -       -         -       -         -       -         

3.  ยุทธศาสตร์การการพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การพัฒนาคนและสังคม ที่มีคุณภาพ

-       -         -       -         -       -         -       -         -       -         -       -         

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ ส่งเสริม ศาสนา
 ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีภมูิปญัญาท้องถ่ิน

-       -         -       -         -       -         -       -         -       -         -       -         

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

-       -         -       -         -       -         -       -         -       -         -       -         

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว -       -         -       -         -       -         -       -         -       -         -       -         

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการท้องถ่ินที่ดี 4 159,500 3 24,500 36 1,481,500 56 2,738,700 40 559,700 99 4,404,200 

     6.1  แผนงานบริหารทั่วไป 4 159,500    3 24,500      19 120,200    26 1,179,700  19 98,200      52 1,483,900 

     6.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 0 -          0 -            5 1,101,500  7 1,159,000  3 111,200    12 2,260,500 

     6.3  แผนงานสาธารณสุข 0 -          0 -            1.00      118,000    2 168,000    2 168,000    3 286,000    

     6.4  แผนงานการศึกษา 0 -          0 -            3 26,200      5 61,500      8 88,500      8 87,700     

     6.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 -          0 -            8 115,600    13 145,900    6 69,900      21 261,500   

     6.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

0 -          0 -            -       -            3 24,600      2 23,900      3 24,600     

รวมทั้งสิ้น 4 159,500 3 24,500 36 1,481,500 56 2,738,700 40 559,700 99 4,404,200

ป ี2565

 บัญชสีรุปโครงการพัฒนา (ครุภัณฑ์)
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน

ยทุธศาสตร/์แผนงาน
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 5 ปี



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงาน

บริหารงานทัว่ไป
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน
เพือ่จัดเก็บเอกสาร
ราชการอย่างเป็น
ระเบียบ

จัดซ้ือตู้เหล็กสูงบานทึบ มือ
จับสีเทา จ านวน  2  หลัง

11,000 -          -          -          -          ส าน้กงาน
ปลัด

2 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เพือ่ใช้ในการ
รองรับการประชุม 
เป็นการอ านวย
ความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

โต๊ะประชุมและโต๊ะท างาน 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองปอน พร้อมเก้าอี้ 
จ านวน 1 ชุด

100,000 -          -          -          -          ส านักงาน
ปลัด

3 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและเป็น
การอ านวยความ
สะดวกในเร่ือง
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการปฏิบัติงาน

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
 ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า
 2400 ซีซี หรือ เคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กโิลวัตต์ 
ขบัเคล่ือนส่ีล้อแบบดับเบิล้แคบ 
 (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
เดือน ธันวาคม 2561)

-          95200 -          -          -          ส านักงาน
ปลัด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

ประเภท

บัญชคีรุภัณฑ์

วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

ประเภท

บัญชคีรุภัณฑ์

วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า

4 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน
(บัญชีราคา
มาตรฐานครุภ ณฑ์ 
ธันวาคม 61)

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก
ส่วน แบบติดผนัง(ระบบ 
Inverter) ขนาด 18,000 
BTU จ านวน 2 เคร่ือง

            -               -   42,000             -               -   ส านักงาน
ปลัด

5 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก
ส่วน แบบติดผนัง(ระบบ 
Inverter) ขนาด 12,000 
BTU จ านวน 4 เคร่ือง  
(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
เดือน ธันวาคม 2561)

            -               -   96,800             -               -   ส านักงาน
ปลัด



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

ประเภท

บัญชคีรุภัณฑ์

วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า

6 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เพือ่ใช้ในการเก็บ
เอกสารทางราชการ
ให้เป็นระเบียบ

ตู้เอกสารบานเล่ือนกระจกมี
แผ่นชั้นปรับระดับ จ านวน 2 
ชั้น จ านวน 4 ตู้

            -               -   17,200 17,200             -   ส านักงาน
ปลัด

7 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว

เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ดูแล
ความสะอาด
เรียบร้อยของ
อาคารสถานที่

เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
จ านวน 2 เคร่ือง  (บัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน
 ธันวาคม 2561)

            -               -   19,000 19,000             -   ส านักงาน
ปลัด



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

ประเภท

บัญชคีรุภัณฑ์

วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า

8 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและเป็น
การอ านวยความ
สะดวกในเร่ือง
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการปฏิบัติงาน

รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 
ซีซี จ านวน 1 คัน (บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน 
ธันวาคม 2561)

            -               -               -   56,000             -   ส านักปลัด

9 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและเป็น
การอ านวยความ
สะดวกในเร่ือง
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการปฏิบัติงาน

จัดซ้ือโต๊ะส านักงาน จ านวน 1
 ตัว

            -               -               -   18,000 18,000 ส านักงาน
ปลัด



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

ประเภท

บัญชคีรุภัณฑ์

วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า

10 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เพือ่ในการ
ปฏิบัติงานเก็บ
เอกสาร

ตู้เก็บเอกสารขนาด 2 บาน 
มอก.มือจับชนิดบิดมีแผ่นชั้น
ประดับ จ านวน 3 ชั้น จ านวน
 2 ตู้ (บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม 
2561)

            -               -               -   11,000 11,000 ส านักงาน
ปลัด

11 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและเป็น
การอ านวยความ
สะดวกในเร่ือง
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการปฏิบัติงาน

เคร่ืองเสียง แอมป์ และล าโพง
 จ านวน 1 ชุด

 -             -   500,000 500,000 500,000 ส านักงาน
ปลัด



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

ประเภท

บัญชคีรุภัณฑ์

วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า

12 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เพือ่ใช้ในการเก็บ
เอกสารทางราชการ
ให้เป็นระเบียบ

ตู้กระจกบานเล่ือนกระจก มี
แผนชั้นปรับระดับ จ านวน 2 
ชั้น จ านวน 4 ตู้

- - 17,200 17,200 17,200 ส านักงาน
ปลัด

13 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและเป็น
การอ านวยความ
สะดวกในเร่ือง
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการปฏิบัติงาน

เก้าอี้ส านักงาน        จ านวน
 2 ตัว

            -               -   18,000 18,000             -   ส านักงาน
ปลัด



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

ประเภท

บัญชคีรุภัณฑ์

วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า

14 บริหารทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่อ านวยความ
สะดวก เกิดความ
คล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ส านักงาน (จอขขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)  จ านวน 1 
เคร่ือง (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.
2561 ณ วันที ่23 พ.ค.61)

            -               -   16,000 16,000 16,000 ส านักงาน
ปลัด

15 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานรวมถึง
การด าเนินงานด้าน
ระบบสารสนเทศ

คอมพวิเตอร์โน้ตบุค๊ (ส าหรับ
งานส านักงาน) จ านวน 1 เคร่ือง
 (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.
2561 ณ วันที ่23 พ.ค.61)

            -               -   16,000 16,000 16,000 ส านักปลัด



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

ประเภท

บัญชคีรุภัณฑ์

วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า

16 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่ใช้ในงาน
บริการและงาน
บันทึกข้อมูลข่าวสาร

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน
 1 เคร่ือง (เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ.2561 ณ วันที่
 23 พ.ค.61)

-          -          7,900 7,900 7,900 ส านักงาน
ปลัด

17 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่ใช้ในงาน
บริการและงาน
บันทึกข้อมูลข่าวสาร

เคร่ืองปร้ินเตอร์ (แบบฉีด
หมึกพร้อมติตด้ังถึงหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน 1
 เคร่ือง (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.
2561 ณ วันที ่23 พ.ค.61)

 -  - 4,300 4,300 4,300 ส านักงาน
ปลัด



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

ประเภท

บัญชคีรุภัณฑ์

วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า

18 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ใช้ในการ
ประชาสัมพนัธ์ 
ขอ้มูลขา่วสารและ
บริการประชาชน

เคร่ืองเสียง แอมป์ และล าโพง
 จ านวน 1 ชุด

-          -          -          50,000 50,000 ส านักงาน
ปลัด

19 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ใช้ในการรับ
ข้อมูลข่าวสารและ
บริการประชาชน

โทรศัศน์ แอล อ ีดี ขนาด 32 
นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง   (บัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน 
ธันวาคม 2561)

 -  -             -   7,300 7,300 ส านักงาน
ปลัด

20 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือที่
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 KVA 
 จ านวน   1 เคร่ือง (เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ.2561 ณ วันที ่
23 พ.ค.61)

-          -          5,900 5,900 5,900 ส านักงาน
ปลัด



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

ประเภท

บัญชคีรุภัณฑ์

วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า

21 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและเป็น
การอ านวยความ
สะดวกในเร่ือง
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการปฏิบัติงาน
และบริการ
ประชาชน

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 15
 กิโลวัตต์ (บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน 
ธันวาคม 2561)

-          -          -          24,600 24,600 ส าน้กงาน
ปลัด

22 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว

เพือ่ใช้ในการ
ตกแต่งสวน ดูแล
ความเรียบร้อย 
สถานที่

เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  
จ านวน 2 เคร่ือง (บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน 
ธันวาคม 2561)

-          -          -          9,500 9,500 ส านักงาน
ปลัด



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

ประเภท

บัญชคีรุภัณฑ์

วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า

23 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและเป็น
การอ านวยความ
สะดวกในเร่ือง
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการปฏิบัติงาน
และบริการ
ประชาชน

เคร่ืองถ่ายอกสาร ระบบ
ดิจิตอล (ขาว ด า และสี)
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 
(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
เดือน ธันวาคม 2561)

-          -          250,000 250,000 250,000 ส านักงาน
ปลัด

24 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
เกษตร

เพือ่ใช้ในการสูบน้ า
ระบบผลิตประปา 
อ านวยความ
สะดวกในเร่ือง
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการปฏิบัติงาน

เคร่ืองสูบน้ าหอยโข่งแบบ
มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 450
 ลิตรต่อนาที จ านวน 3 
เคร่ือง (บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม 
2561)

-          -          -          11,000 11,000 ส าน้กงาน
ปลัด



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

ประเภท

บัญชคีรุภัณฑ์

วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า

25 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
เกษตร

เพือ่ใช้ในการสูบน้ า
ระบบผลิตประปา 
อ านวยความ
สะดวกในเร่ือง
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการปฏิบัติงาน

ปัม้น้ ามอเตอร์ไฟฟ้า (แบบจุ่ม)
 สูบน้ าได้ได้ ปริมาณน้ า 100
 ลิตรต่อนาที จ านวน 4 เคร่ือง

16,000 16,000 -          16,000 16,000 ส าน้กงาน
ปลัด

26 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่อ านวยความ
สะดวก และเพือ่ให้
มีเคร่ืองมือที่
ทันสมัยเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) จ านวน 1  เคร่ือง 
(เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.
2561 ณ วันที ่23 พ.ค.61)

            -   -                      -   700             -   ส านักงาน
ปลัด



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

ประเภท

บัญชคีรุภัณฑ์

วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า

27 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่ใช้ในงาน
บริการและงาน
บันทึกข้อมูลข่าวสาร

1.คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะส าหรับ
ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง
 2.เคร่ืองปร้ินเตอร์ 
เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก จ านวน 1 เคร่ือง
 3. เคร่ืองไฟฟ้า ขนาด 800 
vA จ านวน 1 เคร่ือง

32,500 -          -          -          -          กองคลัง

28 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่ใช้ในงาน
บริการและงาน
บันทึกข้อมูลข่าวสาร

เคร่ืองปร้ินเตอร์
(Multifunction ) แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จ านวน 1 
เคร่ือง (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.
2561 ณ วันที ่23 พ.ค.61)

 -  - 7,900 7,900 7,900 กองคลัง



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

ประเภท

บัญชคีรุภัณฑ์

วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า

29 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่ใช้ในงาน
บริการและงาน
บันทึกข้อมูลข่าวสาร

เคร่ืองปร้ินเตอร์ (แบบฉีด
หมึกพร้อมติตด้ังถึงหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน 1
 เคร่ือง (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.
2561 ณ วันที ่23 พ.ค.61)

            -               -   4,300 4,300 4,300 กองคลัง

30 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
เป็นการอ านวย
ความสะดวกในเร่ือง
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
ในการปฏิบัติงาน

เคร่ืองปร้ินเตอร์ (เคร่ืองพิมพ์
เช็ค) จ านวน 1 เคร่ือง

            -               -   30,000 30,000             -   กองคลัง



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

ประเภท

บัญชคีรุภัณฑ์

วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า

31 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือที่
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 KVA
  จ านวน   1 เคร่ือง (เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ.2561 ณ วันที่
 23 พ.ค.61)

-          -          5,900 5,900 5,900 กองคลัง

32 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
เป็นการอ านวย
ความสะดวกในเร่ือง
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
ในการปฏิบัติงาน

โต๊ะท างานระดับ 1 - 2 
จ านวน 1 ชุด

            -               -   4,500             -               -   กองคลัง



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

ประเภท

บัญชคีรุภัณฑ์

วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า

33 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เป็น
การอ านวยความ
สะดวกในเร่ือง
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
ในการปฏิบัติงาน

โต๊ะท างานระดับ 3- 6 
จ านวน 3 ตัว

            -   8,500 13,500             -               -   กองคลัง

34 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก
ส่วน แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 18,000 
BTU จ านวน 2 เคร่ือง (บัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน
 ธันวาคม 2561)

            -               -   69,600             -               -   กองคลัง



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

ประเภท

บัญชคีรุภัณฑ์

วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า

35 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ เป็น
การอ านวยความ
สะดวกในเร่ือง
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
ในการปฏิบัติงาน

รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 
ซีซี จ านวน 1 คัน (บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน 
ธันวาคม 2561)

            -               -   56,000 56,000             -   กองคลัง

35 รายการ 159,500 24,500 1,202,000 1,179,700 982,800รวมแผนงานบริหารทัว่ไป



ผ 03

แบบ ผ.03

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานการ

รักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยา
พาหนะและ
ขนส่ง

เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานหน่วย
การแพทย์ฉุกเฉิน

รถพยาบาลฉกุเฉนิ (รถ
กระบะดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก่าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 
110 กโิลวัตต์ จ่านวน 1 
เคร่ือง (บัญชีราคา
มาตรฐานครุภ่ณฑ์ ธันวาคม
 61)

             -                -   1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส่านักปลัด 
(งาน

ป้องกันฯ)

2 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
เคร่ืองดับเพลิง

เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เป็นการ
อ่านวยความสะดวก
ในเร่ืองเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

จัดซ้ือสายส่งน้่าดับเพลิง 
ขนาด 2 นิ้ว จ่านวน 1 
เส้น

-           -           20,000 20,000 -           ส่านักปลัด 
(งาน

ป้องกันฯ)

ที่ วัตถุประสงค์แผนงาน

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

หมวด ประเภท
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า



ผ 03

แบบ ผ.03

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ วัตถุประสงค์แผนงาน

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

หมวด ประเภท
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า

3 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
เคร่ืองดับเพลิง

เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานเป็นการ
อ่านวยความสะดวก
ในเร่ืองเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

จัดซ้ือสายส่งน้่าดับเพลิง 
ขนาด 3 นิ้ว จ่านวน 1 
เส้น

-           -           20,000 20,000 -           ส่านักปลัด 
(งาน

ป้องกันฯ)

4 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส่านักงาน

บริการผู้มารับบริการ ถังน้่าแบบไฟเบอร์กลาส
ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร 
 จ่านวน  5 ใบ (บัญชี
ราคามาตรฐานครุภ่ณฑ์ 
ธันวาคม 61)

-           -           41,500 41,500 -           ส่านักปลัด
(งาน

ป้องกันฯ)



ผ 03

แบบ ผ.03

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ วัตถุประสงค์แผนงาน

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

หมวด ประเภท
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า

5 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เป็นการ
อ่านวยความสะดวก
ในเร่ืองเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ในการ
ปฏิบัติงานป้องกันฯ

ป้ายไฟสามเหล่ียมหยดุ
ตรวจ (แบบโปร่ง)ขนาด
ความสูงไม่น้อยกว่า 155 
ซม.ความยาวไม่น้อยกว่า 
100 ซม. ใช้ไฟฟา้ 220 V
 แผงกล่องไฟหยดุตรวจ 
ขนาดมาตรฐานหลอดไฟ
ขา้ง 2 ชุด แผงวงกลม
หลอดไฟ 3 ชุด ไฟฉกุเฉนิสี
แดง 1ดวง แผงป้ายพืน้ขาว
สะท้อนแสงตัวหนังสือ
สต๊ิกเกอร์ธรรมดา บน-ล่าง 
ล้อ 8 นิ้ว 4 ล้อ สายไฟ 20
เมตร ปล๊ักไฟ ปิด-เปิด
ส่าหรับไฟฉกุเฉนิสีแดง 1 
จดุ พร้อมชื่อหน่วยงาน ฯ

-           -           20,000 -           -           ส่านักปลัด 
(งาน

ป้องกันฯ)



ผ 03

แบบ ผ.03

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ วัตถุประสงค์แผนงาน

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

หมวด ประเภท
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า

6 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร

เพือ่เป็นการอ่านวย
ความสะดวกในเร่ือง
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ใน
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองสูบน้่าแบบหอยโขง่ 
สูบน้่าได้ 1,000 ลิตรต่อ
นาที ขนาด 7 แรงม้า 
จ่านวน 1 เคร่ือง (บัญชี
ราคามาตรฐานครุภ่ณฑ์ 
ธันวาคม 61)

             -                -                -   22,500              -   ส่านักปลัด 
(งานป้องกัน)

7 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
เคร่ืองดับเพลิง

เพือ่ใช้ในการป้องกนั
และระงับอคัคีภัยและ
งานสาธารณภัยต่างๆ

หัวฉีดน้่าดับเพลิง  จ่านวน
 1 ชุด

             -   -                        -   25,000              -   ส่านักปลัด
(งาน

ป้องกันฯ)

8 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส่านักงาน

บริการผู้มารับบริการ ถงัน้่าแบบสแตนเลสขนาด
บรรจ ุ2,000 ลิตร จ่านวน 
 2 ใบ (บัญชีราคา
มาตรฐานครุภ่ณฑ์ ธันวาคม
 61)

-           -           -           30,000 -           ส่านักปลัด
(งาน

ป้องกันฯ)



ผ 03

แบบ ผ.03

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ วัตถุประสงค์แผนงาน

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

หมวด ประเภท
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า

9 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

ใช้ในการ
ติดต่อส่ือสาร

เคร่ืองรับส่งวิทยุระบบ
VHF/FM ชนิดมือถือ 5 
วัตต์ จ่านวน  7 เคร่ือง 
(บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภ่ณฑ์ ธันวาคม 61)

-           -           -           -           84,000 ส่านักปลัด
(งาน

ป้องกันฯ)

10 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

ใช้ในการ
ติดต่อส่ือสาร

เคร่ืองรับส่งวิทยุระบบ
VHF/FM ชนิดมือถือ 10 
วัตต์ จ่านวน  1 เคร่ือง 
(บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภ่ณฑ์ ธันวาคม 61)

-           -           -           -           28,000 ส่านักปลัด
(งาน

ป้องกันฯ)

10 รายการ 0 0 1,101,500 1,159,000 1,112,000รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน



แบบ ผ.03

เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่อ านวยความ
สะดวก เกิดความ
คล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน

คอมพวิเตอร์ ส าหรับส านักงาน
 (จอขขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว)  จ านวน 1 เคร่ือง (เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ.2561 ณ วันที่
 23 พ.ค.61)

         -                -   16,000 16,000 16,000 ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษาฯ)

2 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่ใช้ในงาน
บริการและงาน
บันทึกข้อมูลข่าวสาร

เคร่ืองปร้ินเตอร์ (แบบฉดีหมึก
พร้อมติตด้ังถงึหมึกพมิพ ์(Ink 
Tank Printer) จ านวน 1 
เคร่ือง (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.
2561 ณ วันที ่23 พ.ค.61)

         -                -   4,300 4,300 4,300 ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษาฯ)

ประเภท

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ แผนงาน หมวด



แบบ ผ.03

เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ แผนงาน หมวด

3 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือที่
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 
KVA  จ านวน   1 เคร่ือง 
(เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.
2561 ณ วันที ่23 พ.ค.61)

-       -           5,900 5,900 5,900 ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษาฯ)

4 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ใช้ในการรับ
ข้อมูลข่าวสารและ
บริการประชาชน

โทรศัศน์ แอล อี ดี ขนาด 
32 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง  
(บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ธันวาคม 61)

         -    -            -   7,300 7,300 ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษาฯ)



แบบ ผ.03

เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ แผนงาน หมวด

5 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและเป็น
การอ านวยความ
สะดวกในเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

จัดซ้ือโต๊ะส านักงาน จ านวน
 2 ตัว

-       -           -                     -   15,000 ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษาฯ)

6 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและเป็น
การอ านวยความ
สะดวกในเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
ชนิดบานเล่ือนกระจก 
จ านวน 1 ตู้

-       -           -                     -   6,000 ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษาฯ)



แบบ ผ.03

เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ แผนงาน หมวด

7 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและเป็น
การอ านวยความ
สะดวกในเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จ านวน
 1 ตัว

-       -           -                     -   6,000 ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษาฯ)

8 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่เป็นส่ือการ
เรียนการสอนให้กับ
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลฯ

จัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อีดี 
(LED TV) แบบ Smat TV 
ขนาด 40 นิ้ว จ านวน 2 
เคร่ือง (บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ธันวาคม 61)

-       -           -         28,000 28,000 ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษาฯ)

8 รายการ -       -          26,200 61,500 88,500รวมแผนงานการศึกษา



ผ 03

แบบ ผ.03

เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 งานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร

เพือ่ใช้ในการควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

เคร่ืองพ่นยุงชนิด
หมอกควัน
จ านวน 2 เคร่ือง
(บัญชีราคา
มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ธันวาคม
 61)

            -                -   118,000 118,000 118,000 ส านักงาน
ปลัด (งาน

สาธารณสุขฯ)

2 งานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เพือ่ใช้ในการกรองน  า
สะอาดเพือ่บริโภค 
อุปโภคให้แก่ผู้มารับ
บริการ

เคร่ืองกรองน  า 
จ านวน 1 เคร่ือง

            -                -               -      50,000 50,000 ส านักงาน
ปลัด (งาน

สาธารณสุขฯ)

2 รายการ 0 0 118,000 168,000 168,000

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

รวมแผนงานสาธารณสุข

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก
ส่วน แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 18,000 
BTU จ านวน 1 เคร่ือง

 -  - 34,800  -             -   กองช่าง

2 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่จัดซ้ือกล้อง
ถ่ายรูป ทีม่ีความ
ละเอียด 18 ล้าน
พิกเซล

กล้องถ่ายรูป ความ
ละเอียด 18 ล้านพิกเซล 
จ านวน 1 เคร่ือง

            -   -          11,000 11,000             -   

3 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่อ านวยความ
สะดวก เกิดความ
คล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน

คอมพวิเตอร์ ส าหรับ
ส านักงาน (จอขขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน 
1 เคร่ือง (เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ.2561 ณ 
วันที ่23 พ.ค.61)

            -               -   16,000 16,000 16,000 กองช่าง

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



แบบ ผ.03

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

4 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่ใช้ในงาน
บริการและงาน
บันทึกข้อมูลข่าวสาร

เคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จ านวน 1 
เคร่ือง (เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ.2561 ณ 
วันที ่23 พ.ค.61)

-          -          7,900 7,900 7,900 กองช่าง

5 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือที่
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 
KVA  จ านวน   1 เคร่ือง 
(เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

-          -          5,900 5,900 5,900 กองช่าง



แบบ ผ.03

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

6 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานรวมถึง
การด าเนินงานด้าน
ระบบสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ 
(ส าหรับประมวลผล) 
จ านวน 1 เคร่ือง (เกณฑ์
ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ.2561 ณ 
วันที ่23 พ.ค.61)

 -             -   21,000 21,000 21,000 กองช่าง

7 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่อ านวยความ
สะดวกและมี
เคร่ืองมือทีเ่พียงต่อ
การปฏิบัติงาน

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet) ส าหรับ
กระดาษขนาด A 3 ขาว
ด า/สี จ านวน   1 เคร่ือง

-          -          -          7,100 7,100 กองช่าง



แบบ ผ.03

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

8 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส ารวจ

เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ เป็น
การอ านวยความ
สะดวกในเร่ือง
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
ในการปฏิบัติงาน

เคร่ืองหาพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียมแบบ
พกพา (GPS) จ านวน 1 
เคร่ือง (บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน 
ธันวาคม 2561)

            -               -               -   24,500             -   กองช่าง

9 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส ารวจ

เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ เป็น
การอ านวยความ
สะดวกในเร่ือง
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
ในการปฏิบัติงาน

ล้อวัดระยะทาง จ านวน 1 
เคร่ือง

            -               -   7,000 7,000             -   กองช่าง



แบบ ผ.03

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

10 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เพือ่จัดเป็นค่า
จัดซ้ือตู้เหล็กบาน
ทีบ 2 ประตู

ตู้เหล็กบานทีบ จ านวน 2 ตู้ -          11,000 -          กองช่าง

11 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง

เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ เป็น
การอ านวยความ
สะดวกในเร่ือง
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
ในการปฏิบัติงาน

แบบพิมลูกปูน (เคร่ืองอัด
ลูกปูน) จ านวน 1 ชุด

            -   -          12,000 12,000             -   กองช่าง

12 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง

เพือ่จ่ายเป็นค่า
จัดซ้ือแบบหล่อ
คอนกรีต

แบบหล่อคอนกรีต จ านวน
 2 ชุด

            -   -                      -   6,000             -   กองช่าง



แบบ ผ.03

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

13 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เพือ่จัดเก็บเคร่ืองมือ
 อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ของราชการอย่าง
เป็นระเบียบ

ตู้เหล็กเก็บเคร่ืองมือ 2 
บานเปิดทึบ จ านวน  1  
หลัง

-          -          -          12,000 12,000 กองช่าง

14 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ เป็น
การอ านวยความ
สะดวกในเร่ือง
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
ในการปฏิบัติงาน

โต๊ะท างานระดับ 1 - 2 
จ านวน 1 ชุด

            -               -               -   4,500             -   กองช่าง

14 รายการ 0 0 115,600 145,900 69,900 -         รวมทัง้สิ้น



ผ 03

แบบ ผ.03

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานการ

รักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยา
พาหนะและ
ขนส่ง

เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานหน่วย
การแพทย์ฉุกเฉิน

รถพยาบาลฉกุเฉนิ (รถ
กระบะดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก่าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 
110 กโิลวัตต์ จ่านวน 1 
เคร่ือง (บัญชีราคา
มาตรฐานครุภ่ณฑ์ ธันวาคม
 61)

             -                -   1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส่านักปลัด 
(งาน

ป้องกันฯ)

2 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
เคร่ืองดับเพลิง

เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เป็นการ
อ่านวยความสะดวก
ในเร่ืองเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

จัดซ้ือสายส่งน้่าดับเพลิง 
ขนาด 2 นิ้ว จ่านวน 1 
เส้น

-           -           20,000 20,000 -           ส่านักปลัด 
(งาน

ป้องกันฯ)

ที่ วัตถุประสงค์แผนงาน

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

หมวด ประเภท
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า



ผ 03

แบบ ผ.03

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ วัตถุประสงค์แผนงาน

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

หมวด ประเภท
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า

3 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
เคร่ืองดับเพลิง

เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานเป็นการ
อ่านวยความสะดวก
ในเร่ืองเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

จัดซ้ือสายส่งน้่าดับเพลิง 
ขนาด 3 นิ้ว จ่านวน 1 
เส้น

-           -           20,000 20,000 -           ส่านักปลัด 
(งาน

ป้องกันฯ)

4 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส่านักงาน

บริการผู้มารับบริการ ถังน้่าแบบไฟเบอร์กลาส
ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร 
 จ่านวน  5 ใบ (บัญชี
ราคามาตรฐานครุภ่ณฑ์ 
ธันวาคม 61)

-           -           41,500 41,500 -           ส่านักปลัด
(งาน

ป้องกันฯ)



ผ 03

แบบ ผ.03

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ วัตถุประสงค์แผนงาน

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

หมวด ประเภท
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า

5 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เป็นการ
อ่านวยความสะดวก
ในเร่ืองเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ในการ
ปฏิบัติงานป้องกันฯ

ป้ายไฟสามเหล่ียมหยดุ
ตรวจ (แบบโปร่ง)ขนาด
ความสูงไม่น้อยกว่า 155 
ซม.ความยาวไม่น้อยกว่า 
100 ซม. ใช้ไฟฟา้ 220 V
 แผงกล่องไฟหยดุตรวจ 
ขนาดมาตรฐานหลอดไฟ
ขา้ง 2 ชุด แผงวงกลม
หลอดไฟ 3 ชุด ไฟฉกุเฉนิสี
แดง 1ดวง แผงป้ายพืน้ขาว
สะท้อนแสงตัวหนังสือ
สต๊ิกเกอร์ธรรมดา บน-ล่าง 
ล้อ 8 นิ้ว 4 ล้อ สายไฟ 20
เมตร ปล๊ักไฟ ปิด-เปิด
ส่าหรับไฟฉกุเฉนิสีแดง 1 
จดุ พร้อมชื่อหน่วยงาน ฯ

-           -           20,000 -           -           ส่านักปลัด 
(งาน

ป้องกันฯ)



ผ 03

แบบ ผ.03

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ วัตถุประสงค์แผนงาน

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

หมวด ประเภท
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า

6 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร

เพือ่เป็นการอ่านวย
ความสะดวกในเร่ือง
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ใน
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองสูบน้่าแบบหอยโขง่ 
สูบน้่าได้ 1,000 ลิตรต่อ
นาที ขนาด 7 แรงม้า 
จ่านวน 1 เคร่ือง (บัญชี
ราคามาตรฐานครุภ่ณฑ์ 
ธันวาคม 61)

             -                -                -   22,500              -   ส่านักปลัด 
(งานป้องกัน)

7 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
เคร่ืองดับเพลิง

เพือ่ใช้ในการป้องกนั
และระงับอคัคีภัยและ
งานสาธารณภัยต่างๆ

หัวฉีดน้่าดับเพลิง  จ่านวน
 1 ชุด

             -   -                        -   25,000              -   ส่านักปลัด
(งาน

ป้องกันฯ)

8 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส่านักงาน

บริการผู้มารับบริการ ถงัน้่าแบบสแตนเลสขนาด
บรรจ ุ2,000 ลิตร จ่านวน 
 2 ใบ (บัญชีราคา
มาตรฐานครุภ่ณฑ์ ธันวาคม
 61)

-           -           -           30,000 -           ส่านักปลัด
(งาน

ป้องกันฯ)



ผ 03

แบบ ผ.03

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ วัตถุประสงค์แผนงาน

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

หมวด ประเภท
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า

9 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

ใช้ในการ
ติดต่อส่ือสาร

เคร่ืองรับส่งวิทยุระบบ
VHF/FM ชนิดมือถือ 5 
วัตต์ จ่านวน  7 เคร่ือง 
(บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภ่ณฑ์ ธันวาคม 61)

-           -           -           -           84,000 ส่านักปลัด
(งาน

ป้องกันฯ)

10 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

ใช้ในการ
ติดต่อส่ือสาร

เคร่ืองรับส่งวิทยุระบบ
VHF/FM ชนิดมือถือ 10 
วัตต์ จ่านวน  1 เคร่ือง 
(บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภ่ณฑ์ ธันวาคม 61)

-           -           -           -           28,000 ส่านักปลัด
(งาน

ป้องกันฯ)

10 รายการ 0 0 1,101,500 1,159,000 1,112,000รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ส่วนที่ ๔ 
 
 

 
 
 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดท า  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือให้การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือ
น าไปสู่การ  บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะต้องมีการติดตามและติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  
๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 

/ แนวทางการ... 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
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 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 
 
 
 

/ ประเด็น... 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

ประเด็น... 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๔.๒  การติดตาม... 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
 

 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลง
วันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

/ แนวทาง... 
 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองสวนท้องถิ่น 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
(40) 

คะแนน
ที่ได้ 
31 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลีย่นแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ 8 

๒. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิ
ในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใชว้ัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองวา่เป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนนิการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เทา่ไร 
จ านวนที่ไมส่ามารถด าเนนิการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ทีไ่ด้ก าหนด
ไว ้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนนิการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 7 

๓. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิ
ในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ 
มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนนิการในพื้นที่นัน้ๆ 
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเปน็ไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ 
ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนนิการต่างๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การไดต้ามวัตถปุระสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธผิล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามทีบ่รรลุ
วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏบิัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนนิการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 8 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีพิ้นทีต่ิดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ 8 

  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่ง
ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

56 
4 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 4 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) 5 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) 5 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕) 5 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 

 
  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕) 4 

รวมคะแนน ๑๐๐ 87 
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ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ก็เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และ
สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่น  เป็นการ
ติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  
อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

18 4,280,000 25 6,690,000 53 18,444,000 80 28,306,000 73 12,156,6000 

2.  ยุทธศาสตร์กรพัฒนา
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
การค้า การลงทุนที่ยั่งยืน 

9 420,000 6 260000 13 570000 123 570000 13 570000 

3.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต การพัฒนา
คนและสังคม ท่ีมี
คุณภาพ 

37 14,895,280 36 14,246,800 47 13,597,500 48 13,741,500 48 15,249,000 

4  ยุทธศาสตร์กรพัฒนา
ด้านการอนุรักษส์่งเสริม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

7 343,000 5 370,000 7 450,000 7 450,000 7 450,000 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10 940,000 8 570,000 11 640,000 11 640,000 11 640,000 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
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การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (ต่อ) 

ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
ยุทธศาสตร์ อปท.  

ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยว 

19 6,533,000 20 6,753,000 18 6,543,000 14 5,483,000 13 5,883,000 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
ท้องถิ่นที่ดี 

12 570,000 11 790,000 15 1,1550,000 19 2,680,000 19 2,680,000 

รวม 112 27,981,280 111 29,679,800 164 41,794,500 192 51,870,500 184 37,628,600 

 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ล าดับที่ รายการ โครงการ งบประมาณ 

โครงการที่สามารถด าเนินการได้ 
( 70 โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อย
ละของ
แผนการ

ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

ข้อบัญญัติ+ 
เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  

96 29,365,000 

82.29 72.92 72.69 

๒ ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 79 15,657,880 

๓ จากเงินสะสม 0 0 

๔ จัดท าแผนการด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = ....79.... +  
- เงินสะสม  = ....0..... 

79 15,657,880 

๕ สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ...79.... + 
- เงินสะสม = .....0..... 

79 15,657,880 

 
      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพใน
การด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
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4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคตผลกระทบน าไปสู่อนาคต  (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกนั 
อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก 4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง(Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  

 

 
จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความ

จ าเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่
กล่าวมาแล้ว เพื่อให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ 

ได้แก่ การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ คือ การเมืองระดับรัฐบาล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้
เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่
จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยัง
มีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์
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๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็น
อย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง
ถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจ
การปกครอง(Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะ
ปฏิบัติงานใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ 
อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมือง
ท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. 
เทศบาล อบต.และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมี
ผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับ
ระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
คนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพ
และบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่าง
แท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของ

ปัญหาอ่ืนๆที่กระทบต่อ อปท. ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชน
เรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกัน
หนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอ่ืนๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการ
ตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตั ดสินใจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไป
ท างานหาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดย
ปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐ
อยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์  (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก          
“ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความ
สนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่

ละพ้ืนที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ 
บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคม
ทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท. เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่
ประชาชนขาดความร่วมมือ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนด
นโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทาง
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องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

โจมตี ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นที่
จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคม
ท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศ
ไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด       การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน 
และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่
รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology)ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์
องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท.   ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการ
สารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริม
ฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 
  5)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่ ภัยแล้ง  
วาตะภัย น้ าท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลัง
เกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

 6)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคนเกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน 
และสัตว์ต่างๆ ในต าบล ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    โรคพิษ
สุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิด
โรคระบาด  การท าลาย  ป้องกันและ การรักษา   

 7)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่ า ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย 
มีหนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริม
ด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดตั้งโรงเรียน
เทศบาลต าบลแม่กุ  สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน     

 8)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงาน
ว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  
การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

 9)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านบางช่วงยังเป็น ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเกิดปัญหา
ในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข จัดท า
แผนงาน โครงการกอ่สร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาการเสนอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น   

  4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา(รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอาศัยการ
คาดการณ์การพัฒนาต่างๆ อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
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1. การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
  - รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
  - แนวโน้มการยกฐานะจาก องค์การบริหารส่วนต าบล เป็น เทศบาล ทั่วประเทศ 
  - แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่าน 

  2. การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
  AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 

10 ประเทศ โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน 
เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มี
ผลประโยชน์อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติ ในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้น
สินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

  ASEAN จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2558 ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) 
หรือแนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไปคือ 

  1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
  2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
  3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
  4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชน
ยังมีปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้ ด้านการศึกษา สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคม  การเกษตร  
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้ จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็น
จ านวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ  ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญโดยประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาป่า 
หญ้า ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  และเพ่ือหาของป่า สัตว์ป่า จนลุกลามเป็นปัญหาด้านมลพิษ ส่งผลต่อ
สุขภาพอนามัยของคนในพื้นที่ 
  

************************************ 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 

เรื่อง  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) 
-------------------------------------- 

 

  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอนจึงจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) ขึ้น โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองปอนได้มีมติเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 1/๒๕62 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562, คณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/๒๕62 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 
2562 และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอนได้มีมติเห็นชอบ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองปอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 แล้ว 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 24 จึงขอประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

    ประกาศ  ณ  วันที่   14  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62 
 
 

      
 

    
  (นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์) 

                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




