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บทที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.1 ด้านกายภาพ 

1.1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองในตั้งอยู่ที่ต าบลแม่สลองในอ าเภอแม่ฟูาหลวงจังหวัด

เชียงรายมีพื้นท่ีประมาณ168,312ไร่หรือ269.30ตารางกิโลเมตรมีอาณาเขตบริเวณติดต่อกับหลาย
พ้ืนที่ต าบลแม่สลองในตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอแม่ฟูาหลวงไปทางทิศตะวันออกประมาณ52
กิโลเมตรมีอาณาเขตดังต่อไปนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลเทอดไทยอ าเภอแม่ฟูาหลวง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลแม่สลองนอกอ าเภอแม่ฟูาหลวง และต าบลปุาตึง 
  อ าเภอแม่ฟูาหลวง 
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต าบลแม่สลองในและต าบลปุาซางอ าเภอแม่ฟูาหลวง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
 
1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของต าบลแม่สลองในเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนมีเขตแดน

ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยมีแหล่งชุมชนตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ า อยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ
ทั้งหมดและมีถนนทางหลวงชนบทตัดผ่านจากปากทางแม่สลอง ต าบลปุาซาง อ าเภอแม่ฟูาหลวง ถึง
บ้านสามแยกอีก้อ หมู่ที่ 24 ต าบลแม่สลองในถึงบ้านเทอดไทยหมู่ที่ 1 ต าบลเทอดไทยและจะแยกไป
สิ้นสุดที่บ้านหัวแม่ค าหมู่ที่ 4 ต าบลแม่สลองใน 

 
1.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
มี3 ฤดูได้แก่ฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาว 
1.1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วนดินเหนียวที่ราบสูงเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่ เช่น 

ข้าวไร่ ข้าวโพด กาแฟ และชาอัสสัม เป็นต้น 
1.1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
แม่น้ าค าน้ าห้วยหยวกน้ าห้วยหมากน้ าห้วยหกน้ าห้วยแม่สะแลบ ซึ่งเป็นล าน้ าในการอุปโภค

และบริโภค ใช้ในการเกษตรเป็นส่วนใหญ่และเป็นแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่สร้างประปาภูเขาให้
ชาวบ้านไว้ใช้ตลอดปี 



 

1.1.6 ลักษณะของไม้และปุาไม้ 
มีพ้ืนที่อยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติทั้งหมด 

1.2 ด้านการเมือง/การปกครอง 

1.2.1 เขตการปกครอง 
ต าบลแม่สลองในแบ่งการปกครองออกเป็น27 หมู่บ้านดังนี้ 
หมู่ที่ 1 บ้านหินแตก พิกัดNC678389 
หมู่ที่2 บ้านห้วยผึ้ง พิกัดNC707367 
หมู่ที่3 บ้านอาแหม พิกัดNC694308 
หมู่ที่4 บ้านหัวแม่ค า พิกัดNC490522 
หมู่ที่5 บ้านห้วยมุ พิกัดNC729365 
หมู่ที่6 บ้านผาเดื่อ พิกัดNC779303 
หมู่ที่7 บ้านแสนใจ พิกัดNC791341 
หมู่ที่8 บ้านห้วยส้าน พิกัดNC802365 
หมู่ที่9 บ้านห้วยหยวกปุาโซ พิกัดNC606395 
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหก พิกัดNC645355 
หมู่ที่ 11 บ้านมะหินกอง พิกัดNC663363 
หมู่ที่ 12 บ้านพะน้อย พิกัดNC667396 
หมู่ที่ 13 บ้านต้นม่วง พิกัดNC728338 
หมู่ที่ 14 บ้านเล่าลิ่ว พิกัดNC618420 
หมู่ที่ 15 บ้านอาแหละ พิกัดNC645397 
หมู่ที่ 16 บ้านจะค าน้อย พิกัดNC722355 
หมู่ที่ 17 บ้านห้วยโย พิกัดNC749357 
หมู่ที่ 18 บ้านห้วยหมาก พิกัดNC601361 
หมู่ที่ 19 บ้านแม่สะแลบ พิกัดNC736325 
หมู่ที่20 บ้านนาโต่ พิกัดNC588442 
หมู่ที่21 บ้านโปุงไฮ พิกัดNC569434 
หมู่ที่22 บ้านแสนใจพัฒนา พิกัดNC791351 
หมู่ที่23 บ้านสันมะเค็ด พิกัดNC538489 
หมู่ที่24 บ้านสามแยกอีก้อ พิกัดNC745305 
หมู่ที่25 บ้านม่อล่อง พิกัดNC667348 
หมู่ที่26 บ้านห้วยกระ พิกัดNC565446 
หมู่ที่27 บ้านหินค า พิกัด NC675393 
 



 

1.2.2 การเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภา

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบันมีจ านวน27 หมู่บ้าน
หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้าจะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน1 คนจะ
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่บ้านละ2 คน27 หมู่บ้านรวมเป็น54 คน 

1.3 ประชากร 

1.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ตารางท่ี 1 จ านวนประชากรและครัวเรือนต าบลแม่สลองใน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) จ านวนครัวเรือน (หลัง) 
1 หินแตก 1,039 1,099 2,138 1,128 
2 ห้วยผึ้ง 1,939 2,051 3,990 1,029 
3 อาแหม 359 338 697 267 
4 หัวแม่ค า 842 770 1,612 776 
5 ห้วยมุ 208 177 385 250 
6 ผาเดื่อ 597 621 1,218 408 
7 แสนใจ 549 552 1,101 602 
8 ห้วยส้าน 466 468 934 272 
9 ห้วยหยวกปุาโซ 589 539 1,128 288 

10 ห้วยหก 321 326 647 149 
11 มะหินกอง 393 364 757 173 
12 พะน้อย 335 339 674 187 
13 ต้นม่วง 208 218 426 97 
14 เล่าลิ่ว 521 522 1,043 209 
15 อาแหละ 139 122 261 80 
16 จะค าน้อย 141 158 299 62 
17 ห้วยโย 117 108 225 105 
18 ห้วยหมาก 77 98 175 70 
19 แม่สะแลบ 394 357 751 213 
20 นาโต่ 429 399 828 180 
21 โปุงไฮ 665 622 1,287 258 
22 แสนใจพัฒนา 236 269 505 153 
23 สันมะเค็ด 720 656 1,376 169 
24 สามแยกอีก้อ 167 189 356 102 
25 มอล่อง 134 124 258 51 



 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) จ านวนครัวเรือน (หลัง) 
26 ห้วยกระ 492 555 1,025 194 
27 หินค า 720 723 1,443 219 

รวมทั้งสิ้น 12,797 12,742 25,539 7,691 
หมายเหตุ : ข้อมูลจากกรมการปกครอง เดือนตุลาคม 2559 
 
1.3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน25–55 ปี 

1.4 สภาพทางสังคม 

1.4.1 การศึกษา 
โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 12 แห่ง 
โรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน 4 แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 22 แห่ง 
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา จ านวน 14 แห่ง 
ศูนย์ฝึกอาชีพชายแดน จ านวน 2 แห่ง 
วิทยาลัยเกษตร จ านวน 1 แห่ง 
โรงเรียนสอนภาษาจีน จ านวน 5 แห่ง 
องค์กรนานาชาติ จ านวน 1 แห่ง 
1.4.2 สาธารณสุข 
โรงพยาบาลแม่ฟูาหลวง จ านวน 1 แห่ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 3 แห่ง 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จ านวน 27 แห่ง 
อัตราการมีและใช้ส้วมราด จ านวน 27 แห่ง (ร้อยละ 96.50) 
1.4.3 อาชญากรรม (ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) 
ตู้ยามต ารวจ จ านวน 2 แห่ง 
โครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงแม่จัน–
แม่ฟูาหลวง (พ.ม.พ.) 

จ านวน 1 แห่ง 

หน่วยปฏิบัติการทหารพรานหัวแม่ค า จ านวน 1 แห่ง 
หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจกรมทหารม้า
บ้านสามแยกอีก้อหมู่24 

จ านวน 1 แห่ง 

1.4.4 ยาเสพติด 
พ้ืนที่เฝูาระวัง จ านวน 27 แห่ง 
สถานที่ จ านวน 1 แห่ง 
อ่ืน ๆ จ านวน – แห่ง 



 

1.4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองในได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือการสังคมสงเคราะห์ ให้แก่

ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเชื้อ รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสทงสังคม 

1.5 ระบบบริการพื้นฐาน 

1.5.1 การคมนาคมขนส่ง 
มีถนนลาดยางจากทางหลวงอ าเภอแม่ฟูาหลวงถึงบ้านหินแตกและจากที่ว่าการอ าเภอแม่

ฟูาหลวงถึงหมู่บ้านหินแตกเป็นสายหลักนอกจากนี้ยังมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) และถนน
ลูกรังไปยังหมู่บ้านต่างๆในต าบลเป็นส่วนใหญ่ 

1.5.2 การไฟฟูา 
หมู่บ้านที่มีไฟฟูาใช้ จ านวน 27 แห่ง 
หมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟูาใช้ จ านวน – แห่ง 
อ่ืน ๆ จ านวน – แห่ง 
1.5.3 การประปา 
ประปาภูเขา จ านวน 12 แห่ง 
1.5.4 โทรศัพท์ 
ที่ท าการไปรษณีย์ จ านวน – แห่ง 
โทรศัพท์สาธารณะ จ านวน 15 แห่ง 
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ านวน 3 เครือข่าย 
1.5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุครุภัณฑ์ 
ที่ท าการไปรษณีย์ จ านวน – แห่ง 
อ่ืน ๆ (ไปรษณีย์รับจ้าง) จ านวน 1 แห่ง 

1.6 ระบบเศรษฐกิจ 

1.6.1 การเกษตร 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านาปลูก

ข้าวไรช่าข้าวโพดและปลูกกาแฟ รวมทั้งปลูกสับปะรดที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
1.6.2 การประมง 
ต าบลแม่สลองในมีการประมงคือบ่อเลี้ยงปลาตั้งอยู่ที่หมู่ที่20บ้านสันสลีหลวงต าบลแม่สล

องในอ าเภอแม่ฟูาหลวงจังหวัดเชียงราย 
1.6.3 ปศุสัตว์ 
ต าบลแม่สลองในมีการปศุสัตว์คือการเลี้ยงโคและการเลี้ยงสุกรในทุกหมู่บ้านของต าบลแม่

สลองในอ าเภอแม่ฟูาหลวงจังหวัดเชียงราย 
1.6.4 การบริการ 
ปั๊มน้ ามันหลอด จ านวน 7 แห่ง 



 

โรงสีขนาดเล็ก จ านวน 13 แห่ง 
โรงสีขนาดกลาง จ านวน 3 แห่ง 
เกสท์เฮาส์ จ านวน 1 แห่ง 
รีสอร์ท จ านวน 1 แห่ง 
1.6.5 การท่องเที่ยว 
ไร่ชาไร่กาแฟไร่สตรอเบอร์รี่ลานดอกบัวตองบ้านหัวแม่ค า 
1.6.6 อุตสาหกรรม 
ต าบลแม่สลองในอ าเภอแม่ฟูาหลวงจังหวัดเชียงรายไม่มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
1.6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
-กลุ่มเกษตรชุมชน 3 กลุ่ม  
-กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 3 กลุ่ม  
-กลุ่มสหกรณ์การเกษตร 2 กลุ่ม  
-กลุ่มออมทรัพย์ 9 กลุ่ม  
1.6.8 แรงงาน 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านาปลูก

ข้าวไร่ข้าวโพดกาแฟ และปลูกชาอัสสัม รวมทั้งปลูกสับปะรด ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและ
รับจ้าง 

1.7 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

1.7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
ตารางท่ี 2 รายชื่อผู้น าหมู่บ้าน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมายเหตุ 
1 หินแตก นายหัตถสิทธิ์ พรมมา  
2 ห้วยผึ้ง นายสมบูรณ์ แซ่ล่อ  
3 อาแหม นายอาเตอะ เพเมียะ  
4 หัวแม่ค า นายสิทธินนท์ แสนเหลี่ยว  
5 ห้วยมุ นายศิวัฒน์ กีรติกุลธนา ก านันต าบลแม่สลองใน 
6 ผาเดื่อ นายทวีเกียรติ เมฆบนจันทร์  
7 แสนใจ นายอาเหนอ เยอส่อ  
8 ห้วยส้าน นายพงษ์ชาย วงศ์เมืองแล  
9 ห้วยหยวกปุาโซ นายณัฐพล วัฒนาชัยมงคล  

10 ห้วยหก นายกันตพงศ์ รุ่งนภาศิริวงศ์  
11 มะหินกอง นายอดิศร โปแชะ  
12 พะน้อย นายเตชินท์ ไพสิฐตสกุล  
13 ต้นม่วง นายอ านวย ธาราศักดิ์สิทธิ์  



 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมายเหตุ 
14 เล่าลิ่ว นายจึงภาย แซ่ฉึ่ง  
15 อาแหละ นายอาเจ็ก แซ่มือ  
16 จะค าน้อย นายอาโต่ สุริยประวรรตน์  
17 ห้วยโย นายศุภชัย มาเยอะ  
18 ห้วยหมาก นายสุรศักดิ์ เลเชกู่  
19 แม่สะแลบ นายสมบูรณ์ สมบูรณ์สุขวนา  
20 นาโต่ นายเปุาฝูุ แซ่ฉึ่ง  
21 โปุงไฮ นายอาจือ มาเยอะ  
22 แสนใจพัฒนา นายปิยะพงษ์ อายิ  
23 สันมะเค็ด นายสิทธิศักดิ์ แซ่หวู่  
24 สามแยกอีก้อ นายปัญญา อยู่ลือ  
25 มอล่อง นายอุดร เปียงแล่  
26 ห้วยกระ นายโยธิน เดชโชติภักดี  
27 หินค า นายชาญชัย เหนือบวรสกุล  

1.7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
ฝายกั้นน้ า จ านวน 30 แห่ง 
บ่อน้ าตื้น จ านวน 6 แห่ง 
ประปาภูเขา จ านวน 12 แห่ง 
อ่ืน ๆ (แหล่งน้ าธรรมชาติ) จ านวน – แห่ง 
1.7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากินน้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
ฝายกั้นน้ า จ านวน 30 แห่ง 
บ่อน้ าตื้น จ านวน 6 แห่ง 
ประปาภูเขา จ านวน 12 แห่ง 

1.8 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

1.8.1 การนับถือศาสนา 
- ศาสนา   
พุทธ จ านวนร้อยละ 35 
คริสต์ จ านวนร้อยละ 50 
อิสลาม จ านวนร้อยละ - 
อ่ืน ๆ (บรรพบุรุษ) จ านวนร้อยละ 15 
- ศาสนสถาน    
วัด/ส านักสงฆ์ จ านวน 10 แห่ง 
ศาลเจ้า จ านวน 2 แห่ง 



 

วัด (คาทอลิก) จ านวน 12 แห่ง 
คริสตจักร (โปรเตสแตนต์) จ านวน 26 แห่ง 
 
1.8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
ปีใหม่ไตย    
โล้ชิงช้า    
ปีใหม่ไข่แดง    
ตรุษจีน    
อาสุไจ้    
คริสต์มาส    
อ่ืน ๆ    
1.8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
ภาษาอาข่า    
ภาษาจีน    
ภาษาลีซู    
ภาษาลาหู่    
ภาษาอ่ิวเมี่ยน (เย้า)    
ภาษาไตย (ไทยใหญ)่    
ภาษา    
1.8.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
ชาอัสสัมแปรรูป    
เครื่องประดับชนเผ่า    
เครื่องแต่งกายประจ าเผ่า    

1.9 ทรัพยากรธรรมชาติ 

1.9.1 น้ า 
ฝายกั้นน้ า จ านวน 30 แห่ง 
บ่อน้ าตื้น จ านวน 6 แห่ง 

 
1.9.2 ปุาไม้ 
พ้ืนที่ของต าบลแม่สลองในทั้งหมดอยู่เขตปุาสงวนแห่งชาติ 
1.9.3 ภูเขา 
พ้ืนที่ของต าบลแม่สลองในเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนบนเทือกเขาดอยนางนอน และมีที่ราบ

ลุ่มแม่น้ าบางส่วน 



 

1.9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ต าบลแม่สลองในมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ได้แก่ ปุาไม้ แหล่งน้ า 

ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถแปรรูปเพื่อน าไปใช้ประโยชน์เกษตรกรรมต่างๆโดยในปัจจุบันยัง
มีความผูกพันกับวิถีชีวิตชนเผ่าอยู่มาก



บทที่ 2 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557–2560) 

2.1 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557–2560 

2.1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลแม่สลองในหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าElectronic Local Administrative Accounting 
System (e–LAAS) สรุปการตั้งงบประมาณและรายรับรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่
สลองในรายละเอียดดังนี้ 

งบประมาณประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2557จ านวน75,000,000บาทจ าแนกเป็น 
ประมาณการรายรับ จ านวน 75,000,000 บาท 
ประมาณการรายจ่าย จ านวน 75,000,000 บาท 
รายรับจริง จ านวน 77,397,718.22 บาท 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จ านวน 16,678,512 บาท 
รายจ่ายจริง จ านวน 40,934,262.16 บาท 
รายจ่ายเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จ านวน 14,290,799 บาท 
รายจ่ายจากเงินสะสม จ านวน 2,719,487.25 บาท 
อ่ืน ๆ จ านวน – บาท 
 
งบประมาณประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2558จ านวน80,000,000บาทจ าแนกเป็น 
ประมาณการรายรับ จ านวน 80,000,000 บาท 
ประมาณการรายจ่าย จ านวน 80,000,000 บาท 
รายรับจริง จ านวน 82,087,676.87 บาท 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จ านวน 19,234,365 บาท 
รายจ่ายจริง จ านวน 52,955,977.38 บาท 
รายจ่ายเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จ านวน 18,695,627 บาท 
รายจ่ายจากเงินสะสม จ านวน 7,771,509.36 บาท 
อ่ืน ๆ จ านวน – บาท 
 
 
 



 

งบประมาณประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2559จ านวน80,000,000บาทจ าแนกเป็น 
ประมาณการรายรับ จ านวน 84,600,000 บาท 
ประมาณการรายจ่าย จ านวน 84,600,000 บาท 
รายรับจริง จ านวน 75,420,386 บาท 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จ านวน 21,324,838 บาท 
รายจ่ายจริง จ านวน 46,617,466.70 บาท 
รายจ่ายเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จ านวน 19,594,896 บาท 
รายจ่ายจากเงินสะสม จ านวน 16,192,400 บาท 
อ่ืน ๆ จ านวน – บาท 
 
งบประมาณประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2560จ านวน80,000,000 บาทจ าแนกเป็น 
ประมาณการรายรับ จ านวน 102,793,000 บาท 
ประมาณการรายจ่าย จ านวน 102,793,000 บาท 
รายรับจริง จ านวน – บาท 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จ านวน – บาท 
รายจ่ายจริง จ านวน – บาท 
รายจ่ายเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จ านวน – บาท 
รายจ่ายจากเงินสะสม จ านวน – บาท 
อ่ืน ๆ จ านวน – บาท 
 
2.1.1 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
1. เชิงปริมาณ 
นายปิยะเดชเชิงพิทักษ์กุลนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองในได้น าเสนอผลการ

ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ2558ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองในในการประชุม
สภาฯสมัยสามัญท่ี4 ประจ าปี2558 เมื่อวันที่3ธันวาคม2558 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

53 28 

2. ด้านการพัฒนาด้านรายได้เศรษฐกิจและ
กระบวนการผลิตการเกษตร 

10 4 

3. ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

42 34 

4.ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมสาธารณสุขและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

36 20 

 



 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

5.ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

15 4 

6. ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการ
บริหารงาน 

47 6 

รวม 213 96 
สรุปจ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนสามปีเฉพาะปี2558ก าหนดไว้213โครงการ

ปฏิบัติได้จริง96โครงการคิดเป็นร้อยละ45.07 
2. เชิงคุณภาพ 
นายปิยะเดชเชิงพิทักษ์กุลนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองในได้น าเสนอผลการ

ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ2558ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองในในการประชุม
สภาฯสมัยสามัญท่ี4ประจ าปี2558 เมื่อวันที่3ธันวาคม2558 ดังนี้ 

ปัญหาอุปสรรคท่ีพบในการประเมิน 
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจตั้งไว้ในแผนพัฒนาจ านวน13โครงการแต่ปฏิบัติได้1โครงการ

ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย 
การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ 
1. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558–2560) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถ

น าไปปฏิบัติได้จริงค่อนข้างสูงแต่ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจตั้งไว้ในแผนพัฒนาจ านวน13โครงการแต่
ปฏิบัติได้1โครงการถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อยควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
อันได้แก่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนจัดท าแผนให้อยู่บน
พ้ืนฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณกล่าวคือไม่ควรก าหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะ
ทางการคลังของอบต. 

2. จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าน
ที1่ด้านการบริหารจัดการข้อ2.3ก าหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าโครงการในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2558–2560) เฉพาะปี2558มาด าเนินการในปีงบประมาณ2558ไม่น้อยกว่าร้อยละ
70จึงจะได้คะแนนเต็ม5คะแนนจากตัวชี้วัดนี้จะเห็นได้ว่าอบต.แม่สลองในน าแผนปี2558ไปปฏิบัติ
ได้115โครงการจากที่ตั้งไว้ในแผน152โครงการคิดเป็นร้อยละ75.65ซึ่งจะได้คะแนนประเมินจาก
กรมส่งเสริมฯจ านวน5คะแนนดังนั้นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯจึงเห็นควรให้
รักษาระดับการปฏิบัติได้ตามแผนไว้เช่นนี้หรือเพ่ิมร้อยละการปฏิบัติได้มากขึ้นก็จะเป็นการดี  

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  
1. ในปีต่อไปการออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนควรมีข้อค าถาม

ปลายเปิดเพิ่มขึ้นมา 
2. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานถ้าเป็นไปได้ควรด าเนินการในไตรมาสที่2ของ

ปีงบประมาณเพ่ือประโยชน์หลายประการเช่นหลีกเลี่ยงการก่อสร้างในฤดูฝน  
3. ควรรณรงค์เสริมสร้างและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ราษฎรในกระบวนการจัดท าและ



 

ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งข้ึน 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน ได้ชี้แจงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สล

องในเพ่ิมเติม2ประเด็นดังนี้ 
1. จากความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯที่ว่ายุทธศาสตร์ด้าน

เศรษฐกิจตั้งไว้ในแผนพัฒนาจ านวน13โครงการแต่ปฏิบัติได้1โครงการถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย
นั้นข้าพเจ้าขอชี้แจงว่าเนื่องจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองในมีจ านวนจ ากัด
เมื่อเทียบกับภารกิจอ านาจหน้าที่แต่ผู้บริหารก็ไม่ได้ละเลยยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ข้าพเจ้าได้ด าเนินการของบประมาณมาด าเนินการโครงการด้านเศรษฐกิจหลายโครงการเช่นโครงการ
ส่งเสริมอาชีพโดยการฝึกท าหน่อไม้อัดปี๊บโครงการส่งเสริมอาชีพโดยการฝึกท าไม้กวาดดอกหญ้า
โครงการส่งเสริมอาชีพโดยการฝึกท าน้ ายาอเนกประสงค์โครงการส่งเสริมอาชีพโดยการฝึกท าผ้า
อเนกประสงค์โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
กว่าหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทเพียงแต่โครงการเหล่านี้ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเท่านั้นจึงท าให้ผลการ
ประเมินในเชิงตัวเลขมีจ านวนการปฏิบัติที่น้อยทั้งที่ในความจริงมีการด าเนินการด้านเศรษฐกิจหลาย
โครงการ 

2. จากความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯที่ว่าโครงการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานถ้าเป็นไปได้ควรด าเนินการในไตรมาสที่2คณะผู้บริหารได้เร่งด าเนินโครงการเมื่อ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาโดยตลอดแต่ที่ท าให้การด าเนินโครงการล่าช้าเนื่องจากที่ผ่านมาทาง
รัฐบาลได้จัดสรรรายได้และเงินอุดหนุนแก่ทางอบต.เป็นงวดๆแต่ละงวดก็ไม่มากพอที่จะด าเนิน
โครงสร้างพื้นฐานได้ในช่วง2ไตรมาสแรกส่วนใหญ่เงินจะเพียงพอในช่วงไตรมาสที่3–4ซึ่งเป็นข้อจ ากัด
ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการบริหารงบประมาณจึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ  

2.2 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557–2560 

1. ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 
หมายเหตุ 
(ร้อยละ) 

1. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

28 29.16 

2. ด้านการพัฒนาด้านรายได้เศรษฐกิจและ
กระบวนการผลิตการเกษตร 

4 4.16 

3. ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

34 35.41 

4.ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมสาธารณสุขและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

20 20.83 

 



 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 
หมายเหตุ 
(ร้อยละ) 

5.ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 4.16 

6. ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการ
บริหารงาน 

6 6.25 

รวม 96  
2. ผลกระทบ 
ท าให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน ได้รับการบริการสาธารณะที่มี

ประสิทธิภาพตามสมควรแต่สถานะทางการเงินและการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน  

2.3 สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557–
2560 

ปัญหาอุปสรรคท่ีพบในการประเมิน 
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจตั้งไว้ในแผนพัฒนาจ านวน13โครงการแต่ปฏิบัติได้1โครงการ

ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย 
การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ 
1. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558–2560) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถ

น าไปปฏิบัติได้จริงค่อนข้างสูงแต่ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจตั้งไว้ในแผนพัฒนาจ านวน13โครงการแต่
ปฏิบัติได้1โครงการถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อยควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
อันได้แก่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนจัดท าแผนให้อยู่บน
พ้ืนฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณกล่าวคือไม่ควรก าหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะ
ทางการคลังของอบต. 

2. จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าน
ที1่ด้านการบริหารจัดการข้อ2.3ก าหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าโครงการในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2558–2560) เฉพาะปี2558มาด าเนินการในปีงบประมาณ2558ไม่น้อยกว่าร้อยละ
70จึงจะได้คะแนนเต็ม5คะแนนจากตัวชี้วัดนี้จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองในน า
แผนปี2558ไปปฏิบัติได้115โครงการจากที่ตั้งไว้ในแผน152โครงการคิดเป็นร้อยละ75.65ซึ่งจะได้
คะแนนประเมินจากกรมส่งเสริมฯจ านวน5คะแนนดังนั้นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯจึงเห็นควรให้รักษาระดับการปฏิบัติได้ตามแผนไว้เช่นนี้หรือเพ่ิมร้อยละการปฏิบัติได้มาก
ขึ้นก็จะเป็นการดี 

 



บทที่ 3 

ทิศทางการพัฒนา 

3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

3.1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี (พ.ศ.2560–2579) 6 ยุทธศาสตร ์
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
3.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 (พ.ศ.2560–2564) 
วิสัยทัศน์ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ประเทศก าลังประสบอยู่ท าให้

การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่11 
และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืนโดยวิสัยทัศน์ของการ
พัฒนาในแผนพัฒนาฯฉบับที่12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยน
ผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูงมีความม่ันคงและยั่งยืน
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว“มั่นคงมั่งค่ังยั่งยืน” ของ
ประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
2. เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ5.0 
3. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 

(GNP Per Capita) ณสิ้นแผนพัฒนาฯฉบับที่12 ในปี2564 เพ่ิมข้ึนเป็น317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร์สรอ.) และ301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์สรอ.) ต่อคนต่อปี 

4. ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ2.5 ต่อปี 
5. การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่

ต่ ากว่าร้อยละ10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ7.5 ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ4.0 ต่อปี) 



 

6. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ 

7. ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

8. การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
9. สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  
10. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
11. การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
12. บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
13. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
14. รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
15. ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
16. เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
17. เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
18. มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
19. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
20. การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม 
21. ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
22. มีการกระจายอ้านาจที่เหมาะสม 
กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 ประกอบด้วย10 

ยุทธศาสตร์หลักดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรม 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค 
3.1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1. แผนพัฒนาภาค 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 



 

– ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปรับ
ระบบการผลิตที่สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างสมดุลเพ่ือคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเช่นการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 

– ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐานทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด
เน้นการพัฒนาบุคลากรโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆเช่นระบบโลจิสติกส์เพื่อ
สนับสนุนการค้าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

– พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงในระดับ
นานาชาติ 

– พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงมีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันเช่นด้านสุขภาพด้านการศึกษาแรงงานฯลฯ 

– พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่
น าไปสู่การพ่ึงตนเองมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

– บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
และใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและเตรียมการปูองกันและรับมือภัยธรรมชาติ 

2. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ประกอบด้วยเชียงรายพะเยาแพร่และน่านมุ่งพัฒนา

เชียงรายให้เป็นประตูการค้าการลงทุนพัฒนาการเกษตรอินทรีย์พัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนและการ
ท่องเที่ยวอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นและเร่งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  

3. แผนพัฒนาจังหวัด 
วิสัยทัศน์ 
“เมืองทองของวัฒนธรรมล้านนาน าการค้าสู่สากลประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที ่1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนการเป็น

ศูนย์กลางคมนาคมการท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศGMS และ
ASEAN 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเพ่ือเป็นโครงข่ายอ านวยความสะดวกทาง
ระบบโลจิสติกส์รวมทั้งสนับสนุนการลงทุนเพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ
GMS/AC+6 

กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมผลผลิตพัฒนาคุณภาพลดต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปเพื่อสร้าง
คุณค่าพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและสนับสนุนระบบชลประทานเพื่อการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการท่องเที่ยวและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สินค้า
OTOP และSME เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการแข่งขัน 

กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือการค้าชายแดนในภาพรวมเพ่ือให้เกิดการแข่งขัน
เสรีทางเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศGMS/AC+6 

ยุทธศาสตร์ที ่2การใช้บริบทด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น



 

ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชนและสังคม  
กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาทุกระดับส่งเสริมการศาสนาเรียนรู้ศิลปะและ

วัฒนธรรมล้านนาของจังหวัดและกลุ่มประเทศGMS/AC เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีสังคมและ

ค่านิยมล้านนาเชื่อมโยงวัฒนธรรมอาเซียน 
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้ประชาชนน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิต

เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที ่3การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
กลยุทธ์ที่1สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของพ้ืนที่ภายใน

และตามแนวชายแดน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสังคมเชิงคุณภาพที่มีความเอ้ืออาทรต่อกัน  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพแรงงานในการผลิตสินค้าล้านนาเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิม

มูลค่าและการแข่งขันตลาดของกลุ่มประเทศGMS และกลุ่มประเทศอาเซียน 
กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการลงทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะการใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการเครือข่ายทางสังคมและแก้ไขปัญหายาเสพติดอาชญากรรม

ในพ้ืนที่และชายแดนการค้ามนุษย์รวมทั้งแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
ยุทธศาสตร์ที4่การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์

และยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการ

บริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพและดุลยภาพที่ยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้มีระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติการ

วางและจัดท าผังเมืองตลอดจนการพัฒนาเมืองตามผังเมืองที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ  
3.1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
วิสัยทัศน์ 
“ยึดหลักธรรมาภิบาลท างานแบบมีส่วนร่วมศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้าพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนมีความสุข” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561–2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่ม

อาเซียน+6 และGMS 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และ

ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 



 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.2.1 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ 
“พัฒนาคนชุมชนอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน” 
3.2.2 ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ

ท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
3.2.3 เปูาประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. เพ่ือพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. เพ่ือพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
4. เพ่ือพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
5. เพ่ือพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
6. เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
7. เพ่ือพัฒนาด้านสาธารณสุข 
8. เพ่ือพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
3.2.4 ตัวชี้วัด 
1. กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐานวัดคุณภาพงานจากการที่คกก .ตรวจรับงานจ้างตรวจรับ

งานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดีไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
2. กรณีโครงการด้านอื่นๆวัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 

 
 
 
 
 



 

3.2.5 ค่าเปูาหมาย 
ยุทธศาสตร์ เปูาหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆในพ้ืนที่เช่นถนนสะพานราง
ระบายน้ าท่อลอดเหลี่ยมท่อคสล. หอ
กระจายข่าวระบบน้ าอุปโภคบริโภคอาคาร
ต่างๆสิ่งก่อสร้างในฌาปนสถานปูายจราจร
กระจกโค้งปูองกันอุบัติเหตุไฟกระพริบฯลฯ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตต่างๆเช่นการช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการ
ผู้ปุวยเอดส์ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสโครงการ
พัฒนาหมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตส่งเสริมการสหกรณ์ส่งเสริม
เยาวชนสตรีอุดหนุนอปท.อ่ืนส่วนราชการ
หรือหน่วยอื่นของรัฐองค์กรประชาชน
องค์กรการกุศลองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย
เพ่ือด าเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ฯลฯ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคมและความสงบเรียบร้อย 

ด าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่
ด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ิม
ศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่อปพร.
ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู้ 
ปลูกจิตส านึกให้ราษฎรมีความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือความมั่นคงของ
ชาติเพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนฯลฯ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

พัฒนาวางแผนส่งเสริมการลงทุนและการ
พาณิชยกรรมพัฒนาวางแผนส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ต าบลแม่สลองในและ
อ าเภอแม่ฟูาหลวง 

 
ยุทธศาสตร์ เปูาหมาย 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ การบริหารจัดการและการอนุรักษ์



 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่น
ปลูกต้นไม้ในปุาชุมชนปุาต้นน้ าปุา
สาธารณะปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่ง
น้ าสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ าตาม
พระราชด าริ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาท้ังใน
ระบบและนอกระบบ 
อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและ
วัฒนธรรมเช่น 
-โครงการประเพณีวันสารทไทย(สลากภัต) 
-โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
-โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
-โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูภาษาล้านนา 
-โครงการสวดมนต์ข้ามปีฯลฯ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การปูองกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ
ควบคุมปูองกันโรคระบาดในพ้ืนที่ 
พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการบริการ
สาธารณสุขของหมู่บ้านกองทุนหลักประกัน
สุขภาพอบต.แม่สลองในฯลฯ 
สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนเช่นการจัดการ
แข่งขันกีฬาการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันฯลฯ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

3.2.6 กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

1. กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 

1. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ

ท่องเที่ยว 



 

1. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
1. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา 
2. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
1. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
2. กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
3. กลยุทธ์การพัฒนาด้านสุขภาวะ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
1. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 
2. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารงาน 

3.2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 
การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน

ก าหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองในที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจ านวน8ยุทธศาสตร์และ12กลยุทธ์ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1. กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
1. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

1. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 



 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
1. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา 
2. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
1. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
2. กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
3. กลยุทธ์การพัฒนาด้านสุขภาวะ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
1. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 
2. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารงาน 

3.2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองในมุ่งพัฒนา8 

ด้านได้แก่การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตการพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยการพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมการพัฒนาด้าน
สาธารณสุขการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

3.3 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1. วิเคราะห์SWOT ในมิติด้านบุคลากรและทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ (Man) 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
1. อัตราก าลังคนท างานในองค์กรมีจ านวนมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรที่มีรายได้เทียบเท่ากัน 
2. การศพด. สังกัดอบต. ท าให้มีอัตราก าลังเสริม
ในการปฏิบัติกิจกรรมโครงการต่างๆ 
3. มีทรัพยากรบุคคลและองค์กรชุมชนที่มีความรู้
ความสามารถหลากหลายในต าบลเช่นสมาคมอา
ข่าในประเทศไทย มูลนิธิศุภนิมิต องค์การ 
แพลน องค์กรสมาคมระหว่างประเทศด้านสิทธิ
มนุษยชน 

 

 
จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

4. ประชากรมีประมาณสองหมื่นห้าพันกว่าคนถือ 1. ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลที่มีมากเกินงาน



 

เป็นจ านวนที่เหมาะสมไม่น้อยเกินไปท าให้
สามารถใหม้ีงบประมาณในการให้บริการ
สาธารณะได้อย่างทั่วถึง 
5. มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งในพ้ืนที่หลายกลุ่มเช่น
กลุ่มชุมชนอาข่า กลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ฯลฯ 

เช่นการอู้งาน 
2. เจ้าหน้าที่ในอบต.ต้องเสียสละเวลาด าเนินการ
ด้านธุรการการเงินฯลฯให้กับโรงเรียน 
3. ปัญหาการไร้สัญชาติของแต่ละหมู่บ้านใน
ต าบลแม่สลองใน 
4. มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาโรคติดต่อในแต่ละ
หมู่บ้านของต าบลแม่สลองใน 
5. มีความเสี่ยงในปัญหายาเสพติดในแต่ละ
หมู่บ้านของต าบลแม่สลองใน 
 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการเพ่ิมเติม
อัตราก าลังในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเช่นต าแหน่งครู
ผู้ดูแลเด็กโดยเป็นการเพ่ิมงบประมาณให้แก่อบต. 

1. กรมส่งเสริมจัดสรรเงินค่าตอบแทนครูผู้ดูแล
เด็กไม่ครบตามเงินเดือนที่แท้จริงให้อบต.จ่าย
ส่วนเพิ่ม 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. จ านวนบุคลากรมากท าให้ได้เปรียบองค์กรอ่ืน
ในการจัดท าโครงการกิจกรรมต่างๆ 

1. จะมีวิธีการลดจ านวนบุคลากรเพื่อประหยัด
งบประมาณอย่างไร 
2. การลดจ านวนบุคลากรลงแต่เสริม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มากขึ้นได้อย่างไร 

 
2. วิเคราะห์SWOT ในมิติด้านการเงิน (Money) 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
1. ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ท่ีมีความเชี่ยวชาญระบบe-
laasหลายคน 

1. มีการตั้งงบประมาณแบบขาดดุลมาโดยตลอด
ท าให้การบริหารงบประมาณขาดประสิทธิภาพ 
2. ปัญหาด้านระบบบัญชีการเงินคดีความต่างๆ
ในอดีตมีจ านวนมากจนท าให้หน่วยตรวจสอบ
เช่นสตง.มองว่าเป็นองค์กรที่มีความเสี่ยงด้าน
การเงิน 
3. วัฒนธรรมการจัดสรรงบประมาณแบบเอา
หมู่บ้านเป็นเกณฑ์ไม่ได้น าเอาปัญหาและความ
ต้องการเป็นเกณฑ์ 

 
โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ในการเป็น
อบต.ต้นแบบด้านสวัสดิการสังคม 

1. รัฐจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นค่อนข้างน้อย
เมื่อเทียบกับภารกิจและส่วนใหญ่เป็นเงินผ่าน
เช่นงบอาหารกลางวันเบี้ยผู้สูงอายุผู้พิการเอดส์



 

งบสาธารณสุขมูลฐาน 
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

1. การด าเนินงานด้านสังคมสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหลาย
หน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ท าให้ประหยัดงบประมาณ
ในด้านนี้สามารถน างบประมาณไปเสริมในด้าน
อ่ืนๆที่ยังเป็นจุดอ่อน 

1. จะมีวิธีการใดท่ีจะสามารถปรับงบประมาณสู่
ระบบงบประมาณสมดุล 
2. จะมีวิธีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณได้
อย่างไร 

 
3. วิเคราะห์SWOT ในมิติด้านทรัพย์สินวัสดุครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ (Material) 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
1. มีรถขุดตักขนาดใหญ่ไว้คอยช่วยเหลือ
ประชาชนเช่นขุดวัชพืชออกจากแหล่งน้ าเป็นต้น 

1. ที่ท างานคับแคบไม่มีที่จอดรถพนักงานและผู้
มาติดต่อราชการ 
2. การเรียกใช้รถขุดตักได้ง่ายท าให้บางครั้งน าไป
ด าเนินการในสิ่งที่ไม่จ าเป็นเร่งด่วน 
ท าให้เกิดการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. สามารถใช้ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนาดใหญ่ที่มี
ราคาแพงในการด าเนินงานต่าง ๆเช่นรถกระเช้า
รถเจซีบี รถไถ และรถดับเพลิง 

1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เริ่มช ารุดและ
ล้าสมัย 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. การมีรถขุดตักขนาดใหญท่ าให้ประหยัด
งบประมาณในการจ้างเหมาเอกชน 

1. จะมีวิธีการปรับปรุงที่ท าการให้ทัดเทียมกับ
อปท.อ่ืนๆได้อย่างไรภายใต้งบประมาณท่ีจ ากัด 

 
4. วิเคราะห์SWOT ในมิติด้านการบริหารจัดการ (Management) 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
1. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 22 ศูนย์  ท าให้
อปท.ใกล้ชิดกับการศึกษามากข้ึนมีองค์ความรู้
ด้านการศึกษามากข้ึน 

1. การมี ศพด. จ านวนมากท าให้มีภาระในการ
บริหารงานและการปฏิบัติงานมากกว่าองค์กรที่มี 
ศพด. น้อยกว่า 

 
 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเว็บไซต์รวม
หนังสือสั่งการต่างๆรวมระเบียบกฎหมายรวม
ระบบสารสนเทศต่างๆ 

1. ปัญหาในระเบียบข้อกฎหมายที่ยังไม่
ครอบคลุมความต้องการของประชาชนเช่นไฟ
ไหม้บ้านหลังเดียวรัฐให้การช่วยเหลือไม่ได้เป็น



 

ต้น 
2. ปัญหาข้อระเบียบกฎหมายที่ไม่ชัดเจนของ
ส่วนกลางในด้านการบริหารการศึกษาเช่นเด็ก
ปฐมวัยที่ไร้สัญชาติจะมีสิทธิได้รับสวัสดิการ
อาหารกลางวันอาหารเสริมนมหรือไม่เป็นต้น 
3.ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบอปท.อ
ย่างเข้มข้นบางครั้งปัญหาไม่ได้เกิดท่ีอปท.แต่เป็น
ปัญหาระเบียบกฎหมายที่ส่วนกลางก าหนดมามี
ปัญหาในทางปฏิบัติเช่นปัญหาฉีดวัคซีนโรคพิษ
สุนัขบ้าได้หรือไม่ฯลฯ 
 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1.มีองค์ความรู้ด้านการจัดและบริหารการศึกษา
มากกว่าอปท.อ่ืนๆ 

1. จะท าให้บุคลากรมีความรู้เรื่องระเบียบ
กฎหมายให้ถ่องแท้เพ่ือการปรับใช้ในพ้ืนที่ให้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร 

 
5. วิเคราะห์SWOT ในมิติด้านบริบทของพ้ืนที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
1. มีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ได้แก่ไร่ชาต่าง ๆลาน
ดอกบัวตองบ้านหัวแม่ค า 
2. มีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับอ าเภอ
คือหมู่บ้านนาโต่หมู่ที่20 
3. มีขนาดพื้นที่ประมาณ269.30ตารางกิโลเมตร
เป็นองค์กรขนาดใหญ่ท าให้การบริการสาธารณะ
เป็นไปอย่างทั่วถึง 
 

1. มีถนนลูกรังในพ้ืนที่อาจท าให้เกิดโรคทางเดิน
หายใจในคน 
2. มีทางแยก (U turn) ที่เป็นอันตราย2แห่งได้
ร้องขอกรมทางหลวงชนบทปิดไปแล้ว1แห่งยัง
เหลืออีก1แห่ง 
3. พ้ืนที่บางหมู่บ้านเป็นพื้นที่บริหารจัดการ
ล าบากเช่นบ้านห้วยหมาก และบ้านหัวแม่ค า อยู่
ห่างไกลจากท่ีท าการอบต.มากและต้องเดินทาง
ล าบากมีปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิในที่อยู่อาศัย
และท่ีท ากิน 
4. ในพื้นที่ต าบลแม่สลองใน (ชุมชนลาหู่) มี
ปัญหายาเสพติดโสเภณีเด็กเด็กไม่เข้าศึกษาใน
สถานศึกษาปัญหาที่อยู่อาศัยที่ไม่มีเอกสารสิทธิ 

 
โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. การเข้าสู่AEC จะท าให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยว
ในพ้ืนที่มากขึ้นสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ 

1.มีถนนหลายสายในพ้ืนที่ที่เป็นทรัพย์สินของ
หน่วยงานอื่นเช่นกรมทางหลวงชนบทองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดซึ่งเมื่อมีปัญหาเกิดข้ึนกับถนน



 

ได้รับการแก้ไขท่ีล่าช้า 
2. ราชการส่วนกลางถ่ายโอนภารกิจมากมายให้
ท้องถิ่นแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณให้ท้องถิ่นเพ่ือ
เป็นค่าบริหารจัดการเช่นการถ่ายโอนถนนมาให้
ท้องถิ่นแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณเพ่ือบ ารุงรักษา
ซ่อมแซม 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1.ท าเลที่ตั้งของต าบลมีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น
มาก 

1. การท าอย่างไรเพื่อบริหารจัดการกับปัญหาคน
ไร้สถานะทางทะเบียนยาเสพติดโสเภณีเด็กเด็ก
ไม่เข้าศึกษาในสถานศึกษาปัญหาที่อยู่อาศัยที่ไม่
มีเอกสารสิทธิ 
2. วางนโยบายไม่รับถ่ายโอนภารกิจที่ไม่พร้อม
จะด าเนินการ 

 
3.3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
1. การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่ออบต. 

– รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
– แนวโน้มการยกฐานะจากอบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
– แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มี

องค์กรเดียว 
– การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้อปท . 

2. การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะส่งผลกระทบต่ออบต . 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 

ประเทศโดยมีไทยพม่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาบรูไนเพ่ือที่จะให้มี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันจะมีรูปแบบคล้ายๆกลุ่มEuro Zone นั่นเองจะท าให้มีผลประโยชน์
อ านาจต่อรองต่างๆกับคู่ค้าได้มากขึ้นและการน าเข้าส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรียกเว้นสินค้า
บางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Aseanจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรมณวันที่31 ธันวาคม
2558 ณวันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดยAEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือ
แนวทางท่ีจะให้AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองในได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้จ านวน8

ยุทธศาสตร์ดังนั้นจึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคหรือการเข้าสู่AECที่จะส่งผลกระทบต่อ



 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองในในยุทธศาสตร์ต่างๆดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทยท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองในต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพื่อรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะ
นักท่องเที่ยวคนท างานหรือการอื่นใดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญเช่นถนนปูายจราจรที่มี
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็นเป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดีเนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้น

ปัญหาการแบ่งชนชั้นถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่าอาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้จะมีชุมชน
สลัมเกิดขึ้นและอาจมีพม่าทาวน์ลาวทาวน์กัมพูชาทาวน์ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรงสถิติการก่อ
อาชญากรรมจะเพ่ิมข้ึนอย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหาคนจะท าผิดกฎหมายมากข้ึนเนื่องจากไม่รู้
กฎหมาย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทยท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองในต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชน
สังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้นเนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความ
แตกต่างกันดังนั้นอาจมีการฝุาฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่
รู้กฎหมายอีกท้ังอาจเกิดปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดเพ่ิมมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานต่าง
ด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากขึ้น 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองในต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ไม่ว่า
จะเป็นไร่ชาต่าง ๆอุทยานแห่งชาติลานดอกบัวตองบ้านหัวแม่ค ารวมทั้งร่วมบูรณาการการท างานกับ
โรงแรมรีสอร์ทที่พักในพื้นที่เพ่ือพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การบุกรุกพ้ืนที่ปุาอาจมีมากขึ้นด้วยสาเหตุทั้งท่ีเกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติสาเหตุที่เกิด
จากคนไทยคือการเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือการขาย
ที่ดินให้นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องไปเปิดปุาใหม่ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติอาจมี
นายทุนเข้ามาท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นการตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
การเข้าสัมปทานเหมืองแร่หรือทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอ่ืนๆมลพิษจากข้อเสียข้ามแดนเช่นอาจมี
ขยะข้ามแดน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
การศึกษา 
ภาษาจีนยังเป็นภาษาท่ีคนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆใน



 

อาเซียนดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองในจึงได้เริ่มต้นสนับสนุนส่งเสริมการน าครู
ชาวต่างชาติจากมูลนิธิประเทศจีนเข้ามาสอนภาษาจีนโดยการให้อยู่กินกับชาวบ้านโรงเรียนในพ้ืนที่
เพ่ือน าร่องไปสู่โครงการอื่นๆในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพื้นท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาจีน
เพ่ิมมากข้ึน 

ศาสนา 
อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น

เช่นอาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามอาจมีการกระทบกระท่ังกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่
แตกต่างกันเช่นชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่าง
รู้เท่าไม่ถึงการณ์เป็นต้น 

วัฒนธรรม 
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มี

แผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญคือการ
พัฒนามนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียนต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทาง
วัฒนธรรมเช่นมุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้ามตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้ามการใช้
มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพเป็นต้น  

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้นโรคติดต่อที่ส าคัญไม่ว่าจะเป็นโรคเอดส์

ไข้เลือดออกSARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทยการค้า
มนุษย์และการท่องเที่ยวมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนการแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาด
สัตว์ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง

รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมืองซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้
โดยล าพัง 

การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ให้บริการในด้านการอนุญาตอนุมัติต่างๆซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษจีนเป็นต้นเพื่อสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐเช่นการเสียภาษีบ ารุงท้องที่การเสียภาษีปูายเป็น
ต้นอีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่
เป็นชาวต่างชาติ
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3.3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่12 

แผน
ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
ด้านความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐานและ

ระบบ 
โลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์การ
สร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีการ
วิจัยและ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์
การ

เสริมสร้า
งและ
พัฒนา

ศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ต่างประเท
ศประเทศ
เพ่ือนบ้าน

และ
ภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิ
บาลในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภาคเมือง
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด
ความ

เหลื่อมล้ า
ในสังคม 

แผน
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าการลงทุนการเป็นศูนย์กลาง
คมนาคมการท่องเท่ียวและวิถีการผลิต
การเกษตรยั่งยืนเช่ือมโยงกับกลุ่ม
ประเทศGMS และASEAN 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การใช้บริบทด้านการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการสร้างภูมิคุ้มกันของ
ครอบครัวชุมชนและสังคม 

อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
ล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

มุ่งพัฒนาเชียงรายให้เป็นประตูการค้า 
การลงทุนพัฒนาการท่องเท่ียวชายแดนและการท่องเท่ียว 

พัฒนาการเกษตรอินทรีย์   

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

เร่งฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์
และยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าการลงทุนการเป็นศูนย์กลาง
คมนาคมการท่องเท่ียวและวิถีการผลิต
การเกษตรยั่งยืนเช่ือมโยงกับกลุ่ม
ประเทศGMS และASEAN 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การใช้บริบทด้านการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการสร้างภูมิคุ้มกันของ
ครอบครัวชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์
และยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของอปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งสาธารณูปโภค
สาธารณูปการและระบบ
โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่
จ าเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ด ารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข 

 

แนวทางพัฒนาที1่ 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่อเป็น
โครงข่ายอ านวยความสะดวกทางระบบโลจิ
สติกส์รวมทั้งสนับสนุนการลงทุนเพื่อ
รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่ม
ประเทศGMS/AC+6 

แนวทางพัฒนาที3่ 
ยกระดับการท่องเท่ียว
และพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สินค้า
OTOP และSME เพื่อ
เพิ่มมูลค่าการแข่งขัน 

แนวทางพัฒนาที1่ 
เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาทุก
ระดับส่งเสริมการศาสนาเรียนรู้
ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาของ
จังหวัดและกลุ่มประเทศGMS/AC 
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

แนวทางพัฒนาที1่ 
สนับสนุนฟื้นฟูอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งการบริหาร
จัดการน้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพและดุลยภาพที่
ยั่งยืน 

 

แนวทางพัฒนาที4่ 
สนับสนุนการลงทุนด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ทักษะการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย 



34 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของอปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่1 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่ม
อาเซียน+ 6 และGMS 
 

กลยุทธ์ 1.1พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้
ได้มาตรฐาน 
 

กลยุทธ์ 1.2พัฒนาแหล่งน้ า
และระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ือ
ส่งเสริมผลผลิตทางด้าน
การเกษตร 

 

กลยุทธ์ 1.4พัฒนางานด้านผัง
เมืองงานวิศวกรรมจราจรและ
งานควบคุมอาคาร 

 

กลยุทธ์ 1.3พัฒนาการบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐานรองรับการ
เจริญเติบโตของท้องถิ่นเพ่ือเชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน +6 และ
GMS 

 



35 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดและแนวทางการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 

กลยุทธ์ 2.1ส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

กลยุทธ์ 2.3ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
 

กลยุทธ์ 2.4ส่งเสริมอนุรักษแ์ละเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

กลยุทธ์ 2.2ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพและเพ่ิมศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของอปท.ใน
เขตจังหวัด 



36 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดและแนวทางการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและสาธารณสุข 
 

กลยุทธ์ 3.1ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

 

กลยุทธ์ 3.2ส่งเสริมและพัฒนาสุข
ภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 

 

กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของอปท.ใน
เขตจังหวัด 



37 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดและแนวทางการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
 

กลยุทธ์ 4.1รักษาความสงบ
เรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 

กลยุทธ์ 4.4พัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน
สตรีผู้สูงอายุผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

 

กลยุทธ์ 4.2ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

 

กลยุทธ์ 4.3ปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อบายมุขและปัญหาแรงงาน
ต่างด้าว 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของอปท.ใน
เขตจังหวัด 



38 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดและแนวทางการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยังยืน  
 

กลยุทธ์ 5.1ส่งเสริมและ
พัฒนาการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและ
พัฒนาการควบคุมปูองกันแก้ไข
ปัญหาขยะและมลภาวะ 

 

กลยุทธ์ 5.3ส่งเสริมและ
พัฒนาการอนุรักษ์พลังงาน
และการใช้พลังงานทดแทน 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของอปท.ใน
เขตจังหวัด 



39 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดและแนวทางการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 

กลยุทธ์ 6.1พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 

 

กลยุทธ์  6.4พัฒนา
ปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้และเทคโนโลยี 

 

กลยุทธ์  6.2พัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 

กลยุทธ์ 6.3ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุก
ภาคส่วน 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของอปท.ใน
เขตจังหวัด 



40 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตจังหวัดกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอบต.แม่สลองใน (พ.ศ.2561–2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของอปท.ใน
เขตจังหวัด 

(1) ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่ม
อาเซียน+6 และGMS 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา
และการสาธาณสุข 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์
และยังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้าน

การเมืองการบริหาร ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที4่การพัฒนาด้านการวาง
แผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ที ่5การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชนสังคมและความสงบ
เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที7่ การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที8่ การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

แบบ ยท.01 
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เปูาประสงค ์
เพื่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอบต.แม่

สลองใน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

แผนงาน 
 

กลยุทธ ์
กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ผลผลิต/โครงการ 1.โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
3.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
4.โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมฝาปิด 
5.โครงการซ่อมสร้างถนนคสล. 
6.โครงการก่อสร้างระบบน้ าอุปโภคบริโภค 
7.โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร 

ฯลฯ 
 

แบบ ยท.01 
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แผนงาน 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

เปูาประสงค ์
เพ่ือการพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ ์
กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

1.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
2. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการผู้ติดเชื้อและสงเคราะห์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
3.สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานงบกลาง 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

อบต.แม่สลองใน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แบบ ยท.01 
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เปูาประสงค ์
เพื่อการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 

กลยุทธ ์
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

1.โครงการให้บริการประชาชนช่วงเทศกาล 
2.อุดหนุนศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย 
3. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอแม่ฟูาหลวง 
(ศป.ปส.อ.แม่ฟูาหลวง) 
4. โครงการอบต.เคลื่อนที่เพ่ือบริการประชาชน 
ฯลฯ 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอบต.แม่

สลองใน 
 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 

แบบ ยท.01 
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอบต.แม่สล

องใน 

 
 

แบบ ยท.01 

เปูาประสงค ์
เพ่ือการพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

แผนงาน 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ต าบลแม่สลองในและอ าเภอแม่ฟูาหลวง  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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เปูาประสงค ์
เพ่ือการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอบต.แม่

สลองใน 
 

 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

แบบ ยท.01 

1. โครงการปลูกต้นไม้ปุาชุมชน/ปุาต้นน้ า/ปุาสาธารณะ/ ปลูกหญ้าแฝก 
 

แผนงานการเกษตร 
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เปูาประสงค ์
เพ่ือการพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอบต.แม่

สลองใน 
 

 

กลยุทธ ์
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

แบบ ยท.01 

1. สนับสนุนด้านการศึกษา 
2. โครงการงานประเพณีวัฒนธรรม/กิจกรรมวันส าคัญต่างๆทางศาสนา 
                                     ฯลฯ 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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เปูาประสงค ์
เพ่ือการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอบต.แม่

สลองใน 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

แบบ ยท.01 

1. โครงการปูองกันและระงับโรคติดต่อต่างๆรวมไปถึงควบคุมปูองกันโรคระบาดในท้องที่  
2. สมทบสปสช.ต าบลแม่สลองใน 
3. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบลแม่สลองใน 
                           ฯลฯ 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานงบกลาง 
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เปูาประสงค ์
เพ่ือการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอบต.แม่

สลองใน 
 

 

ยุทธศาสตร์ที ่8 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 

แบบ ยท.01 

1. เงินเดือน/ค่าตอบแทนฝุายการเมือง 
2. ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง 
3. อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างฯ 
4. สนับสนุนการบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทน 
5. เงินส ารองจ่าย 
6. สนับสนุน - ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าครุภัณฑ์ 
7. จัดหาวัสดุ/ซ่อมแซม/ปรับปรุงวัสดุครุภัณฑต์่างๆ 
8. โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
                      ฯลฯ 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานงบกลาง 
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3.3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.02 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 
Strategy Map 

วิสัยทัศน์ “ต าบลแห่งการท่องเที่ยวและกีฬาน าหน้าเศรษฐกิจพอเพียงมีชื่อเสียงด้านชุมชนสวัสดิการร่วมท างานให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ” 
 

ยุทธศาสตร์ 1.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้า
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

2.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

3.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชนสังคม
และความ
สงบ
เรียบร้อย 

 

4.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการวาง
แผนการ
ส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิช
ยกรรมและ
การท่องเท่ียว 

 

8.
ยุทธศาสตร์
การ พัฒนา
ด้านการเมือง
และการ
บริหาร 

 

7.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

 

6.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

5.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
เปูาประสงค์ 1.เพื่อพัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

2. เพื่อ
พัฒนาสังคม
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

3.เพื่อ
พัฒนาการ
จัดระเบียบ
ชุมชนสังคม
และความ
สงบ
เรียบร้อย 

 

4.เพื่อ
พัฒนาการ
วางแผนการ
ส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิช
ยกรรมและ
การท่องเท่ียว 

 

5.เพื่อ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

6.เพื่อพัฒนา
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

7. เพื่อ
พัฒนา การ
สาธารณสุข 

 

8.เพื่อพัฒนา
การเมืองและ
การบริหาร 
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ค่าเปูาหมาย 1.เพื่อพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

2. เพื่อ
พัฒนาสังคม
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

3.เพื่อ
พัฒนาการ
จัดระเบียบ
ชุมชนสังคม
และความ
สงบ
เรียบร้อย 

 

4.เพื่อ
พัฒนาการ
วางแผนการ
ส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิช
ยกรรมและ
การท่องเท่ียว 

 

5.เพื่อ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

6.เพื่อพัฒนา
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

7. เพื่อ
พัฒนา การ
สาธารณสุข 

 

8.เพื่อพัฒนา
การเมืองและ
การบริหาร 

 

กลยุทธ์ 

1.พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

2. พัฒนา
สังคมและ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

3.พัฒนาการ
จัดระเบียบ
ชุมชนสังคม
และความ
สงบ
เรียบร้อย 

 

4.พัฒนาการ
วางแผนการ
ส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิช
ยกรรมและ
การท่องเท่ียว 

 

5.พัฒนาการ
บริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

6. พัฒนา
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

7.พัฒนาการ
สาธารณสุข 

 

8. พัฒนา
การเมืองและ
การบริหาร 

 

แผนงาน แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 
แผนงานการ

ศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 
แผนงานงบ

กลาง 

 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 
แผนงาน

รักษาความ
สงบภายใน 

 

แผนงาน
การเกษตร 

 

แผนงาน
สาธารณสุข 

 
แผนงานงบ

กลาง 

 

แผนงาน
การศึกษา 

 
แผนงานการ

ศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

 

แผนงาน
บริหารทั่วไป 

แผนงาน
การศึกษา 
แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 
แผนงานงบ

กลาง 
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3.3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ 
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 
 

ค่าเปูาหมาย 

ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์
ที1่ 

การพัฒนา
ด้าน

โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

เพ่ือพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

จ านวนโครงการ
ที่เพ่ิมข้ึน 

21 16 16 16 69 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การ
ก่อสร้าง

โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
ต่างๆ 

กองช่าง อบจ. 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์
ที2่ 

การพัฒนา
ด้านสังคม

และส่งเสริม
คุณภาพ

ชีวิต 

เพ่ือพัฒนา
สังคมและ
ส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 

จ านวนโครงการ
ที่เพ่ิมข้ึน 

15 15 15 15  60 พัฒนาสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ด้านการ
พัฒนา

สังคมและ
ส่งเสริม
คุณภาพ

ชีวิต 

ส านัก 
งานปลัด 

พม. 

แบบ ยท.
03 
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ความ

เชื่อมโยง
กับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ 
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 
 

ค่าเปูาหมาย 

ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์
ที3่ 

การพัฒนา
ด้านการจัด
ระเบียบ

ชุมชนสังคม
และความ

สงบ
เรียบร้อย 

เพ่ือพัฒนา
ด้านการจัด
ระเบียบ

ชุมชนสังคม
และความ

สงบ
เรียบร้อย 

จ านวนโครงการ
ที่เพ่ิมข้ึน 

6 6 6 6 36 พัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและความสงบ

เรียบร้อย 

โครงการ
ด้าน
ส่งเสริม
ความ
ปลอดภัย
ของ
ประชาชน 

 

ส านัก 
งานปลัด 

จังหวัด 
อ าเภอ 
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ความ

เชื่อมโยง
กับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ 

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

 

ค่าเปูาหมาย 
ความ 

ก้าวหน้า
ของ

เปูาหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

6
1 

6
2 

6
3 

6
4 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่4 
การพัฒนาด้านการ

วางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ

การท่องเที่ยว 

เพ่ือพัฒนาด้านการ
วางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

 

จ านวน
โครงการที่
เพ่ิมข้ึน 

1 1 1 1 4 พัฒนาด้านการวาง
แผนการส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

 

โครงการ
ด้านการวาง
แผนการ
ส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิช
ยกรรมและ
การ
ท่องเที่ยว 

ส านักงาน
ปลัด 

ททท. 
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ความ

เชื่อมโยง
กับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ 

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

 

ค่าเปูาหมาย 
ความ 

ก้าวหน้า
ของ

เปูาหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

6
1 

6
2 

6
3 

6
4 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ที่5 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จ านวน
โครงการที่
เพ่ิมข้ึน 

1 1 1 1 4 พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ
ด้านการ
บริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงาน
ปลัด 

กระทรวง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ

และ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3,4 

ยุทธศาสตร์ที่6 
การพัฒนาด้าน

การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

จ านวน
โครงการที่
เพ่ิมข้ึน 

2
7 

2
6 

2
6 

2
6 

105 พัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการ
ด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

กอง
การศึกษา 

กระทรวง 
ศึกษาฯ 

กระทรวง
วัฒนธรรม 
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ความ

เชื่อมโยง
กับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ 

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

 

ค่าเปูาหมาย 
ความ 

ก้าวหน้า
ของ

เปูาหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

6
1 

6
2 

6
3 

6
4 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่7 
การพัฒนาด้าน

สาธารณสุข 

เพ่ือพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน
โครงการที่
เพ่ิมข้ึน 

3 3 3 3 12 พัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการ
ด้าน
สาธารณสุข 

ส านักงาน
ปลัด 

กระทรวง
สาธารณสุ

ข 
ยุทธศาสตร์ 

ที่ 3 
ยุทธศาสตร์ 

ที่ 6 
ยุทธศาสตร์ที่8 
การพัฒนาด้าน

การเมืองและการ
บริหาร 

เพ่ือพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

จ านวน
โครงการที่
เพ่ิมข้ึน 

2
5 

2
5 

2
5 

2
5 

100 พัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร 

โครงการ
ด้าน
การเมือง
และการ
บริหาร 

ส านักงาน
ปลัด 

กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
การศึกษา 

กกต. 
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บทที่ 4 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

บริการชุมชนและสังคม 
การด าเนินงานอ่ืน 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานงบกลาง 

กองช่าง 
อบจ. 

สป. คลัง  
ศึกษา 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
การด าเนินงานอ่ืน 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัด 
หน่วยงานที่รับเงิน
อุดหนุน 

คลัง ช่าง 
ศึกษา 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 

บริการชุมชนและสังคม 
บริหารทั่วไป 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ส านักปลัด 
หน่วยงานที่รับเงิน
อุดหนุน 

คลัง ช่าง 
ศึกษา 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

ส านักปลัด 
 

คลัง ช่าง 
ศึกษา 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
 

ส านักปลัด 
 

คลัง ช่าง 
ศึกษา 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 
หน่วยงานที่รับเงิน
อุดหนุน 

สป. คลัง ช่าง 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข บริการชุมชนและสังคม 
การด าเนินงานอ่ืน 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัด 
หน่วยงานที่รับเงิน
อุดหนุน 

คลัง ช่าง 
ศึกษา 

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

บริหารทั่วไป 
บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
การด าเนินงานอ่ืน 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัด 
หน่วยงานที่รับเงิน
อุดหนุน 

คลัง ช่าง 
ศึกษา 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 

 
ยุทธศาสตร์/แนวทาง 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ป ี
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และGMS 
1.1.พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้าง
พ้ืนฐานรองรับการเจริญเติบโตของ
ท้องถิ่นเพ่ือเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่ม
อาเซียน+6 และGMS 

38 13,945,000 27 8,600,000 27 8,500,000 27 7,050,000 116 38,145,000 

รวม 38 13,945,000 27 8,600,000 27 8,500,000 27 7,050,000 116 38,145,000 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
2.1.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

11 1,840,000 3 1,350,000 3 1,350,000 3 1,350,000 20 5,890,000 

2.2.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและ
การตลาดเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ให้ได้มาตรฐานสากล 

3 1,300,000 3 1,300,000 
 

3 1,300,000 3 1,300,000 12 5,200,000 

2.3.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถี
ชีวิตอละอัตลักณ์ของคนในชุมชน 

5 4,500,000 5 4,500,000 5 4,500,000 5 4,500,000 20 18,000,000 

 

แบบ ผ. 07 
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ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.3.ส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

6 3,693,000 5 2,185,000 5 2,185,000 5 2,185,000 21 9,248,000 

รวม 25 10,333,000 16 9,335,000 16 9,335,000 16 9,335,000 73 38,338,000 
3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
3.1.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ัง
ในระบบนอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐาน
การศึกษา 

18 26,652,000 12 26,250,000 12 26,250,000 12 26,250,000 54 105,402,000 

3.2.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุข 

8 1,855,000 8 1,855,000 8 1,855,000 8 1,855,000 32 7,420,000 

รวม 26 28,507,000 20 28,105,000 20 28,105,000 20 28,105,000 86 112,822,000 
4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
4.1.รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

6 2,100,000 6 2,100,000 5 2,000,000 6 2,100,000 23 8,300,000 

4.2.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 300,000 2 300,000 2 300,000 2 300,000 8 1,200,000 
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4.3.ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอบายมุขสื่อด้านอิเล็คทรอนิกส์
และปัญหาแรงงานต่างด้าว 

10 2,940,000 10 2,940,000 10 2,940,000 10 2,940,000 40 11,760,000 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ป ี
 จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.4.พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน
สตรีผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

8 2,154,900 8 2,154,900 7 1,954,900 8 2,154,900 31 8,416,900 

รวม 26 7,494,000 26 7,494,000 25 7,194,900 26 7,494,000 101 29,676,900 
5.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
5.1.ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3 700,000 3 700,000 3 700,000 3 700,000 12 2,800,000 

5.2.ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม
ปูองกันแก้ไขปัญหาขยะน้ าเสียและ
มลภาวะ 

2 3,000,000 2 3,000,000 2 3,000,000 2 3,000,000 8 12,000,000 

รวม 5 3,700,000 5 3,700,000  3,700,000  3,700,000 20 14,800,000 
6.ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร 
6.1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 8 2,250,000 8 2,150,000 8 2,150,000 8 2,150,000 32 8,600,000 
6.2.พัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิ
บาล 

3 650,000 3 650,000 3 650,000 3 650,000 12 2,600,000 
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6.3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 

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

6.4.พัฒนาปรุงเครื่องใช้และ
เทคโนโลยี 

9 2,100,000 9 2,100,000 9 2,100,000 9 2,100,000 36 8,400,000 

รวม 24 5,250,000 24 5,250,000 24 5,250,000 24 5,250,000 96 21,000,000 
รวมทั้งสิ้น 105 68,829,000 117 62,184,000 116 55,309,400 117 60,684,000 492 254,781,900 

4.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) 

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองในด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคมการท่องเที่ยวและวิถีการผลิต  
การเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศGMS และASEAN 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่1การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และGMS 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ขยายเขตไฟฟูา เพื่อให้ชุมชนมีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงและประชาชนมี

จ านวน 1 200,000 - - - ผู้ได้รับ ประชาชนที่ กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(บ้านใหม่กลางนาและสนาม
กีฬา) บ้านหินแตกหมู่ 1 

คุณภาพชีวิตดีขึ้น โครงการ (งบ อบต.) ประโยชน์ ได้รับ
ประโยชน์ 

2 ก าแพงหินก่อริมแม่น้ า 
(ตลาดชุมชน)บ้านหินแตก หมู่ 
1 

เพ่ือปูองกันการ
พังทลายของดิน 

สูง 2 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

- 300,000 
(งบ อบต.) 

- - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

3 อาคารอเนกประสงค์ 
(ปุาช้า) บ้านหินแตกหมู่ 1 

เพ่ือให้มีศาลาประจ า
ปุาช้า 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 12 เมตร 

- - 450,000 
(งบ อบต.) 

- ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

กองช่าง 

4 รางระบายน้ า (ภายในหมู่บ้าน) 
บ้านหินแตก หมู่ 1 

เพ่ือให้มีที่ระบายน้ าที่
ได้มาตรฐาน 

กว้าง 0.30 
เมตรลึก 0.40 
เมตรยาว 200 
เมตร 

- - - 400,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

5 ถนนคสล. 
บ้านห้วยผึ้งหมู่ 2 

เพ่ือให้การสสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย 

จ านวน 1 
โครงการ 

300,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

6 ไฟฟูาสาธารณะ (ไฟกิ่ง) 
บ้านห้วยผึ้งหมู่ 2 

เพ่ือให้มีแสงสว่างใน
ยามวิกาล 

กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

- 300,000 
(งบ อบต.) 

- - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 



63 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ยาว 1,150 
เมตรพ้ืนที่ 600 
ตร.ม. 

7 หอกระจายข่าวหมู่บ้าน 
บ้านห้วยผึ้งหมู่ 2 

เพ่ือให้ชุมชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

จ านวน 2 จุด - - 150,000 
(งบ อบต.) 

- ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

8 ถังเก็บน้ า 11 ลูก 
บ้านห้วยผึ้งหมู่ 2 

เพ่ือให้ชุมชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

ถังแสตนเลส 
ขนาดความจุ 
2,500 ลิตร 

- - - 400,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

9 ถังเก็บน้ าจ านวน 5 จุด 
พร้อมฝาปิด 
บ้านอาแหม หมู่ 3 

เพ่ือให้ชุมชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กว้าง 20 เมตร
ยาว 30 เมตร 
ลึก 3 เมตร 

400,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

10 รางระบายน้ าในหมู่บ้าน 
จ านวน 3จุด 
บ้านอาแหม หมู่ 3 

เพ่ือให้มีที่ระบายน้ าที่
ได้มาตรฐาน 

กว้าง 0.30 
มลึก 0.40 
เมตรยาว 200 
เมตร 

- 400,000 
(งบ อบต.) 

- - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

11 ถนนคสล. 
บ้านอาแหมหมู่ 3 

เพ่ือให้การสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 

- - 300,000 
(งบ อบต.) 

- ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ

กองช่าง 



64 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

เมตร 
ยาว 150 เมตร 

ประโยชน์ 

12 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านอาแหมหมู่ 3 

เพ่ือให้ได้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมาตรฐาน 

กว้าง 8 เมตร
ยาว 16 เมตร 

- - - 500,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

13 ถนนคสล. หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน 
บ้านหัวแม่ค าหมู่ 4 

เพ่ือให้การสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 
เมตรยาว  150 
เมตร 

300,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

14 ถนนคสล.ทางไปบ้านปูุนาโก่ 
บ้านหัวแม่ค าหมู่ 4 

เพ่ือให้การสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 
เมตร 
ยาว 100 เมตร 

- 300,000 
(งบ อบต.) 

- - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

15 ถนนคสล. บ้านใหม่ลีซอ 
บ้านหัวแม่ค าหมู่ 4 

เพ่ือให้การสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 
เมตรยาว  100 
เมตร 

- - 300,000 
(งบ อบต.) 

- ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

16 ถนนคสล.  เพ่ือให้การสัญจรไป กว้าง 4 เมตร - - - 300,000 ผู้ได้รับ ประชาชนที่ กองช่าง 



65 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ทางไปสวนบ้านลุงยี่โปฺะ 
บ้านหัวแม่ค าหมู่ 4 

มาสะดวกปลอดภัย หนา 0.15 
เมตร 
ยาว100 เมตร 

(งบ อบต.) ประโยชน์ ได้รับ
ประโยชน์ 

17 ขยายเขตไฟฟูา 
บ้านห้วยมุหมู่ 5 

เพ่ือให้ชุมชนมีไฟฟูา
ใช้ทั่วถึง 

จ านวน 1 
โครงการ 

250,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

18 ถนนคสล. 
บ้านห้วยมุหมู่ 5 

เพ่ือให้การสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย 

กว้าง 4 ม.หนา 
0.15 ม.ยาว  
200 ม. 

- 300,000 
(งบ อบต.) 

- - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

19 รางระบายน้ า 
บ้านห้วยมุหมู่ 5 

เพ่ือให้มีที่ระบายน้ าที่
ได้มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 
เมตรยาว 200 
เมตร 

- - 400,000 
(งบ อบต.) 

- ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

20 ปรับปรุงระบบประปา 
บ้านห้วยมุหมู่ 5 

เพ่ือให้ชุมชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

ระยะทาง
4,000 เมตร 

- - - 300,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

21 ถนนคสล. ทางเข้าพ้ืนที่ 
เพ่ือท าการเกษตร 

เพ่ือให้การสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 

300,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ

กองช่าง 



66 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

บ้านผาเดื่อ หมู่ 6 เมตรยาว  250 
เมตร 

ประโยชน์ 

22 ไฟฟูาสาธารณะ (ไฟกิ่ง) 
บ้านผาเดื่อหมู่ 6 

เพ่ือให้มีแสงสว่างใน
ยามวิกาล 

จ านวน 1 
โครงการ 

- 300,000 
(งบ อบต.) 

- - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

23 จ้างครูสอนภาษาจีนมาสอนใน
หมู่บ้าน 
บ้านผาเดื่อ หมู่ 6 

เพ่ือนักเรียนในชุมชน
รู้ภาษาท้องถิ่น 

จ านวน 1 
โครงการ 

- - 200,000 
(งบ อบต.) 

- ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

24 หินคลุกเข้าพ้ืนที่การเกษตร 
บ้านผาเดื่อหมู่ 6 

เพ่ือให้การสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย 

จ านวน 1 
โครงการ 

- - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

25 แทงค์น้ าคสล. 
บ้านแสนใจหมู่ 7 

เพ่ือให้ชุมชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

จ านวน 2 จุด 400,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

26 ถนนคสล. 
บ้านแสนใจหมู่ 7 

เพ่ือให้การสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 
ยาว 250 เมตร 

- 300,000 
(งบ อบต.) 

- - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 



67 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

27 ขยายเขตไฟฟูา 
บ้านแสนใจหมู่ 7 

เพ่ือใช้ชุมชนมีไฟฟูา
ใช้ 

จ านวน 1 
โครงการ 

- - 250,000 
(งบ อบต.) 

- ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

28 ประปาภูเขา 
บ้านแสนใจหมู่ 7 

เพ่ือให้ชุมชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

ระยะทาง
4,000 เมตร 

- - - 300,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

29 อาคารอเนกประสงค์ 
บ้านห้วยส้านใหม่ 
บ้านห้วยส้านหมู่ 8 

เพ่ือให้มีอาคาร
อเนกประสงค์
มาตรฐาน 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 12 เมตร 

450,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

30 เทลานคสล.สนามกีฬา 
(บ้านเก่า-กลาง) 
บ้านห้วยส้าน หมู่ 8 

เพ่ือให้สนามกีฬา
กว้างขึ้น 

กว้าง  20 เมตร 
ยาว 30 เมตร 

- 300,000 
(งบ อบต.) 

- - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

31 ถนนคสล.ทางไปปุาช้า 
บ้านห้วยส้าน หมู่ 8 

เพ่ือให้การสสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 
ยาว 250 เมตร 

- - 350,000 
(งบ อบต.) 

- ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

32 รางระบายน้ า 
บ้านห้วยส้านหมู่ 8 

เพ่ือให้มีที่ระบายน้ าที่
ได้มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 

- - - 400,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ

กองช่าง 



68 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

เมตรยาว 200 
เมตร 

ประโยชน์ 

33 สนามอาคารเอนกประสงค์ 
บ้านห้วยหยวกปุาโซหมู่ 9 

เพ่ือให้มีศาลาประจ า
ปุาช้า 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 13เมตร 

450,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

34 ไฟฟูาสาธารณะ (ไฟกิ่ง) 
บ้านห้วยหยวกปุาโซหมู่ 9 

เพ่ือให้มีแสงสว่างใน
ยามวิกาล 

จ านวน 1 
โครงการ 

- 300,000 
(งบ อบต.) 

- - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

35 รางระบายน้ า 
บ้านห้วยหยวกปุาโซหมู่ 9 

เพ่ือให้รางระบายน้ า
มาตรฐาน 

กว้าง 4 ม.หนา 
0.15 ม.ยาว 
200 ม. 

- - 400,000 
(งบ อบต.) 

- ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

36 ถนนคสล. 
บ้านห้วยหยวกปุาโซหมู่ 9 

เพ่ือการสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. หนา 
0.15 ม.ยาว
150 ม. 

- - - 300,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

37 รางระบายน้ า 
บ้านห้วยหกหมู่ 10 

เพ่ือให้รางระบายน้ า
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 
เมตรยาว200 
เมตร 

400,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 



69 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

38 ถนนคสล.  
สายบ้านห้วยหก-บ้านเทอดไทย 
บ้านห้วยหก หมู่ 10 

เพ่ือการสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 
เมตรยาว 150 
เมตร 

- 300,000 
(งบ อบต.) 

- - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

39 ระบบเครื่องกรองน้ าหมู่บ้าน 
บ้านห้วยหกหมู่ 10 

เพ่ือให้ชุมชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

จ านวน 1 
โครงการ 

- - 200,000 
(งบ อบต.) 

- ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

40 ปรับปรุงต่อเติมร้านค้าชุมชน 
บ้านห้วยหกหมู่ 10 

เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้ กว้าง 6 เมตร 
ยาว 10 เมตร 

- - - 250,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

41 แทงค์น้ าคสล. 
บ้านมะหินกองหมู่ 11 

เพ่ือให้ชุมชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

จ านวน2 จุด 400,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

42 รางระบายน้ า 
บ้านมะหินกองหมู่ 11 

เพ่ือให้รางระบายน้ า
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 
เมตรยาว 200 
เมตร 

- 300,000 
(งบ อบต.) 

- - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

43 ถนนคสล. เพ่ือการสัญจรไปมา กว้าง 4 เมตร - - 250,000 - ผู้ได้รับ ประชาชนที่ กองช่าง 



70 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

บ้านมะหินกองหมู่ 11 สะดวกปลอดภัย หนา 0.15 
เมตรยาว 150 
เมตร 

(งบ อบต.) ประโยชน์ ได้รับ
ประโยชน์ 

44 ไฟฟูาสาธารณะ (ไฟกิ่ง) 
บ้านมะหินกองหมู่ 11 

เพ่ือให้มีแสงสว่างใน
ยามวิกาล 

จ านวน1 
โครงการ 

- - - 300,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

45 ไฟฟูาสารธารณะ(ไฟกิ่ง) 
สามหมู่บ้านบริวารทั้ง 3 
หมู่บ้านบ้านพะน้อยหมู่ 12 

เพ่ือให้มีแสงสว่างใน
ยามวิกาล 

จ านวน 1 
โครงการ 

250,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

46 ถนนคสล. 
 (ต่อจากบ้านพะน้อยถึงอาโต่) 
บ้านพะน้อย หมู่ 12 

เพ่ือให้การสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 
เมตรยาว150 
เมตร 

- 300,000 
(งบ อบต.) 

- - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

47 ประปาภูเขา (ทั้ง 3 หมู่บ้าน) 
บ้านพะน้อยหมู่ 12 

เพ่ือให้มีน้ าอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

ระยะทาง 
5,000 เมตร 

- - 400,000 
(งบ อบต.) 

- ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

48 เครื่องคั่วชาและกาแฟ 
บ้านพะน้อยหมู่ 12 

เพ่ือเป็นอาชีพใน
ชุมชน 

จ านวน 1 
โครงการ 

- - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ

กองช่าง 



71 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ประโยชน์ 
49 ปรับปรุงสร้างแทงค์เก็บน้ าใหม่

ในชุมชนบ้านต้นม่วง หมู่ 13 
เพ่ือให้มีน้ าอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

ถังเก็บน้ าคสล. 
ขนาดความจุ50 
ม. จ านวน 2 ถัง 

450,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

50 ปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนที่
การเกษตร 
บ้านต้นม่วงหมู่ 13 

เพ่ือให้การสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 400 เมตร 

- 250,000 
(งบ อบต.) 

- - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

51 เตาเผาขยะ 
บ้านต้นม่วงหมู่ 13 

เพ่ือให้มีทิ้งขยะและ
จ ากัดขยะถูหลัก
อนามัย 

จ านวน 1 
โครงการ 

- - 500,000 
(งบ อบต.) 

- ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

52 มิสเตอร์น้ า 
บ้านต้นม่วงหมู่ 13 

เพ่ือให้มีมิสเตอร์ใช้
น้ า 

จ านวน 1 
โครงการ 

- - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

53 ถนนคสล. 
บ้านเล่าลิ่วหมู่ 14 

เพ่ือให้การสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย 

กว้าง 3 เมตร
หนา 0.15 
เมตรยาว 200 
เมตร 

300,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

54 ปรับปรุงถนนทางเข้าหมู่บ้าน เพ่ือให้การสัญจรไป ก.4 ม.หนา - 250,000 - - ผู้ได้รับ ประชาชนท่ี กองช่าง 



72 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

บ้านเล่าลิ่วหมู่ 14 มาสะดวกปลอดภัย 0.15 ม.ย.15ม. (งบ อบต.) ประโยชน์ ได้รับประโยชน ์
55 สนามกีฬาหมู่บ้าน 

บ้านเล่าลิ่วหมู่ 14 
เพ่ือให้เยาวชนได้เล่น
กีฬาและห่างไกลจาก
ยาเสพติด 

กว้าง 15 ยาว 
30 เมตร 

- - 400,000 
(งบ อบต.) 

- ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

56 ส่งเสริมอาชีพชุมชน 
บ้านเล่าลิ่วหมู่14 

เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้
และสร้างอาชีพ 

จ านวน 1 
โครงการ 

- - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

 

 
57 ถนนคสล. 

บ้านอาแหละหมู่ 15 
เพ่ือการสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 
เมตรยาว 150 
เมตร 

300,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

58 รางระบายน้ าสองข้างทา’ 
บ้านอาแหละ หมู่ 15 

เพ่ือให้รางระบายน้ า
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 
เมตรยาว200 
เมตร 

- 400,000 
(งบ อบต.) 

- - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

 

59 ประปาภูเขา 
บ้านอาแหละหมู่ 15 

เพ่ือให้ชุมชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค

ระยะทาง 
5,000เมตร 

- - 450,000 
(งบ อบต.) 

- ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ

 



73 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

เพียงพอ ประโยชน์ 
60 เจาะน้ าบาดาล 

บ้านอาแหละหมู่ 15 
เพ่ือให้ชุมชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

จ านวน 1 
โครงการ 

- - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

 

61 ถนนคสล. 
บ้านจะค าน้อยหมู่ 16 

เพ่ือการสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 
เมตรยาว200 
เมตร 

300,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

 

62 ถนนคสล. 
บ้านจ าค าน้อยหมู่ 16 

เพ่ือการสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 
เมตรยาว200 
เมตร 

- 300,000 
(งบ อบต.) 

- - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

 

63 ปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อม
ก าแพงก้ันดินบ้านจะค าน้อยหมู่ 
16 

เพ่ือให้เยาวชนได้เล่น
กีฬาและห่างไกลจาก
ยาเสพติด 

กว้าง 15 เมตร 
ยาว 30 เมตร 

- - 400,000 
(งบ อบต.) 

 ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

 

64 ขยายเขตไฟฟูาจ านวน 3 จุด 
บ้านจะค าน้อยหมู่ 16 

เพ่ือให้ชุมชนมีไฟฟูา
ใช้ทั่วถึง 

จ านวน  1  
โครงการ 

- - - 250,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

 



74 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

65 สนามฟุตบอล 
บ้านห้วยโยหมู่ 17 

เพ่ือให้เยาวชนได้เล่น
กีฬาและห่างไกลจาก
ยาเสพติด 

กว้าง 20 เมตร 
ยาว 32เมตร 

45,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

66 ถนนคสล. ทางเข้าปุาช้า 
บ้านห้วยโยหมู่ 17 

เพ่ือการสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กว้าง 4 ม.หนา 
0.15 ม. ยาว
200 ม. 

- 300,000 
(งบ อบต.) 

- - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

 

67 ขยายเขตไฟฟูา 
บ้านห้วยโยหมู่ 17 

เพ่ือชุมชนมีไฟฟูาใช้
อย่างทั่วถึง 

จ านวน 1 
โครงการ 

- - 250,000 
(งบ อบต.) 

- ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

 

68 ฟูาสาธารณะ (ไฟกิ่ง) 
บ้านห้วยโยหมู่ 17 

เพ่ือให้มีแสงสว่างใน
ยามวิกาล 

จ านวน 1 
โครงการ 

- - - 250,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

 

69 อาคารอเนกประสงค์ 
(ห้องประชุมหมู่บ้าน) 
บ้านห้วยหมาก หมู่ 18 

เพ่ือให้หมู่บ้านมี
อาคารอเนกประสง
มาตรฐาน 

กว้าง 8 เมตร 
ยาว 16 เมตร 

450,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

 

70 ถนนคสล. 
บ้านห้วยหมากหมู่ 18 

เพ่ือการสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 
เมตรยาว 150 

- 300,000 
(งบ อบต.) 

- - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

 



75 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

เมตร 
71 ไฟฟูาสาธารณะ (ไฟกิ่ง) 

บ้านห้วยหมากหมู่ 18 
เพ่ือให้มีแสงสว่างใน
ยามวิกาล 

จ านวน 1 
โครงการ 

- - 2500,00
0 
(งบ อบต.) 

- ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

 

72 เครื่องกรองน้ า 
บ้านห้วยหมากหมู่ 18 

เพ่ือให้ชุมชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

จ านวน 1 
โครงการ 

- - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

 

73 ปรับปรุงสนามกีฬาและสนาม
ฟุตซอล 
บ้านแม่สะแลปหมู่ 19 

เพ่ือให้เยาวชนได้เล่น
กีฬาและห่างไกลจาก
ยาเสพติด 

กว้าง20 เมตร 
ยาว 30 เมตร 

450,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

74 ประปาภูเขา 
บ้านแม่สะแลปหมู่ 19 

เพ่ือให้ชุมชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

ระยะทาง
5,000เมตร 

- 400,000 
(งบ อบต.) 

- - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

75 ถนนคสล. 
บ้านแม่สะแลปหมู่ 19 

เพ่ือการสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 
เมตรยาว150 
เมตร 

- - 300,000 
(งบ อบต.) 

- ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

76 ส่งเสริมอาชีพชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีอาชีพ จ านวน 1 - - - 200,000 ผู้ได้รับ ประชาชนที่ กองช่าง 



76 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

บ้านแม่สะแลปหมู่ 19 และสร้างรายได้ โครงการ (งบ อบต.) ประโยชน์ ได้รับ
ประโยชน์ 

77 ไฟฟูาสาธารณะ (ไฟกิ่ง) 
นาโต่เก่ทางไปนาโต่ใหม่ 
บ้านนาโต่หมู่ 20 

เพ่ือให้มีแสงสว่างใน
ยามวิกาล 

จ านวน 1 
โครงการ 

250,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

78 เครื่องเสียงพร้อมตามสายใน
หมู่บ้านบ้านนาโต่หมู่ 20 

เพ่ือใช้ชุมได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารทั่วถึง 

หอกระจายข่าว
จ านวน 2 จุด 

- 200,000 
(งบ อบต.) 

- - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

79 รางระบายน้ าพร้อมฝาปิด 
 (นาโต่ใหม่) 
บ้านนาโต่หมู่ 20 

เพ่ือให้ได้รางระบาย
น้ ามาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 
เมตรยาว200 
เมตร 

- - 450,000 
(งบ อบต.) 

- ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

80 ที่ทิ้งขยะในหมู่บ้าน 
บ้านนาโต่หมู่ 20 

เพ่ือให้ชุมชนมีที่ท้ิง
ขยะถูกหลักอนามัย 

จ านวน 1 
โครงการ 

- - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

81 อาคารอเนกประสงค์ 
บ้านโปุงไฮหมู่ 21 

เพ่ือให้ได้อาคาร
อเนกประสงค์
มาตรฐาน 

กว้าง 8 เมตร 
ยาว 16 เมตร 

450,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 



77 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

82 ถนนคสล. เข้าซอยชุมชน 
บ้านโปุงไฮหมู่ 21 

เพ่ือการสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 
เมตรยาว 150 
เมตร 

- 300,000 
(งบ อบต.) 

- - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ 
ประโยชน์ 

กองช่าง 

83 ส่งเสริมอาชีพชุมชน 
บ้านโปุงไฮหมู่ 21 

เพ่ือให้ชุมชนมีอาชีพ
และสร้างรายได้ 

จ านวน 1 
โครงการ 

- - 200,000 
(งบ อบต.) 

- ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ 
ประโยชน์ 

กองช่าง 

84 เครื่องกรองน้ า 
บ้านโปุงไฮหมู่ 21 

เพ่ือใช้ชุมมีน้ าดื่ม
สะอาดถูกหลัก
อนามัย 

จ านวน 1 
โครงการ 

- - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ 
ประโยชน์ 

กองช่าง 

85 ขยายเขตไฟฟูา 
บ้านแสนใจพัฒนาหมู่ 22 

เพ่ือให้ชุมชนมีไฟฟูา
ใช้ทั่วถึง 

จ านวน 1 
โครงการ 

250,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

86 รางระบายน้ าพร้อมฝาปิด 
(ตระแกรงเหล็ก) 
บ้านแสนใจพัฒนาหมู่ 22 

เพ่ือให้ได้รางระบาย
น้ ามาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 
เมตรยาว 200 
เมตร 

- 400,000 
(งบ อบต.) 

- - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ 
ประโยชน์ 

กองช่าง 

87 ถนนคสล.  เพ่ือการสัญจรไปมา กว้าง 4 เมตร - - 300,000 - ผู้ได้รับ ประชาชนที่ กองช่าง 



78 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ทางไปพื้นท่ีการเกษตร 
บ้านแสนใจพัฒนาหมู่ 22 

สะดวกปลอดภัย หนา 0.15 
เมตรยาว 200 
เมตร 

(งบ อบต.) ประโยชน์ ได้รับ 
ประโยชน์ 

88 ท าแนวกันไฟ 
บ้านแสนใจพัฒนาหมู่ 22 

เพ่ือปูองกันไฟปุา จ านวน 1 
โครงการ 

- - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ 
ประโยชน์ 

กองช่าง 

89 รางระบายน้ า (ฝาปิดพร้อม
ตะแกรงเหล็กบ้านสันมะเค็ด 
หมู่ 23 

เพ่ือให้ได้รางระบาย
น้ ามาตรฐาน 

จ านวน 1 
โครงการ 

450,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

90 ถนนคสล. 
บ้านสันมะเค็ดหมู่ 23 

เพ่ือการสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

จ านวน 1 
โครงการ 

- 300,000 
(งบ อบต.) 

- - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

91 รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านสันมะเค็ดหมู่ 23 

เพ่ือให้ได้รั้วมาตรฐาน จ านวน 1 
โครงการ 

- - 400,000 
(งบ อบต.) 

- ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

92 ไฟฟูาสาธารณะ (ไฟกิ่ง) 
บ้านสันมะเค็ดหมู่ 23 

เพ่ือให้มีแสงสว่างใน
ยามวิกาล 

จ านวน 1 
โครงการ 

- - - 250,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 



79 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

93 ศาลาพักร้อน 
ที่พระสยามเทวาธิราช 
บ้านสามแยก หมู่ 24 

เพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยว 

จ านวน 1 
โครงการ 

250,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

94 ถนนคสล. 
บ้านสามแยกหมู่ 24 

เพ่ือการสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

จ านวน 1 
โครงการ 

- 300,000 
(งบ อบต.) 

- - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

95 รั้วประตูผีประจ าหมู่บ้าน 
บ้านสามแยกหมู่ 24 

เพ่ือให้มีประตูผี
ประจ าหมู่บ้านตาม
ประเพณี 

จ านวน 1 
โครงการ 

- - 200,000 
(งบ อบต.) 

- ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

96 ตลาดชุมชน 
บ้านสามแยกหมู่ 24 

เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้ จ านวน 1 
โครงการ 

- - - 250,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

97 อาคารอเนกประสงค์ 
พร้อมห้องน้ าบ้านม่อล่องหมู่ 
25 

เพ่ือให้มีอาคาร
อเนกประสงค์
มาตรฐาน 

จ านวน 1 
โครงการ 

450,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

98 รางระบายน้ าจ านวน 3 จุด 
บ้านม่อล่องหมู่ 25 

เพ่ือให้มีรางระบาย
น้ าที่ได้มาตรฐาน 

จ านวน 1 
โครงการ 

- 400,000 
(งบ อบต.) 

- - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 



80 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

99 เครื่องอบชา 
บ้านม่อล่องหมู่ 25 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพใน
ชุมชน 

จ านวน 1 
โครงการ 

- - 200,000 
(งบ อบต.) 

- ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

10
0 

ศาลาประจ าหมู่บ้าน 
บ้านม่อล่องหมู่ 25 

เพ่ือให้มีศาลาประจ า
หมู่บ้าน 

จ านวน 1 
โครงการ 

- - - 250,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

10
1 

ถนนคสล. 
บ้านห้วยกระหมู่ 26 

เพ่ือให้การสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย 

กว้าง 4 ม.หนา 
0.15 ม.ยาว 
200 ม. 

300,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

10
2 

รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านห้วยกระหมู่ 26 

เพ่ือรั้วศูนย์ได้
มาตรฐาน 

จ านวน1 
โครงการ 

- 400,000 
(งบ อบต.) 

- - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

10
3 

ส่งเสริมอาชีพชุมชน 
บ้านห้วยกระหมู่ 26 

เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้
และสร้างอาชีพ 

จ านวน1 
โครงการ 

- - 200,000 
(งบ อบต.) 

- ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

10
4 

ไฟฟูาสาธารณะ (ไฟกิ่ง) 
บ้านห้วยกระหมู่ 26 

เพ่ือให้มีแสงสว่างใน
ยามวิกาล 

จ านวน1 
โครงการ 

- - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 



81 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10
5 

ขยายเขตไฟฟูาพร้อมแก้ไขการ
ใช้ไฟพ่วง(ปฺอก 7 บ้านใหม่) 
บ้านหินค า หมู่ 27 

เพ่ือให้มีไฟฟูาใช้ใน
ชุมชนอย่างทั่วถึง 

จ านวน 1 
โครงการ 

250,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

10
6 

รางระบายน้ า 
พร้อมฝาปิดคสล. 
(ปฺอก 2,3) บ้านหินค าหมู่ 27 

เพ่ือให้ได้รางระบาย
น้ ามาตรฐาน 

จ านวน 1 
โครงการ 

- 400,000 
(งบ อบต.) 

- - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

10
7 

ถนนคสล. ทางเข้าพ้ืนที่
การเกษตรและในหมู่บ้านบ้าน
หินค า หมู่ 27 

เพ่ือให้การสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย 

จ านวน 1 
โครงการ 

- - 300,000 
(งบ อบต.) 

- ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

10
8 

ขุดลอกล าน้ าหมาก 
บ้านหินค าหมู่ 27 

เพ่ือให้มีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

จ านวน 1 
โครงการ 

- - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

10
9 

ซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน 
ต าบลแม่สลองในทุกหมู่บ้าน 

ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภคบริโภค 

จ านวน 1 
โครงการ 

500,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

11
0 

ขุดลอกคลอง 
ต าบลแม่สลองใน 

เพ่ือให้น้ าไหลสะดวก 
มากขึ้น 

จ านวน 1 
โครงการ 

400,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 



82 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11
1 

ซ่อมแซมรางระบายน้ า 
ต าบลแม่สลองใน 

เพ่ือมีรางระบายน้ าที่
มาตรฐาน 

จ านวน 1 
โครงการ 

500,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

11
2 

ปรับปรุงถนนทางไปพื้นท่ี
การเกษตรต าบลแม่สลองใน 

เพ่ือปรับปรุง
ซ่อมแซมสะพานที่
ช ารุด ต.แม่สลองใน 

จ านวน 1 
โครงการ 

400,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

11
3 

ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 
ต าบลแม่สลองใน 

เพ่ือให้อาคาร
อเนกประสงค์ได้
มาตรฐาน 

จ านวน 1 
โครงการ 

500,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

11
4 

ปรับปรุงประปาภูเขาต าบล 
แม่สลองใน 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค 

จ านวน 1 
โครงการ 

500,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

11
5 

ซ่อมแซมหอกระจายข่าว 
ต าบลแม่สลองใน 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

จ านวน 1  
โครงการ 

300,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

11
6 

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมลานกีฬา 
ต าบลแม่สลองใน 

เพ่ือให้ลานกีฬาได้
มาตรฐาน 

จ านวน 1 
โครงการ 

400,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 



83 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11
7 

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมระบบประปา
ต าบลแม่สลองใน 

เพ่ือให้ระบบ
น้ าประปาได้
มาตรฐาน 

จ านวน 1 
โครงการ 

500,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

11
8 

ซ่อมแซมสะพาน ต าบล 
แม่สลองใน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนที่สัญจรไปมา
ล าบากทางไปพื้นท่ี
การเกษตร 

จ านวน 1 
โครงการ 

400,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

11
9 

ซ่อมแซมถนนต าบลแม่สลองใน เพ่ือสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

จ านวน 1 
โครงการ 

500,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



84 
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที3่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่4การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนปฏิบัติตาม
แนวทางตาม
พระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ฯลฯ 

จ านวน 27 
หมู่บ้าน 

1,000,0
00 

(งบ อบต.) 

1,000,0
00 

(งบ อบต.) 

1,000,0
00 

(งบ อบต.) 

1,000,0
00 

(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ส านักปลัด 

2 การปกปูองสถาบัน
พระมหากษัตริย์และสถาบัน
ส าคัญของชาติ 

เพ่ือปกปูองสถาบัน
ส าคัญของชาติ 

จ านวน 27 
หมู่บ้าน 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ส านักปลัด 

3 กองทุนเศรษฐกิจชุมชน 
ต าบลแม่สลองใน 

เพ่ือส่งเสริมให้
ชาวบ้านมีงานท าและ
เพ่ิมรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

จ านวน  27 
หมู่บ้าน 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบตง) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ส านักปลัด 



85 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ส่งเสริมอาชีพชุมชนต าบล 
แม่สลองในกลุ่มแม่บ้าน,เยาวชน
, ผู้สูงอายุฯลฯ 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมและสนับสนุน
การมีงานท า 

จ านวน 27 
หมู่บ้าน 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ชุมชนมีอาชีพ
และมีรายได้ 

ส านักปลัด 

5 อบรมศึกษาดูงานกลุ่มเยาวชน
,กลุ่มสตรี,กลุ่มผู้สูงอายุฯลฯ
ต าบลแม่สลองใน 

เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่ม
สตรีมีความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพเพ่ิมข้ึน 

จ านวน 27 
หมู่บ้าน 

700,000 
(งบ อบต.) 

700,000 
(งบ อบต.) 

700,000 
(งบ อบต.) 

700,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ได้รับความรู้
และเพ 

ส านักปลัด 

6 โครงการปลูกชาอัสสัม 
อบรมเพ่ิมศักยภาพ 
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีรายได้
เพ่ิม 

จ านวน 27 
หมู่บ้าน 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ส านักปลัด 

7 ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่
ศูนย์บริการท่องเที่ยว 

เพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวที่จะเข้า
มาในพื้นที่ของต าบล
แม่สลองใน 

ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

ผู้รับได้
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

8 จัดภูมิทัศน์ภูมิทัศน์และปลูก
ดอกไม้สองข้างทางต าบล 
แม่สลองในและส านักงานอบต.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให้มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม 

จ านวน 27 
หมู่บ้าน 
และส านักงาน
อบต. 

250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

ผู้รับได้
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 



86 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 จัดท าปูายบอกแหล่งสถานที่
ท่องเที่ยว 

เพ่ือให้มีปูายบอก
สถานที่ท่องเที่ยว 

จ านวน 27 
หมู่บ้าน 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

ผู้รับได้
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

10 พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวต าบล 
แม่สลองใน 

เพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยว 

จ านวน 27 
หมู่บ้าน 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

ผู้รับได้
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

กองช่าง 

11 ศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่าและ
บริการนักท่องเที่ยว 
บ้านผาเดื่อ หมู่ 6 

เพ่ือส่งเสริม
วัฒนธรรมชนเผ่าและ
รองรับนักท่องเที่ยวที่
จะเข้ามาในพื้นที่ 

จ านวน 1 แห่ง 3,000,0
00 

(งบ อบต.) 

3,000,0
00 

(งบ อบต.) 

3,000,0
00 

(งบ อบต.) 

3,000,0
00 

(งบ อบต.) 

ผู้รับได้
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

12 ส่งเสริมทางศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณีต่างๆของ
ชาวไทยภูเขาและงานส าคัญทาง
ศาสนาต าบลแม่สลองในเช่น
ประเพณีโล้ชิงช้าฯลฯ 

เพ่ือส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
ชาวไทยภูเขา 

จ านวน 27 
หมู่บ้าน 

800,000 
(งบ อบต.) 

800,000 
(งบ อบต.) 

800,000 
(งบ อบต.) 

800,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ได้สืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

13 จัดกิจกรรมประกอบรัฐพิธีวัน
ส าคัญของชาติเช่นวันปิย
มหาราช, วันแม่แห่งชาติ,วัน
จักรีเป็นต้น 

เพ่ือด ารงรักษาไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประ
เพรีวัฒนธรรม 

ประชาชนต าบล 
แม่สลองใน 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

อนุรักษ์ 
ขนบธรรมและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 



87 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการอบรมจริยธรรม 
พนักงานอบต. 

เพ่ือพนักงานมี
คุณธรรมและน ามาใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

จัดอบรม 1 ครั้ง 300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

มีความรู้และ
น ามาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษา 

15 สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมต าบลแม่สองใน 

เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

จ านวน 27 
หมู่บ้าน 

200,00
0 

(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักปลัด 

16 สร้างความเข้มแข็งกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบล 
แม่สลองใน 

เพ่ือส่งเสริม
ผู้ด้อยโอกาส 

จ านวน 27 
หมู่บ้าน 

150,00
0 

(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักปลัด 

17 พัฒนาต าบลต้นแบบการพัฒนา
สังคมและสวัสดิการสังคม 

เพ่ือให้ส่งเสริม
ผู้ด้อยโอกาส 

จ านวน 27 
หมู่บ้าน 

200,00
0 

(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักปลัด 

18 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีราย
ได้แก่รายได้ 

ผู้สูงอายุจ านวน 
1,189 คน 

762,30
0 

(งบ อบต.) 

762,300 
(งบ อบต.) 

762,300 
(งบ อบต.) 

762,300 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ผู้สูงอายได้
เบี้ยยังชีพ 

ส านักปลัด 

19 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ เพ่ือให้ผู้พิการมี
รายได้แก่การยังชีพ 

ผู้พิการ 
จ านวน 261 

208,80
0 

208,800 
(งบ อบต.) 

208,800 
(งบ อบต.) 

208,800 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

คนพิการได้
เบี้ยยังชีพ 

ส านักปลัด 



88 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

คน (งบ อบต.) 
20 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ เพ่ือให้ผู้ปุวยเอดส์มี

รายได้แก่การยังชีพ 
ผู้ปุวยเอดส์ 
จ านวน 50 คน 

233,80
0 

(งบ อบต.) 

233,800 
(งบ อบต.) 

233,800 
(งบ อบต.) 

233,800 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ผู้ปุวยเอดส์
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 

ส านักปลัด 

21 สมทบกองทุนประกันสังคม เพ่ือสมทบกองทุนระ
กันสังคมของ
พนักงานจ้าง 

จ านวน 1 แห่ง 200,00
0 

(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

สมทบกองทุน
ให้พนักงาน
อบต. 

ส านักปลัด 

22 โครงการด้านการพัฒนา
ศักยภาพสตรีและครอบครัว 

เพ่ือส่งเสริกลุ่มสตรีมี
กิจกรรม 

จ านวน 27 
หมู่บ้าน 

200,00
0 

(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

 200,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ได้ร่วม
กิจกรรมและ
สร้างความ
สามัคคี 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 



89 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที2่การใช้บริบทด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างภูมิคุ้มกัน
ของครอบครัวชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

6.1.แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนอาหารเสริม(นม) 
ส าหรับโรงเรียนสพฐ.,กศน.  

เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพดี
แข็งแรงเจริญเติบโต
ตามวัย 

โรงเรียน 11 
แห่ง 
 

4,000,0
00 

(งบ อบต.) 

4,000,0
00 

(งบ อบต.) 

4,000,0
00 

(งบ อบต.) 

4,000,0
00 

(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

นักเรียนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กอง
การศึกษา 

2 สนับสนุนอาหารกลางวัน
ส าหรับโรงเรียนสพฐ.,กศน.  

เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพดี
แข็งแรงเจริญเติบโต
ตามวัย 

โรงเรียน 11 
แห่ง 
 

8,000,0
00 

(งบ อบต.) 

8,000,0
00 

(งบ อบต.) 

8,000,0
00 

(งบ อบต.) 

8,000,0
00 

(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

นักเรียนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กอง
การศึกษา 

3 จ้างนักเรียนนักศึกษาท างาน
ช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด 

เพ่ือให้นักเรียนมี
รายได้ในช่วงปิดภาค
เรียน 

ท างานในช่วง
ปิดภาคเรียน
จ านวน 1 ครั้ง 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

นักเรียนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กอง
การศึกษา 

4 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือให้นักเรียนมี
กิจกรรมและกล้า
แสดงออกและความ

จ านวน 22 
ศูนย ์

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

นักเรียนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กอง
การศึกษา 



90 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 2564 
(บาท) 

สามัคคีในหมู่คณะ 
5 การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน เพ่ือสร้างความ

สามัคคีในหมู่คณะ 
จ านวน 150 
คน 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

นักเรียนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กอง
การศึกษา 

6 จัดนิทรรศการสื่อสารการเรียน
การสอนและผลงานเด็ก 

เพ่ือให้นักเรียนมีสื่อ
การเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ 

จ านวน 22 
ศูนย ์

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

นักเรียนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

 

7 ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
ต่างๆและส่งเสริม
ความรู้ให้แก่ผู้สนใจ
เรียน 

จ านวน 27 
หมู่บ้าน 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

นักเรียนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

กอง
การศึกษา 

8 สนับสนุนอาหารเสริม(นม) 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพดี
แข็งแรงเจริญเติบโต
ตามวัย 

จ านวน 22 
ศูนย ์
 

3,000,0
00 

(งบ อบต.) 

3,000,0
00 

(งบ อบต.) 

3,000,0
00 

(งบ อบต.) 

3,000,0
00 

(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

นักเรียนที่
ได้รับอาหาร
เสริม(นม) 

กอง
การศึกษา 

9 สนับสนุนอาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพดี
แข็งแรงเจริญเติบโต
ตามวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 22 แห่ง 

8,000,0
00 

(งบ อบต.) 

8,000,0
00 

(งบ อบต.) 

8,000,0
00 

(งบ อบต.) 

8,000,0
00 

(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

นักเรียนที่
ได้รับอาหาร
กลางวัน 

กอง
การศึกษา 

10 รถรับส่งนักเรียนบ้านไกล เพื่อส่งเสริมให้ จ านวน 1 400,000 400,000 400,000 400,000 ผู้ได้รับ ส่งเสริมให้ กอง



91 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 2564 
(บาท) 

ต าบลแม่สลองใน ผู้ด้อยโอกาสได้เรียน
หนังสือ 

โครงการ 
ส าหรับศพด. 

(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประโยชน์ ผู้ด้อยโอกาสได้
เล่าเรียน 

การศึกษา 

11 จัดหาเครื่องเล่นสนามศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให้เด็กมีเครื่อง
เล่นสนามประจ าศูนย์ 

จ านวน 22 
ศูนย ์

800,000 
(งบ อบต.) 

800,000 
(งบ อบต.) 

800,000 
(งบ อบต.) 

800,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ส่งเสริม
พัฒนาการ
ของเด็กของ
เล่นต่างๆ 

กอง
การศึกษา 

12 จัดหาวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือให้นักเรียนมีสื่อ
การเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ 

จ านวน 22 
ศูนย ์

800,000 
(งบ อบต.) 

800,000 
(งบ อบต.) 

800,000 
(งบ อบต.) 

800,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ส่งเสริมสื่อ
การเรียนการ
สอน 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที3่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่3การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 7.1.แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูล
ฐาน 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
สาธารณสุขมูลฐาน
ของหมู่บ้าน 

จ านวน 27 
หมู่บ้าน 

405,000 
(งบ อบต.) 

405,000 
(งบ อบต.) 

405,000 
(งบ อบต.) 

405,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

กลุ่มอสม. ได้
ท ากิจกรรม
ร่วมกันและมี
ส่วนร่วมกับ
ชุมชน 

ส านักปลัด 

2 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลแม่สลองใน 

เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
กองทุน 

อุดหนุน  
จ านวน 1 ครั้ง 

400,000 
(งบ อบต.) 

400,000 
(งบ อบต.) 

400,000 
(งบ อบต.) 

400,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

สนับสนุน
สปสช. 

ส านักปลัด 

3 โครงการรณรงค์ปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือปูองกันพิษสุนัข
บ้า 

จ านวน 1 
โครงการ 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ส านักปลัด 

4 โครงการรณรงค์ปูองกันและ การปูองกันการแพร่ จ านวน 1 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้ได้รับ ชุมชนไม่โรค ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

โครงการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประโยชน์ ไข้เลือดออก 

5 ตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไป เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรงและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จ านวน 1 
โครงการ 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

ส านักปลัด 

6 ยาสามัญประจ าบ้านส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือช่วยเหลือ
พยาบาลเบื้องต้น 

จ านวน 22 
ศูนย ์

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

มียาสามัญ
ประจ าศูนย์ฯ 

ส านักปลัด 

7 พ่นหมอกควันก าจัดลูกน้ า
ยุงลาย 

เพ่ือปูองกันให้ชุมชน
ห่างไกลจาก
ไข้เลือดออก 

จ านวน 27 
หมู่บ้าน 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ชุมชนไม่มียุง
ปลอดจากโรค
ไข้เลือดออก 

ส านักปลัด 

8 เยี่ยมบ้านผู้ติดเชื้อในพ้ืนที่ต าบล
แม่สลองใน 

เพ่ือช่วยเหลือผู้ติด
เชื้อให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

จ านวน 27 
หมู่บ้านผู้ที่ติด
เชื้อได้รับการ
ช่วยเหลือ 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ผู้ติดเชื้อมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที ่4การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
แนวทางการพัฒนา 4.1.รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
 4.1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

ตั้งจุดบริการ
ประชาชน 

จ านวน 2 ครั้ง 
ได้แก่ ช่วงปีใหม่ 
และสงกรานต์ 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ส านักปลัด 

2 โครงการอบรมให้ความรู้การ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมของชุมชน 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม 

อบรมให้ความรู้
จ านวน 1 ครั้ง 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ชุมชนมี
ระเบียบและ
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ส านักปลัด 

3 การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภัยต่างๆเช่นดินถล่มอัคคีภัยวาต
ภัยฯลฯต าบลแม่สลองใน 

เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเบื้องต้น 

จ านวน 27 
หมู่บ้าน 

1,000,0
00 

(งบ อบต.) 

1,000,0
00 

(งบ อบต.) 

1,000,0
00 

(งบ อบต.) 

1,000,0
00 

(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

บรรเทาความ
เดือดร้อน
เบื้องต้น 

ส านักปลัด 

4 โครงการปูองกันแก้ไขปัญหา 
สาธารณภัย 

เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ประชาชนเบื้องต้น 

จ านวน 27 
หมู่บ้าน 

600,000 
(งบ อบต.) 

600,000 
(งบ อบต.) 

600,000 
(งบ อบต.) 

600,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

บรรเทาความ
เดือดร้อนเบื้องต้น 

ส านักปลัด 

5 ฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย เพ่ือส่งเสริมด้าน อบรมจ านวน 1 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้ได้รับ ได้รับความรู้ ส านักปลัด 
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 พลเรือน (อพปร.) และชุดรักษา

ความปลอดภัยประจ าหมู่บ้าน 
(ชรบ.) ต าบลแม่สลองใน 

ความรู้และพัฒนา
ตนเองให้ดีขึ้น 

ครั้ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประโยชน์ และห่างไกล
จากยาเสพติด 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 การจ่ายรางวัลในการจับกุม
เกี่ยวกับผู้กระท าผิดเกี่ยวกับ 
พ.ร.บ.จราจรทางบก 

เพ่ือส่งเสริมการ
รณรงค์การขับขี่
จักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย 

จ านวน 1 ครั้ง 100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ชุมชนมี
ระเบียบและ
ปลอดภัย 

ส านักปลัด 

7 อบรมให้ความรู้เรื่องดับเพลิงและ
วิธีใช้วิทยุสื่อสารคมนาคม
สังเคราะห์ความถ่ี 

เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับความรู้เพ่ิม 

จ านวน 1 ครั้ง 100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ผู้เข้าร่วม
อบรมได้รับ
ความรู้เพิ่ม 

ส านักปลัด 

8 สนับสนุนการจัดท าแนว 
กันไฟต าบลแม่สลองใน 

เพ่ือปูองกันการเกิด
ไฟปุาช่วงฤดูแล้ง 

จ านวน27 
หมู่บ้าน 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

เฝูาระหวังการ
เกิดไฟปุา 

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดจังหวัดเชียงราย
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพสกัด
กั้นการล าเลียงยา
เสพติดเข้าประเทศ 

อุดหนุน
จังหวัด
เชียงราย 

50,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชน
ห่างไกลจาก
ยาเสพติด 

ส านักปลัด 

2 โครงการอบรมบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/
ผู้ติดยาเสพติดและอบรมอาชีพผู้
ผ่านการบ าบัด 

เพ่ือให้ผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเข้ารับการบ าบัด 

อบรม/บ าบัด
จ านวน 50 
คน 

450,000 
(งบ อบต.) 

450,000 
(งบ อบต.) 

450,000 
(งบ อบต.) 

450,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชน
ห่างไกลจาก
ยาเสพติด 

ส านักปลัด 

3 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

เพ่ือลดการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติดในพ้ืนที่ 

จ านวน1 ครั้ง 350,000 
(งบ อบต.) 

350,000 
(งบ อบต.) 

350,000 
(งบ อบต.) 

350,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชน
ห่างไกลจาก
ยาเสพติด 

ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 การตรวจสารเสพติดในร่างกาย
ของประชาชน 

เพื่อให้ประชาชน
เยาวชนห่างไกลจาก
ยาเสพติด 

จ านวน 1 
โครงการ 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ 
ประโยชน์ 

ประชาชน
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

ส านักปลัด 

5 จัดค่ายเยาวชนเฝูาระวังปัญหายา
เสพติดและสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้ประชาชน
นักเรียน และ
เยาวชนห่างไกล
จากยาเสพติด 

จัดอบรม 
จ านวน 1 ครั้ง 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ 
ประโยชน์ 

เยาวชน
ห่างไกลจาก
ยาเสพติด 

ส านักปลัด 

6 ส่งเสริมศูนย์บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข
ประชาชนต าบลแม่สลองใน 
บ้านห้วยมุ 5 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  

จ านวน 27 
หมู่บ้าน 

540,000 
(งบ อบต.) 

540,000 
(งบ อบต.) 

540,000 
(งบ อบต.) 

540,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ 
ประโยชน์ 

ชุมชนมีศูนย์
บ าบัดทุกข์
บ ารุงสุขของ
ประชาชน 

ส านักปลัด 

7 โครงการตามแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

เพ่ือส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ประชาชนต าบลแม่
สลองใน 

จ านวน 1 
โครงการ 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ 
ประโยชน์ 

ประชานที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ส านักปลัด 

8 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบล
แม่สลองใน 

เพ่ือให้เยาวชน
ห่างไกล 
ยาเสพติด 

จัดกิจกรรม 1 
ครั้ง 

650,000 
(งบ อบต.) 

650,000 
(งบ อบต.) 

650,000 
(งบ อบต.) 

650,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชน
ห่างไกลจาก
ยาเสพติด 

ส านักปลัด 

9 กิจกรรมกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมให้เด็ก จัดกิจกรรม 1 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้ได้รับ ประชาชน กองศึกษาฯ 



98 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

นักเรียนมีกิจกรรม
และความสามัคคี 

ครั้ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประโยชน์ ห่างไกลจาก
ยาเสพติด 

10 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับต าบล
ระดับอ าเภอและระดับจังหวัด 

เพ่ือสร้างความ
สามัคคีระหว่าง
หน่วยงาน 

จัดกิจกรรม 1 
ครั้ง 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชน
ห่างไกลจาก
ยาเสพติด 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



99 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที4่การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1.แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การสร้างฝายชะลอน้ าต าบล 
แม่สลองใน 

เพ่ือให้ชุมชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค 

จ านวน 27 
หมู่บ้าน 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ชุมชนมีฝายกั้นน้ า
และมีน้ าใช้
เพียงพอ 

ส านักปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมนักเรียน
เยาวชนอนุรักษ์/ฟ้ืนฟูส่งเสริม
สิ่งแวดล้อมและศึกษาดูงานด้าน
การอนุรักษ์ธรรมชาติ 

เพ่ืออนุรักษ์ธรรมชาติ กลุ่มเยาวชน 
50 คน 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ผู้อบรมได้รับ
ความรู้เพิ่ม 

ส านักปลัด 

3 โครงการส่งเสริมและปรับปรุง
แก้ไขอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติและ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 

เพ่ือให้ชุมชนรู้จักการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

จ านวน 1 
โครงการ 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

มีการอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ส านักปลัด 

4 การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล เพ่ือให้ชุมชนสะอาด  จ านวน27 2,000,00 2,000,0 2,000,0 2,000,0 ผู้ได้รับ ชุมชนสะอาดและ ส านักปลัด 



100 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ต าบลแม่สลองในและแก้ไข
ปัญหาขยะชุมชน 

หมู่บ้าน 0 
(งบ อบต.) 

00 
(งบ อบต.) 

00 
(งบ อบต.) 

00 
(งบ อบต.) 

ประโยชน์ ปลอดขยะ 

5 จัดหาเครื่องคัดแยกขยะ เพ่ือคัดแยกขยะใน
ชุมชน 

คัดแยกขยะ
ต าบล 

1,000,00
0 

(งบ อบต.) 

1,000,0
00 

(งบ อบต.) 

1,000,0
00 

(งบ อบต.) 

1,000,0
00 

(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที3่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 8.1.แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดู
งานของพนักงานส่วนต าบลครู
ผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้าง 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 

จัดอบรม 1 
ครั้ง 

650,000 
(งบ อบต.) 

650,000 
(งบ อบต.) 

650,000 
(งบ อบต.) 

650,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

พนักงานส่วน
ต าบลครูผู้ดูแล
เด็กครูผู้ช่วยเด็ก
เล็กและพนักงาน
จ้างได้รับความรู้
เพ่ิมข้ึน 

ส านักปลัด 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ท างานและศึกษาดูงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิสภา
ท้องถิ่น 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

จัดอบรม 1 
ครั้ง 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้รับ
ความรู้ 

ส านักปลัด 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ จัดกิจกรรม 1 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้ได้รับ ประชาชนที่ได้รับ ส านักปลัด 



102 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ให้บริการประชาชนและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

การให้บริการ
ประชาชน 

ครั้ง  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประโยชน์ ความรู้เพิ่ม 

4 เสริมความรู้การปกครองระบบ
ประชาธิปไตยและให้สิทธิในการ
เลือกต้ังต าบลแม่สลองใน 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เรื่องในการเลือกตั้ง
ของท้องถิ่น 

จ านวน 27 
หมูบ้าน 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต. 

100,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง 

ส านักปลัด 

5 การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่นกรณี
ครบวาระกรณีแทนต าแหน่งที่
ว่าง 

ส่งเสริมให้ประชาชน
มีความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง 

จ านวน 27 
หมู่บ้าน 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต 

200,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง 

ส านักปลัด 

6 การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให้บุคลากรมี
ความรู้เพิ่ม 

ครูผู้ดูแลเด็ก
และผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กของ 
อบต.แม่สลอง
ใน 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

เจ้าหน้าที่ท่ีอบรม
ได้รับประโยชน์ 

กองศึกษาฯ 

7 อบรมบุคลากรของอปท.ในด้าน
การคลังวิธีงบประมาณการ
บริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

เพ่ือให้บุคลากรมี
ความรู้เพิ่ม 

จัดอบรม 1 
ครั้ง 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

เจ้าหน้าที่ท่ีอบรม
ได้รับประโยชน์ 

กองคลัง 



103 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

โปร่งใสทันสมัยและประชาชนมี
ส่วนร่วมตลอดจนการปูองกันการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

8 ทุนการศึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงาน 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 

เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรมี
ความรู้เพิ่ม 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภา
ท้องถิ่นพนักงาน
ส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 
มีความรู้เพ่ิม 

ส านักปลัด 

9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี 
 

เพ่ือเป็นรายได้ของ
อบต. 

บริการจัดเก็บ
ภาษีภายใน
ต าบล 
แม่สลองใน 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,00
0 

(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

เป็นรายได้ของ 
อปท. 

กองคลัง 

10 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานรวมทั้งพ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารพ.ศ.2540 

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
สารข่าวของอบต.
ตามพ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารพ.ศ.2540 

จ านวน 2 ครั้ง 200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,00
0 

(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ส านักปลัด 

11 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพ่ือสะดวกในการเข้า
พ้ืนที่ในการจัดเก็บ

จ านวน 1 
โครงการ 

250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

250,00
0 

250,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

กองคลัง 



104 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ภาษ ี (งบ อบต.) 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 การจัดท าประชุมประชาคม
หมู่บ้านและการจัดท าแผน
ชุมชนหรือทบทวนแผนต าบล
แม่สลองใน 

เพ่ือเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น 

จ านวน 27 
หมู่บ้าน 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ส านักปลัด 

13 อบต.เคลื่อนที่ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนใน
พ้ืนที่ 

กิจกรรม
ร่วมกับ
หน่วยงาน
ราชการต่างๆ 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ส านักปลัด 

14 สนับสนุนการปฏิบัติศูนย์รวม เพ่ือเผยแพร่เอกสาร จ านวน1 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ได้รับ ประชาชนที่ได้รับ ส านักปลัด 

40 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัด
จ้างของอบต. 

สอบราคาให้ได้รับ
ทราบกันแพร่หลาย 

โครงการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประโยชน์ ประโยชน์ 

15 การพัฒนาเทคโนโลยีและ
ระบบจัดเก็บข้อมูลอบต. 

เพ่ือค้นหาข้อมูล
ข่าวสารได้สะดวก
รวดเร็ว 

จัดอบรม 1 
ครั้ง 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ส านักปลัด 

16 จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ใน
ส านักงาน 

เพ่ือให้ส านักงานมี
คอมพิวเตอร์ที่มี
คุณภาพ 

มีคอมพิวเตอร์
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ส านักปลัด 

17 จัดหาวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในส านักงาน มีวัสดุใช้ใน
ส านักงาน 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ส านักปลัด 

18 การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์อบต. 
แม่สลองใน 

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของอบต. ให้
ประชาชนได้รับรู้กัน
โดยแพร่หลาย 

จัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ส านักปลัด 

19 จัดหาวัสดุการเกษตร เพ่ือให้มีวัสดุ
การเกษตรใช้ใน
ส านักงาน 

จ านวน 1 
โครงการ 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ส านักปลัด 

20 จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและ เพ่ือให้ในส านักงาน ใช้ใน 800,000 800,000 800,000 800,000 ผู้ได้รับ ประชาชนที่ได้รับ ส านักปลัด 



106 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

หล่อลื่น ส านักงาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประโยชน์ ประโยชน์ 
21 สวัสดิการค่าเช่าบ้านพนักงาน

ส่วนต าบลที่สิทธิเบิกได้ 
ส าหรับพนักงานส่วน
ต าบลที่มีสิทธิเบิก 

พนักงาน 
อบต. 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ส านักปลัด 

22 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อม
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

บ ารุงรักษาครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จ านวน 1 
แห่ง 

250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ส านักปลัด 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที่3การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.
02 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนศูนย์อ านวยการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัดเชียงราย 
(ศอ.ปส.จ.เชียงราย) 

เพ่ือปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ศอ.ปส.จ.
เชียงราย 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ 

ส านักปลัด 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพ
ติดอ าเภอแม่ฟูาหลวง 
(ศป.ปส.อ.แม่ฟูาหลวง) เพ่ือ
ด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
- กิจกรรมการปราบปรามยา
เสพติดในพ้ืนที่อ าเภอแม่ฟูา
หลวง 
- กิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง
หมู่บ้าน/ชุมชน 
- กิจกรรมชุมชนบ าบัด 
- กิจกรรมTo be Number 
one 
- กิจกรรมติดตามและ
ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัด 
และกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ศป.ปส.อ.แม่
ฟูาหลวง 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ปัญหายา
เสพติดใน
ท้องถิ่น
ท้องที่ลด
น้อยลง 

ลดการแพร่
ระบาดของ 
ยาเสพติด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที2่การใช้บริบทด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างภูมิคุ้มกัน
ของครอบครัวชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

6.1.แผนงานการศึกษา 
 

ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือต้องการศึกษา
กระบวนการพัฒนา
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อุดหนุน
โรงเรียนบ้าน
ผาเดื่อ 

30,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

นักเรียนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

กอง 
การศึกษา 

2 โครงการพัฒนาเตาหุงต้ม เพ่ือพัฒนาการท าครัว
ของชาวบ้านในชุมชน 

อุดหนุน
โรงเรียนดอย
แสนใจ(ตชด.
อนุสรณ์) 

20,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

นักเรียนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการฐานการศึกษาเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน 

เพ่ือพัฒนาองค์กร
ความรู้เศรษฐกิจแบบ
พอเพียงให้เยาวชนและ
ประชาชน 

อุดหนุน 
โรงเรียน ตชด.
พอ.4 

70,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

นักเรียนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

กอง 
การศึกษา 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ภาษาจีน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้แก่
นักเรียน 

อุดหนุน 
โรงเรียนมนตรี
วิทยา 

70,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

นักเรียนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

กอง 
การศึกษา 

5 โครงการแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

อุดหนุน
โรงเรียน 
ตชด.ทอท.
เฉลิมพระ
เกียรติฯ 

90,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

นักเรียนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

กอง 
การศึกษา 

6 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

อุดหนุน 
โรงเรียน ตชด. 
พอ.3 

70,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

นักเรียนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

กอง 
การศึกษา 

7 โครงการแหล่งเรียนรู้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

อุดหนุน
โรงเรียน 
ตชด.บ ารุงที ่
112 

70,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

นักเรียนได้รับ
ประโยชน์ 

กอง 
การศึกษา 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการแหล่งเรียนรู้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

อุดหนุน
โรงเรียนบ้าน
ห้วยหยวกปุา
โซ 

70,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

นักเรียนได้รับ
ประโยชน์ 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที2่การใช้บริบทด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างภูมิคุ้มกัน
ของครอบครัวชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่2การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

6.2.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการประกอบรัฐพิธีและ
งานประเพณีท้องถิ่นอ าเภอ 
แม่ฟูาหลวง 

เพ่ือด ารงรักษาไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมประเพณี 

อุดหนุน
อ าเภอ 
แม่ฟูาหลวง 

85,000 
(งบ อบต.) 

85,000 
(งบ อบต.) 

85,000 
(งบ อบต.) 

85,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

อนุรักษ์ 
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

กอง 
การศึกษา 

2 จัดงานดอกบัวตองบาน 
ที่บ้านหัวแม่ค าหมู่ 4 

เพ่ือสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรม/
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

1,000,00
0 

(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ได้สืบสาน
ประเพณี
ท้องถิ่น 

กอง 
การศึกษา 

3 โครงการสืบสานประเพณี
นมัสการพระธาตุดอยตุง
ประจ าปี 2561 

เพ่ือสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

อุดหนุนเจ้า
อาวาสวัดพระ
ธาตุดอยตุง 

8,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนสืบ
สานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

กอง 
การศึกษา 

4 สร้างเสริมทักษะทางวิชาการ
โรงเรียนบ้านห้วยหก 

เพ่ือให้มีครูพอต่อ
จ านวนนักเรียน 

อุดหนุน
โรงเรียนบ้าน
ห้วยหก 

72,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

นักเรียนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

กอง 
การศึกษา 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการสร้างเสริม
กระบวนการเรียนรู้ภาษาจีน
ในโรงเรียน 

เพ่ือให้นักเรียนมี
ประสิทธิภาพในการ
เรียน 

อุดหนุน
โรงเรียนชุมชน
ศึกษา(บ้านแม่
สะแลป) 

70,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

นักเรียนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

กอง 
การศึกษา 

6 โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

เพ่ือส่งเสริมทักษะใน
การเรียนประสิทธิภาพ 

อุดหนุน
โรงเรียน 
บ้านห้วยหก 

70,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

นักเรียนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

กอง 
การศึกษา 

7 โครงการเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ภาษาจีน 

เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ภาษาจีนและ
ทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 

อุดหนุน
โรงเรียนบ้าน
นาโต่ (วปรอ.
344 
อุปถัมภ์) 

70,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

นักเรียนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

กอง 
การศึกษา 

8 อบรมค่ายเยาวพัฒน์กศน. 
ต าบลแม่สลองใน 

เพ่ือให้เยาวพัฒน์มี
ทักษะการปรับตัวใน
การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น 

อุดหนุนกศน.
อ าเภอแม่ฟูา
หลวง 

50,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

นักเรียนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

กอง 
การศึกษา 

9 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมชนเผ่า
สู่ประชาคมอาเซียน 

เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม
ชนเผ่า 

อุดหนุน 
โรงเรียนห้วย
ผึ้ง 

70,000 
(งบ อบต.) 

- - - ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

นักเรียนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

กอง 
การศึกษา 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการเสริมสร้างทักษะทาง
วิชาการ ภาษาจีน  

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และเทคโนโลยีเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ 

อุดหนุน รร.
ดอยแสนใจ   
(ตชดอนุสรณ์) 

120,000 
(งบ อบต.) 

120,000 
(งบ อบต.) 

120,000 
(งบ อบต.) 

120,000 
(งบ อบต.) 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ส่งเสริมการ
เรียนการสอน 

กอง 
การศึกษา 

11 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล
แม่สลองในเพื่อด าเนิน
โครงการอนุรักษ์และจรรโลง
ไว้ซึ่งการศาสนาและ
วัฒนธรรมเช่น 
-โครงการบวชสามเณรภาคฤดู
ร้อน 
-โครงการประเพณีวันสารท
ไทย(สลากภัต) 
-โครงการสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพ่ืออนุรักษ์และ
จรรโลงไว้ซึ่งการ
ศาสนาและวัฒนธรรม 

พ้ืนที่ 
ต าบลแม่สลอง

ใน 

60,000 
(อบต.) 

60,000 
(อบต.) 

60,000 
(อบต.) 

60,000 
(อบต.) 

สภา
วัฒนธรรม
สามารถ
ด าเนิน
โครงการ
บรรลุ
วัตถุประส
งค์ได้ทุก
ประการ 

จรรโลงไว้ซึ่ง
การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

กอง
การศึกษา 

สภา
วัฒนธรรม 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 -โครงการกิจกรรมสร้างสรรค์
ของสภาวัฒนธรรม 
-โครงการวันส าคัญทางศาสนา 
-โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
ฯลฯ 

เพ่ืออนุรักษ์และ
จรรโลงไว้ซึ่งการ
ศาสนาและวัฒนธรรม 

พ้ืนที่ 
ต าบลแม่สลอง

ใน 

       

12 อุดหนุนส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงรายโครงการสืบ
สานประเพณีนมัสการและ
สรงน้ าพระธาตุ 
ดอยตุง 

ส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
ด้านศาสนาของ
พุทธศาสนิกชนชาว
เชียงรายฯลฯ 

ประชาชนผู้มี
จิตศรัทธาทั้ง

จังหวัด
เชียงราย 

5,000 
(งบอบต.) 

 

5,000 
(งบอบต.) 

5,000 
(งบอบต.) 

5,000 
(งบอบต.) 

ทุกอปท.
ในจังหวัด
เชียงรายมี
ส่วนร่วม
สืบสาน
สาน
ประเพณี 

อนุรักษ์สืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี
สืบไป 

สนง.
วัฒนธรรม
จังหวัด 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 อุดหนุนอ าเภอแม่ฟูาหลวง
เพ่ือด าเนินโครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการเช่น 
-โครงการจัดงานรัฐพิธีงาน
ประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญ
ต่างๆ 
-โครงการสมโภชและสืบชะตา
เมืองแม่ฟูาหลวง 
-โครงการจัดงานของดีอ าเภอ
แม่ฟูาหลวง 
และโครงการอ่ืนๆด้านศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
ฯลฯ 

ส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
ด้านศาสนาของ
พุทธศาสนิกชนชาว
เชียงรายฯลฯ 

4 ต าบล 70,000 
(งบอบต.) 

70,000 
(งบอบต.) 

70,000 
(งบอบต.) 

70,000 
(งบอบต.) 

ทุกอปท.
ในอ าเภอ
แม่ฟูา
หลวงมี
ส่วนร่วม
สืบสาน
สาน
ประเพณี 

อนุรักษ์สืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี
สืบไป 

อ าเภอ 
แม่ฟูาหลวง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 อุดหนุนจังหวัดเชียงราย/สนง.
การกีฬาจังหวัดเชียงรายเพื่อ
ด าเนินโครงการส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนากีฬา
จังหวัดเชียงรายหรืออุดหนุน
องค์กรที่พัฒนาด้านกีฬา 

เพ่ือต้านภัยยาเสพติด
และเพ่ือให้เยาวชนและ
ประชาชนโดยทั่วไปมี
สุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

1 โครงการ 5,000 
(งบอบต.) 

 

5,000 
(งบอบต.) 

5,000 
(งบอบต.) 

5,000 
(งบอบต.) 

ด าเนิน
โครงการ
ได้บรรลุ
วัตถุประส
งค์ทุก
ประการ 

ต้านภัยยาเสพ
ติดเสริมสร้างสุข
ภาวะอันดีแก่ผู้
เล่นกีฬา 

การกีฬา
จังหวัด

เชียงราย 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที3่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่3การพัฒนาการศึกษาและการสาธารสุข 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

7.1แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยง
าน

รับผิดช
อบ
หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการ
ส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุขของ
หมู่บ้าน 
 

ส่งเสริมการ
บริการ
สาธารณสุขของ
หมู่บ้าน 

พ้ืนที่ต าบล 
แม่สลองใน 

400,000 
(งบอบต.) 

400,000
(งบอบต.) 

400,000
(งบอบต.) 

400,000
(งบอบต.) 

อสม.ทุกหมู่บ้าน
ที่ได้รับเงิน
อุดหนุนด าเนิน
โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้
ร้อยละ100 

อสม.ได้จัด
โครงการ
กิจกรรมที่
เป็น
ประโยชน์ต่อ
ต าบล 

สนง.
ปลัด 

 

อสม.ต.แม่
สลองใน 
อสม. 

คณะกรรม
การที่

เกี่ยวข้อง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที3่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 8.1. แผนงานบริหารทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอ าเภอ 
แม่ฟูาหลวงเพื่อ
ด าเนินโครงการสร้าง
เสริมประสิทธิภาพ
การบริหารสถานที่
กลางส าหรับเป็น
ศูนย์รวมข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น
อ าเภอแม่ฟูาหลวง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
อ าเภอแม่ฟูา
หลวง 

ศูนย์จัดซื้อ 
จัดจ้าง 

100,000 
(งบอบต.) 

100,000 
(งบอบต.) 

100,000 
(งบอบต.) 

100,000 
(งบอบต.) 

ด าเนินการ
จัดซื้อจัด
จ้างเป็นไป
ตาม
ระเบียบ
กฎหมายที่
เก่ียวข้องได้
อย่าง
ถูกต้อง
ครบถ้วน
โปร่งใส 

เกิดความ
โปร่งใสลดการ
ทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

สนง.ปลัด 
 

อปท.ใน 
อ.แม่ฟูา
หลวง 

 
สนง. 

ท้องถิ่น
อ าเภอ 

อปท.
เจ้าภาพใน 
อ.แม่ฟูา
หลวง 

 

แบบ ผ.
02 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 อุดหนุน
คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอ าเภอ 
แม่ฟูาหลวงเพ่ือ
ด าเนินโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในวัน
แม่แห่งชาติ 

เพ่ือเผยแพร่
และ
เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนาง
เจ้า
พระบรมราชินีน
าถฯเผยแพร่
พระคุณแม่ 
สร้างความ
เข้มแข็งของ
กลุ่มพัฒนาสตรี
ฯลฯ 

1 โครงการ 8,000 
(อบต.) 

8,000 
(อบต.) 

8,000 
(อบต.) 

8,000 
(อบต.) 

บรรลุ
วัตถุประส
งค์ท่ี
ก าหนดไว้
ทุก
ประการ 

จรรโลงไว้ซึ่ง
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัต
ริย์ทรงเป็น
ประมุข 

สนง.ปลัด 
คกก.

พัฒนาสตรี 

คณะกรรม
การพัฒนา
สตรีอ าเภอ 

แม่ฟูา
หลวง 

 
 
 

43 
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4.3 โครงการเพื่อการประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2564) 

4.3.1 บัญชีโครงการเพื่อการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) รวม 

2561 2562 2563 2564 
1 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.เชื่อมต่อ 2 ต าบล ได้แก่ บ้านห้วยหม้อ หมู่ 14 ต าบลเทอดไทย และบ้านห้วยมุ 

หมู่ 5 ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 23 เมตร 
4,000,00

0 
- -  4,000,000 

2 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.เชื่อมต่อ 2 ต าบล ได้แก่ บ้านเทอดไทย หมู่ 1 ต าบลเทอดไทย และบ้านหินแตก 
หมู่ 1 อ าเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 32 เมตร 

5,000,00
0 

- -  5,000,000 

3 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ เชื่อมต่อ 3 ต าบล ได้แก่ บ้านสามัคคีเก่า หมู่ 11 ต าบลแม่ฟูาหลวง 
บ้านห้วยมุ หมู่ 5 ต าบลแม่สลองใน และบ้านห้วยหม้อ หมู่ 14 ต าบลเทอดไทย อ าเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัด
เชียงราย ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10,000 เมตร 

10,000,0
00 

- -  10,000,000 

รวม 19,000,0
00 

-  - 19,000,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) 
ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที่3การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่4การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

a. แผนงานงบกลาง 
 

ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่
เกินศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สลองใน 

เพ่ือปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่
เกินศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 
แม่สลองใน 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ 

อบต.แม่สลอง
ใน 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

ผู้ประสบภัย
ได้รับการ
ช่วยเหลือทุก
คน 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับการ
ช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที 

จังหวัด
เชียงราย 

 
 
 

แบบ ผ.
05 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 

 
 
ที ่
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 - - จัดหาครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ใน
ส านักงาน 

มีครุภัณฑ์ใช้
เพียงพอ 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

ส านักปลัด 

รวม 200,000 200,000 200,000 200,000  
 
 
 
 
 

แบบ ผ.
08 



บทที่ 5 

การติดตามและประเมินผล 

5.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ .ศ.2548 (แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่2 พ.ศ.2559) เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ15 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์65 คะแนนประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์5 คะแนน 
(6) เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์5 คะแนน 
(8) แผนงาน5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม5 คะแนน 
(10) ผลผลิต/โครงการ5 คะแนน 

คะแนนรวม100 คะแนนเกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ80 (80 คะแนน) 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีประกอบด้วย 

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ10 คะแนน 
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2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา60 คะแนนประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ5 คะแนน 
(2) ก้าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ5 คะแนน 
(3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง

5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี5 คะแนน 
(5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่12 5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับThailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคงม่ังคั่ง

ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ5 คะแนน 
(9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ5 คะแนน 
(11) มีการก้าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์5 คะแนน 

คะแนนรวม100 คะแนนเกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ80 (80 คะแนน) 

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเด็นการพิจารณา  

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ15  
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย65  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์ (5)  
3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100 
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5.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองในใช้การติดตามและประเมินผลโครงการโดยใช้ตัวแบบ
วัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่3.1 และมีหลักการประเมินผล
โครงการที่ส าคัญคือการติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการ
ทุกประการหรือไม่อย่างไร 

5.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

1. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน(Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & 

Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result FrameworkModel (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล(Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measuament System 

(PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ

Problem-Solving Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้นทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ  

(1)–(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไรค่าใช้จ่าย (Cost) 

เวลา (Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

5.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

1.ผลกระทบน าไปสู่อนาคต(เช่นจะท าสนับสนุนส่งเสริมปูองกันอย่างไรเป็นต้น) 
ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการชี้ว่าองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร

ภาคเอกชนจะพัฒนาเติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ
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สภาพแวดล้อมภายนอก4 ประการ (PEST) ตลอดเวลาซึ่งประกอบไปด้วย 
1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment) 
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  

 

 
จากแผนภาพองค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่งจึงมีความ

จ าเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ4
ประการดังที่กล่าวมาแล้วเพ่ือให้องค์กรพัฒนาเติบโตและอยู่รอดต่อไปได้วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง4ประการดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบันอาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น2ระดับ

ได้แก่การเมืองระดับชาติและการเมืองระดับท้องถิ่นการเมืองระดับชาติได้แก่การเมืองระดับรัฐบาล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อย
ออกได้เป็นหลายประเภทเช่นการเมืองของอบจ . เทศบาลหรืออบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับ
หมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆเป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ
ยังมีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการเช่นการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัย
ภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียงการให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจาก
ส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นท่ีเป็นพรรคพวกเดียวกันกับ
ราชการส่วนกลางเป็นต้น 

ในอนาคตอ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็น
อย่างไรนั้นส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมือง
ระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่ออปท . ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น2กรณี

 

องค์การ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology) 
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กล่าวคือการรวมอ านาจการปกครอง (Centralization) หรือการกระจายอ านาจการปกครอง 
(Decentralization) ดังนั้นผู้ทีจะปฏิบัติงานในอบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของ
นโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลาเพ่ือบริหารจัดการอปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้นทุกฝุายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเองซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝุาย
การเมืองท้องถิ่นทุกฝุายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุก
ระดับท้ังระดับอบจ. เทศบาลอบต.และระดับหมู่บ้านเพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยง
สัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่ออปท.ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับ
ข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสม
กับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่นท่ีจะ
ประยุกต์ใช้กฎหมายให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆจึงจะได้ชื่อว่า
เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดีท าให้ประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุของ

ปัญหาอื่นๆที่กระทบต่ออปท.ตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดปัญหาโสเภณีเด็กปัญหาประชาชน
เรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนเช่นต้องการผ้า
ห่มกันหนาวฟรีเสื้อกันหนาวฟรีและของฟรีอื่นๆจากอปท . เป็นต้นซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและ
การตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับอปท . เพราะต้องเอาเวลา
ไปท างานหาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไป
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งรวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับ
นโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น
การส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชนเป็นต้น 

ดังนั้นการสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก“ตนเป็นที่
พ่ึงแห่งตน”และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงานอปท. ควรให้ความ
สนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันดังนั้นการปฏิบัติงานในแต่

ละพ้ืนที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเช่นบางพื้นท่ีอาจเป็นสังคมของคน
พุทธบางพื้นที่อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลามบางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ  (ชุมชนชนบท) บาง
พ้ืนที่เป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของอปท .เป็น
อย่างดีบางพ้ืนที่ประชาชนขาดความร่วมมือบางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆ
มากมายเป็นต้น 

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนด
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นโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตนกลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็
หาทางโจมตีก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีตดังนั้นบุคลากรในอบต . 
จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นท่ีส่งผลโดยตรงต่อ
ความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบันต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคมเพราะ
คงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมดการปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมี
การเห็นด้วยไม่เห็นด้วยต่อต้านและไม่ต่อต้านอยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอส าคัญเพียงแต่ว่าจะ
สามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝึกอบรมอยู่เป็นประจ าเช่นการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆการฝึกอบรมการจัดท า
เว็บไซต์องค์กรเป็นต้นประกอบกับกรมส่งเสริมฯมีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของอปท. ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวันเช่นการเผยแพร่หนังสือสั่งการ
ต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส์เป็นต้นหากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่าน
หนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ าก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 

2.ข้อสังเกตข้อเสนอแนะผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อ
น าไปสู่ข้อเสนอแนะเป็นต้น) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองในมีข้อสังเกตข้อเสนอแนะผลจากการพัฒนาโดยอิงการ
คาดการณ์การพัฒนาต่างๆอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆดังต่อไปนี้  

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่ออบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจากอบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้อปท . 
2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะส่งผลกระทบต่ออบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 

ประเทศโดยมีไทยพม่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาบรูไนเพ่ือที่จะให้มี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันจะมีรูปแบบคล้ายๆกลุ่มEuro Zone นั่นเองจะท าให้มีผลประโยชน์
อ านาจต่อรองต่างๆกับคู่ค้าได้มากขึ้นและการน าเข้าส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรียกเว้นสินค้า
บางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Aseanจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรมณวันที่31 ธันวาคม
2558 ณวันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดยAEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือ
แนวทางท่ีจะให้AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 



130 

4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองในได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้จ านวน8

ยุทธศาสตร์ดังนั้นจึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคหรือการเข้าสู่AECที่จะส่งผลกระทบต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองในในยุทธศาสตร์ต่างๆดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทยท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองในต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพื่อรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะ
นักท่องเที่ยวคนท างานหรือการอื่นใดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญเช่นถนนปูายจราจรที่มี
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็นเป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดีเนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้น

ปัญหาการแบ่งชนชั้นถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่าอาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้จะมีชุมชน
สลัมเกิดขึ้นและอาจมีพม่าทาวน์ลาวทาวน์กัมพูชาทาวน์ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรงสถิติการก่อ
อาชญากรรมจะเพ่ิมข้ึนอย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหาคนจะท าผิดกฎหมายมากข้ึนเนื่องจากไม่รู้
กฎหมาย 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทยท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองในต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชน
สังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้นเนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความ
แตกต่างกันดังนั้นอาจมีการฝุาฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่
รู้กฎหมายอีกท้ังอาจเกิดปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดเพ่ิมมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานต่าง
ด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากขึ้น 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองในต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ไม่ว่า
จะเป็นไร่ชาลานดอกตองบ้านหัวแม่ค าไร่สตรอเบอรี่รวมทั้งร่วมบูรณาการการท างานกับโรงแรมรี
สอร์ทที่พักในพื้นที่เพ่ือพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การบุกรุกพ้ืนที่ปุาอาจมีมากขึ้นด้วยสาเหตุทั้งท่ีเกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติสาเหตุที่เกิด
จากคนไทยคือการเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือการขาย
ที่ดินให้นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องไปเปิดปุาใหม่ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติอาจมี
นายทุนเข้ามาท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นการตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
การเข้าสัมปทานเหมืองแร่หรือทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอ่ืนๆมลพิษจากข้อเสียข้ามแดนเช่นอาจมี
ขยะข้ามแดน 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
การศึกษา 
ภาษาจีนยังเป็นภาษาท่ีคนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆใน

อาเซียนดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองในจึงได้เริ่มต้นสนับสนุนส่งเสริมการน าครู
ชาวต่างชาติจากมูลนิธิประเทศจีนเข้ามาสอนภาษาจีนโดยการให้อยู่กินกับชาวบ้านโรงเรียนในพ้ืนที่
เพ่ือน าร่องไปสู่โครงการอื่นๆในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพื้นท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาจีน
เพ่ิมมากข้ึน 

ศาสนา 
อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น

เช่นอาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามอาจมีการกระทบกระท่ังกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่
แตกต่างกันเช่นชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่าง
รู้เท่าไม่ถึงการณ์เป็นต้น 

วัฒนธรรม 
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO–CULTURAL COMMUNITY) มี

แผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญคือการ
พัฒนามนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียนต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทาง
วัฒนธรรมเช่นมุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้ามตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้ามการใช้
มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพเป็นต้น  

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้นโรคติดต่อที่ส าคัญไม่ว่าจะเป็นโรคเอดส์

ไข้เลือดออกSARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทยการค้า
มนุษย์และการท่องเที่ยวมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนการแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาด
สัตว์ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง

รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมืองซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้
โดยล าพัง 

การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ให้บริการในด้านการอนุญาตอนุมัติต่างๆซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษจีนเป็นต้นเพื่อสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐเช่นการเสียภาษีบ ารุงท้องที่การเสียภาษีปูายเป็น
ต้นอีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่
เป็นชาวต่างชาติ 


