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ส่วนที่  1    บทน า 

 
แผนการด าเนินงาน  หมายถึง  แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึง

รายละเอียด  แผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ างบประมาณนั้น ๆ 

 
1. จุดมุ่งหมายของแผนการด าเนินงาน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าแผนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนการด าเนินงาน  
ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน  / โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการ
จริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองสาวนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานแลบูรณา
การการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน โครงการของแผนการด าเนินงาน ซึ่ง
จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน  และแผนการด าเนินงานต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ  หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันนับแต่วันที่
ตั้งงบประมาณด าเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  และ
การขยายเวลาและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล  ดังนั้นแผนการ
ด าเนินงานมีขั้นตอนในการจัดท าตามระเบียบฯ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 
2.วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

1.เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในปีงบประมาณ 2557 
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2.เพ่ือให้คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการโครงการ
กิจกรรม 
3.เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตรงตามความต้องการทั้ง ปริมาณ
และคุณภาพตามล าดับความจ าเป็นเร่งด่วน 
4. เพ่ือเป็นแนวทางและควบคุมการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือให้การปฏิบัติงานพัฒนาต าบลเป็นไปด้วยความราบรื่นตั้งแต่ต้นจนถึงงานพัฒนาส าเร็จ บรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ตลอดจนการป้องกันการทุจริต 
 

3. ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ขั้นตอนที่ 2การจัดท าร่างแผนการด าเนินงานและเค้าโครงของแผนการด าเนินงานมี 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่    1   บทน า 
 ส่วนที่    2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  
 ขั้นตอนที่ 3  การอนุมัติและประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
 
4.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประโยชน์ที่ได้รับการจัดท าแผนการด าเนินงานอยู่ที่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่ง
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตรงตามความต้องการของประชาชนและจะท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชน
ดีขึ้น รวมทั้งเป็นกลไกลในการประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ แผนการด าเนินงานยังเป็นเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลในการด าเนินงานและ
ใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
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         ส่วนที่  2    
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน +6 และ GMS 

1.1.แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการ
เจริญเติบโตของท้องถ่ินเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 
 และGMS 

 
 
 

 
 

17 

 
 

9,016,600 

 
 
 
 

 
 

ส่วนโยธา 
 

ส่วนโยธา 
รวม  17 9,016,600   

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
2.1.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

 

  
22 

 
7,603,700 

 
 

 
ส านักงานปลัด 

 
 
 

รวม  22 7,603,700   
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บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
3.1.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบนอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐาน 
3.2.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุข 
 

 
 
 

 
33 

 
8 

 
23,227,580 

 
900,000 

 
 
 
 

 

 
ส่วนการศึกษา 

 
ส่วนการศึกษา 

 

รวม  41 24,127,580   
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสา

ธารณภัย 
4.1.แนวทางการพัฒนารักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4.2.แนวทางการพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.3.แนวทางการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอบายมุขสื่อ
ด้านอิเล็คทรอนิกส์และปัญหาแรงงานต่างด้าว 
4.4.แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนสนตรีผู้สูงอายุผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส 

  
 

9 
 

6 
6 
 

6 

 
 

1,200,000 
 

695,000 
620,000 

 
17,776,400 

  
 

ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

รวม  15 1,895,000   
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บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย
ด าเนินการ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

5.1.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

 
 

 

 
 

4 

 
 

1,200,000 

 
 
 

 
 

ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

รวม  4 1,200,000   
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

6.1.แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
6.2.แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต ้
หลักธรรมมาภิบาล 
6.3.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุก
ภาคส่วน 
6.4.แนวทางการพัฒนาปรับปรุงเครื่องใช้และเทคโนโลย ี
 

  
11 
3 
 

2 
 

28 

 
4,310,000 
700,000 

 
115,000 

 
1,849,330 

  
 

ส านักงานปลัด 
 

ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

รวม  44 6,947,330   
รวมทั้งสิ้น  143 50,790,210   

 



 
 

ส่วนที่ 3 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1     การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน+6 และGMS 
แนวทางที่ 1 .1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่นเพ่ือเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน+6และGMS 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ..2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   1,258,0
00 

(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส่วนโยธา             

   989,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส่วนโยธา             

   241,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส่วนโยธา             

 
 
 
 
 
 
 

-6- 



-12- 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทางที่1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดั
บที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อม
ต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่มาเยือน
ต าบลแม่สลองใน 

500,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             

2   50,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             

3   500,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             

4   500,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             

5   500,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-14- 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทางที่ 2  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพและการตลาดเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน 

ล า 
ดับที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1   500,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             

2   50,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา      
 

      

3   500,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา      
 

      

4   500,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             

5   500,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา    
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทางที่ 3  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการ่องเที่ยววิถีชีวิตต่อละอัตลักณ์ของคนในชุมชน 

ล า 
ดับที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าของขวัญ รางวัลในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็น
เหมาะสม ค่าพวงมาลัย ค่าดอกไม้
และพวงมาลัยส าหรับพิธีต่างๆ ที่มี
ความจ าเป็นและเหมาะสม 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
พวงมาลัยส าหรับจัด
พิธีการต่างๆ ที่มีความ
จ าเป็นและเหมาะสม 

150,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา       
 

     

2 โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานของ อปท. 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงาน
ให้ทั่วถีง 

 
100,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา      
 

      

3   500,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             

4   500,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา      
 

      

5   500,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา    
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทางที่ 4  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอนุรักษ์เผยพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ล า 
ดับที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 งานรัฐพิธี และวันส าคัญทาง
ศาสนา 

เพื่อให้ความส าคัญทาง
รัฐพิธี วันส าคัญทาง
ศาสนา 

500,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             

2   50,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             

3   500,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา      
 

      

4   500,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา      
 

      

5   500,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา    
 

        

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐาน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ..2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่งเสริมการจ้างนักเรียน 
และนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิด
ภาคเรียน และวันวันหยุด 

เพื่อให้นักเรียนมีรายได้
ในช่วงปิดภาคเรียน 

200,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษาฯ             

2 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมด้าน
วิชาการจัดนิทรรศการสื่อการสอน
และผลงานต่าง ๆ 

เพื่อให้นักเรียนมีสื่อ
การเรียนการสอน
มาตรฐาน 

100,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษาฯ             

3 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการพัฒนา
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ส าหรับหัวหน้าศูนย์ ครูผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรมีความรู้เพิ่ม 

200,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษาฯ             

4 โครงการสนับสนุนและพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้มีรถรับส่งนักเรียน 

เพื่อให้อ านวยความ
สะดวกส าหรับนักเรียน
ที่อยู่ห่างไกลโรงเรียน 

300,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษาฯ             
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ยุทธศาสตร์ที่ 3การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐาน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ..2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการบริหารสถานศึกษาการ
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2562 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
กิจกรรม และกล้า
แสดงออก 

200,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษาฯ             

6 โครงการบริหารสถานศึกษา
สนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
อาหารกลางวัน 

3,116,4
00 

(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             

7 โครงการสนับสนุนสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ การ
จัดกิจกรรมมอนแทสซอรี่ 
(Montessori) 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
กิจกรรม มาตรฐาน 

150,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             

8 โครงการสนับสนุนสถานศึกษา
จัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน
ทางการศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
สื่อการเรียนการสอน
มาตรฐาน 

1,081,2
00 

(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             

9 โครงการสนับสนุนสถานศึกษาค่า
วัสดุรายหัวส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ช่วงอายุ 2 – 5ปี จ านวน 
636*1,700 บาท/คน 

เพี่อให้เป็นค่าวัสดุของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1,081,2
00 

(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ..2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการสนับสนุนสถานศึกษาค่า
อุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็กเล็ก 
ช่วงอายุ 3 – 5ปี จ านวน 
636*1,700 บาท/คน 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
อุปกรณ์การเรียน
มาตรฐาน 

83,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษาฯ             

11 โครงการสนับสนุนสถานศึกษาค่า
เครื่องแบบนักเรียนส าหรับเด็ก
เล็ก ช่วงอายุ 3 – 5ปี จ านวน 
418*300บาท/คน 

เพื่อให้นักเรียนมี
เครื่องแบบนักเรียน 

125,400 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษาฯ             

12 โครงการสนับสนุนสถานศึกษาค่า
กิจกรรมพัฒนาเรียนรู้ส าหรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงอายุ 3 – 
5ปี จ านวน 418*300บาท/คน 

เพื่อให้นักเรียนมี
กิจกรรมร่วมกัน กล้า
แสดงออก สร้าง
สามัคค ี

179,740  
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             

13 โครงการสนับสนุนสถานศึกษาค่า
หนังสือเรียนส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ช่วงอายุ 3 – 5ปี จ านวน 
418*300บาท/คน 

เพื่อเป็นค่าหนังสือ
เรียนของนักเรียน 

83,600 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลแงใน 

กองศึกษา             

14 โครงการสนับสนุนสถานศึกษาจัดชื้อ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 9 แห่ง 

เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม
(นม) โรงเรียน  

4,534,0
36 

(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ..2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 โครงการสนับสนุนสถานศึกษาจัดชื้อ
อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่
สอลงใน จ านวน 21 แห่ง  

เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม
(นม) ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

1,293,1
16 

(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             

16 โครงการสนับสนุนสถานศึกษาจัดชื้อ
อาหารเสริม (นม) ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จ านวน 41 แห่ง 

เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม
(นม) ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

21,896 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             

17 โครงการสนับสนุนสถานศึกษา
สถานศึกษาอาหารกลางวัน ส าหรับ
นักเรียนประถมศึกษา จ านวน 9 
แห่ง 

อุดหนุนโรงเรียน สพฐ. 
จ านวน 9  แห่ง 

8,920,0
00 

(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             

18 โครงการสนับสนุนสถานศึกษา
สถานศึกษาอาหารกลางวัน ส าหรับ
นักเรียนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

อุดหนุนโรงเรียน กศน. 56,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             

19 โครงการค่ายเยาวพัฒน์กศน.ต าบล
แม่สลองใน 

อุดหนุนโรงเรียน กศน. 60,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             

20 โครงการกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาต าบลแม่สลองใน 

อุดหนุนกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาต าบล
แม่สลองใน 

150,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             
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ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/

โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ..2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

21 โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์
กลุ่มดอกบัวตองบาน 
“บัวตองเกมส”์ 

อุดหนุนสมาคมกลุ่ม
ดอกบัวตอง 

200,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             

22 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง อุดหนุนโรงเรียน ตชด.
พอ.3 

40,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             

23 โครงการ work shop การศึกษาสู่
การท างาน 

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ห้วยผึ้ง 

150,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             

24 โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ห้วยหยวกป่าโซ 

85,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             

25 โครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียน อุดหนุนโรงเรียนชุมชน
ศึกษา (บ้านแม่แสลป) 

70,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             

26 โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ห้วยหก 

72,000. 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             

27 โครงการก่อบล็อกซีเมนต์แปลง
เกษตรและการปลูกพืชผักเพื่อ
การเกษตรและอาหารกลางวัน 

อุดหนุนโรงเรียน ตชด.
บ ารุงที่ 112 

70,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             

28 โครงการเสริสร้างทักษะทางวิชาการ อุดหนุนโรงเรียนดอย
แสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 

160,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             

29 โครงการแหล่งรู้เศรษฐกิจพอเพียง อุดหนุนโรงเรียน ตชด.
เฉลิมพระเกียติฯ 
 (บ้านนาโต)่ 

90,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ..2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

30 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน 

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ผาเดื่อ 

100,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             

31 โครงการเกษตรอินทรีย์เพื่ออาหาร
กลางวันสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

อุดหนุนโรงเรียน ตชด.
บ้านนาโต ่
 (วปรอ.344อุปถัมภ์) 

100,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             

32 โครงการฐานเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงแบบยั่งยืนโรงเรียน ตชด.
พอ.4 

อุดหนุนโรงเรียน ตชด.
พอ.4 

85,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             

33 โครงการสอนภาษาจีน อุดหนุนโรงเรียนมนตรี
วิทยา 

70,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-23- 
ยุทธศาสตร์ที่ 3การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ..2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานศาสตร์ตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมาร ี

เพื่อประชาชน
ปราศจากโรคพิษ 
สุนัขบ้า และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

80,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

2 โครงการป้องกันและก าจัดโรค
ระบาดและโรคติดต่อต่างๆ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ห่างไกลโรคต่างๆ 

50,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

             

3 โครงการป้องกันและก าจัดโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อให้ประชาชนห่าง
จากโรคไข้เลือกออก 

50,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

             

4 โครงการประชาสัมพันธ์และสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่สลองใน ว่าด้วยกิจกรรมที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

เพื่อให้ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนเข้าใจ
ระเบียบมากข้ึน 

20,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

             

5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

เพื่อให้ความรู้ และ
ป้องกันการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น 

100,000 
(งบ อบต) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

             

 



 
 

-24- 
ยุทธศาสตร์ที่ 3การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ..2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมจาก
การด าเนินงานจัดการขยะ 

เพื่อให้ชุมชนน่าอยู ่ 500,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

7 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อด าเนินการตาม
โครงการ ตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

50,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

8 โครงการด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

เพื่อป้องกันการขาด
สารไอโอดีน 

50,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
-25- 

ยุทธศาสตร์ที่ 4การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนา รักษาความสงบเรียนร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ..2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 

โครงการปฏิบัติงานของศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างระดับ
อ าเภอ 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
จัดซื้อจัดจ้างมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได ้

100,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

สักนักปลัด             

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 

เพื่อป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงาน 

100,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

3   50,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

4   50,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

5   200,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

6   100,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

7   100,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

 
 
 
 



 
 
 

-26- 
ยุทธศาสตร์ที่ 4การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ..2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1  เพื่อให้ความช่วยเหลือ
เบื้องต้น ลดบรรเทา
ความเดือดร้อน
ประชาชน 

100,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

2  เพื่อประชาชนได้รับ
ความสะดวก ในการ
รับบริการในพื้นที ่

100,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

3  เพื่อบรรเทาภความ
หนาว ส าหรับ
ประชาชน 

150,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

4  เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อน ประชาชน
เบื้องต้น 

100,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

5  เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเบื้องต้น 

25,000 
(งบ อบต.) 

อุดหนุน
อ าเภอ 

แม่ฟ้าหลวง 

ส านักปลัด             

 



 
-29- 

ยุทธศาสตร์ที่ 4การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
แนวทางที่ 3 แนวทางการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุขสื่อด้านอิเล็กทรอนิกส์และปัญหาแรงงานต่างด้าว 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ..2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจ่ายเงินรางวัลในคดี
จับกุมผู้กระท าผิดตามกฎหมาย
จราจรทางบก 

เพื่อลดอุบัติเหตุใน
พื้นที่ต าบลแม่สลองใน 

50,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองคลัง             

2 โครงการจัดค่ายบ าบัดปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้เสพและผู้ติด 
ยาเสพติด 

เพื่อให้หมู่บ้าน
ปราศจากผู้ติดยาเสพ
ติด 

100,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

3 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้
ได้รับการบ าบัดปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

เพื่อให้ผู้ป่วยห่างไกล
ยาเสพติด มีรายได้และ
สร้างอาชีพได ้

100,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

4 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเนื่องในวัน
ต่อต้านยาเสพติด 

เพื่อให้เยาวชนห่างไกล
จากยาเสพติด 

20,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

5 โครงการจัดค่ายเยาวชนเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด 

เพื่อให้เยาวชนห่างไกล
จากยาเสพติด 

250,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

6 โครงการรณรงค์การตรวจสารเสพ
ติดร่างกายประชาชนทั่วไป 

เพื่อให้ชุมชนห่างไกล
จากยาเสพติด 

100,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

 
 

 



 
-30- 

ยุทธศาสตร์ที่ 4การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
แนวทางที่ 4  แนวทางการพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ..2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้านและต าบล 

เพื่อทบทวนการจัด
แผนพัฒนา อบต. เพื่อ
รับทราบปัญหาของ
หมู่บ้าน 

50,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

2 โครงการส่งเสริมและสนับ
กระบวนการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อทบทวนการจัด
แผนพัฒนา อบต. เพื่อ
รับทราบปัญหาของ
หมู่บ้าน 

20,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

3 ชุดเคร่ืองเล่นบ้านบอลหนูน้อย 
 

เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

1,000,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             

4 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อให้คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุดีขึ้น 

11,767,20
0 

(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

5 เบี้ยคนพิการ เพื่อให้คุณภาพชีวิต
ผู้คนพิการดีขึ้น 

4,627,200 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

6 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อให้คุณภาพชีวิต
ผู้ป่วยเอดส์ดีขึ้น 

312,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

 



 
 

-31- 
ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ..2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก าจัดขยะมูลและสิ่ง
ปฏิกูล 

เพื่อก าจัดขยะมูลฝอย
ให้ได้มาตรฐาน 

300,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส่วนโยธา             

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการขยะมูลฝอย 

เพื่อก าจัดขยะมูลฝอย
ให้ได้มาตรฐาน 

300,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส่วนโยธา             

3 โครงการสนับสนุนการจัดการขยะ
มูลฝอยโดยชุมชน 

เพื่อก าจัดขยะมูลฝอย
ให้ได้มาตรฐาน 

500,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส่วนโยธา             

4 โครงการส่งเสริมการลดใช้พลังงาน
ไฟฟ้าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย ์

เพื่อใช้ชุมชนมีพลังงาน
ไฟฟ้าด้วยระบบ
แสงอาทิตย์ใช ้

100,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 

 



-32- 
ยุทธศาสตร์ที่ 6การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ..2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่ารับรองในการประชุม 
อบต.แม่สลองใน 

ค่ารับรองประชุมสภา 
อบต.แม่สลองใน 

300,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

2 การเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น เลือกตั้งซ่อม 
สมาชิก อบต. และผู้บริหารท้องถิ่น 

เพื่อด าเนินการเลือกตั้ง
ผู้บริหาร และสมาชิก
สภา อบต. 

1,000,0
00 

(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

3 เดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง ของ อบต. 

เพื่อเพิ่มความรู้ในการ
ปฏิบัติตามสายงานที่
ปฏิบัติงาน 

500,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

4 โครงการฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และศึกษาดูงานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และพนักงาน 
อปท. 

เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรมีความรู้และ
น ามาปฏิบัติงานตาม
สายงาน 

500,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

5 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบัติงานมี
คุณธรรมมากข้ึน 

150,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

 
 
 
 



 
-35- 

ยุทธศาสตร์ที่ 6การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรมาภิบาล 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ..2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เพื่อด าเนินงานตามจัด
กิจกรรมวันท้องถิ่น
ไทย 

50,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

2   100,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองคลัง             

3   500,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองคลัง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

-36- 
ยุทธศาสตร์ที่ 6การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
แนวทางที่ 3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกภาคส่วน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ..2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่ิงกาชาดอ าเภอแม่ฟ้า
หลวงรับบริจาคโลหิต ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

อุดหนุนอ าเภอแม่ฟ้า
หลวง (กิ่งกาชาด) 

15,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

2 โครงการให้บริการประเมินและรับ
ช าระภาษีนอกสถานที ่

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการช าระ
ภาษี ให้แก่ประชาชน
ในพื้นที ่

100,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-37- 

ยุทธศาสตร์ที่ 6การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
แนวทางที่ 4        แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุงเครื่องใช้เทคโนโลยี 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ..2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับXGA ขนาด 4,000 
ANSI Lumens 

เพื่อใช้ในส านักงาน 
อบต. 

42,500 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

2 เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา 
ขนาด 15 กิโลกรัม 

เพื่อใช้ในส านักงาน 
อบต. 

18,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

3 เครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในส านักงาน 
อบต. 

120,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

4 เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ 
VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 

เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรม ของ อบต. 

240,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

5 จอภาพพร้อมขาตั้ง 
 

เพื่อใช้ในห้องประชุม 
ในส านักงาน อบต. 

7,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

6 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก เพื่อใช้ในส านักงาน 
อบต. 

40,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

7 ชุดประแจ เพื่อใช้ในส านักงาน 
อบต. 

50,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

8 เครื่องเจียร(ลูกหม)ู ขนาด 4 
นิ้ว พร้อมใบเลื่อยตัดเหล็ก  
2 ใบ 

เพื่อใช้ในส านักงาน 
อบต. 

3,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             



 
 

-38- 
ยุทธศาสตร์ที่ 6การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
แนวทางที่ 4        แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุงเครื่องใช้เทคโนโลยี 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ..2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 บันไดสไลอลูมิเนียม 2 ท่อๆละ 
13 ชั้น 

เพื่อใช้ในส านักงาน 
อบต. 

7,130 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

10 บันไดอลูมิเนียม ทรงเอ เพื่อใช้ในส านักงาน 
อบต. 

3,100 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

11 ตัวชาร์จแบตเตอรี ่ เพื่อใช้ในส านักงาน 
อบต. 

3,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

12 ตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ ขนาดไม่
น้อยกว่า 350 แอมป์ 

เพื่อใช้ในส านักงาน 
อบต. 

3,500 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

13 สว่านกระแทก ขนาด 16 มม. เพื่อใช้ในส านักงาน 
อบต. 

3,500 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

14 เลื่อยยนต์ เพื่อใช้ในส านักงาน 
อบต. 

55,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ส านักปลัด             

15 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ส านักงาน 

เพื่อใช้ในส านักงาน 
อบต. 

32,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษาฯ             

20 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 

เพื่อใช้ในส านักงาน 
อบต. 

8,600 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษาฯ             
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ยุทธศาสตร์ที่ 6การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
แนวทางที่ 4        แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุงเครื่องใช้เทคโนโลยี 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ..2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

21 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด เพื่อใช้ในส านักงาน 
อบต. 

132,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             

22 พัดลมติดผนัง(พร้อมติดตั้ง) เพื่อใช้ในส านักงาน 
อบต. 

67,500 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             

23 ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 6 ตัว เพื่อใช้ในส านักงาน 
อบต. 

136,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             

24 เก้าอี้นวม เพื่อใช้ในส านักงาน 
อบต. 

69,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             

25 โต๊ะท างาน เพื่อใช้ในส านักงาน 
อบต. 

225,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             

26 ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.แม่สลองใน 

เพื่อใช้ในส านักงาน 
อบต. 

500,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             

27 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ส านักงาน 

เพื่อใช้ในส านักงาน 
อบต. 

80,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             

28 เครื่องพิมพิ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งหมึกพิมพ์ 

เพื่อใช้ในส านักงาน 
อบต. 

43,000 
(งบ อบต.) 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองศึกษา             

 
 


