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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 
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2.วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

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

3. ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
        ขั้นตอนที่ 1  การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
        ขั้นตอนที่ 2  การจัดท 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. 2563 

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 

 
 
 

 
 

1 

 
 

20,000,000 

 
 
 
 

 
 

กองช่าง 
 
 

รวม  1 20,000,000   

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
2.1.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.2.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดเพิ่มศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล 
2.3.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณ ี
2.4.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

  
6 
 

7 
 

2 
14 

 
420,000 

 
600,000 

 
300,000 

1,206,000 

 
 

 
ส านักงานปลัด 

 
ส านักงานปลัด 

 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

 
รวม  29 2,526,000   
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บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
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 

 
 
 

 
20 

 
4 

 
22,056,977 

 
345,000 

 
 
 
 

 

 
ส่วนการศึกษา 

 
ส่วนการศึกษา 

 
รวม  24 22,401,977   

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

4.1.แนวทางการพัฒนารักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4.2.แนวทางการพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.3.แนวทางการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอบายมุขสื่อ
ด้านอิเล็กทรอนิกส์และปัญหาแรงงานต่างด้าว 
4.4.แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนสนตรีผู้สูงอายุผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส 

  
 

4 
 

4 
6 
 

7 

 
 

350,000 
 

400,000 
710,000 

 
830,000 

  
 

ส านักงานปลัด 
 

ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

 
ส านักงานปลัด 

รวม  21 2,290,000   
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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 
5.2.แนวทางพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการควบคุมปูองกันแก้ไขปัญหาขยะ
น้ าเสียและมลภาวะ 

 
 

 

 
 

1 
 

3 
 

 
 

200,000 

 
 
 

 
 

ส านักงานปลัด 
 

ส านักงานปลัด 

รวม  4 200,000   
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

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

  
13 
3 
 

8 
 

6 

 
4,200,000 
145,000 

 
700,000 

 
320,000 

  
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

 
ส านักงานปลัด 

 
ส านักงานปลัด 

รวม  30 5,365,500   
รวมทั้งสิ้น  109 53,133,477   

 
 
 



ส่วนที่ 3 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ..2562 พ.ศ.2563 
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 ก่อสร้างส านักงานที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม ่
สลองใน  

เพื่อขยายส านักงานให้
กว้างกว่าเดิม 

20,000,0
00 

ส านักงาน 
อบต. 

กองช่าง             
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-7- 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ล า 
ดับที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

85,000 พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กอง 
ส านักปลัด 

            

2 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

50,000 พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กอง 
ส านักปลัด 

            

3 แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

50,000 พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กอง 
ส านักปลัด 

            

4 ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบ
ยั่งยืน 

เพื่อปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

50,000 พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กอง 
ส านักปลัด 

            

5 เฉลิมพระเกียรติการด าเนินการหรือ
สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร 

เพื่อปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

100,000 พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กอง 
ส านักปลัด 
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ล า 
ดับที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

6 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนสุดาสยาบรมราช
กุมารี 

เพื่อปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

85,000 พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กอง 
ส านักปลัด 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-9- 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาดเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล 

ล า 
ดับที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 ส่งเสริมอาชีพในโรงเรียน อุดหนุนโรงเรียน ตชด.
เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 

50,000 โรงเรียน 
ตชด.เจ้าพ่อ
หลวงอุปถัมภ์

3 

โรงเรียน 
ตชด.เจ้าพ่อ

หลวง
อุปถัมภ3์ 

            

2 ฝึกทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน อุดหนุนโรงเรียน บ้าน
ห้วยผึ้ง 

100,000 โรงเรียนบ้าน
ห้วยผึ้ง 

ร.ร.บ้าน
ห้วยผึ้ง 

            

3 อบรมส่งเสริมอาชีพปลูกผักปลอด
สารพิษ 

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมี
ความรู้และสร้างอาชีพ 

50,000 พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 

            

4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพ
ปลูกชาอัสสัม 

เพื่อใช้ชุมชนมีรายได ้ 100,000 พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 

            

5 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพ
ปลกกาแฟ 

เพื่อใช้ชุมชนมีรายได ้ 100,000 พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 

            

6 จัดซื้อพันธ์สมุนไพร เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน
อนุรักษ์สมุนไพรใน
ท้องถิ่น 

100,000 พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 

            

7 ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตร
การกรีดยางพารา 

เพื่อให้ชุมชนมีความรู้
เก่ียวกับการปลูก
ยางพารา 

100,000 พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 

            

 
 



-10- 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทางที่ 3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 

ล า 
ดับที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว
ต าบลแม่สลองใน 

เพื่อให้ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชน 

200,000 พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 

            

2 ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

เพื่อเชิญชวนให้
นักท่องเที่ยวมาเที่ยว
มากข้ึน 

100,000 พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



-11- 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทางที่ 4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ล า 
ดับที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 วันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จ 

อุดหนุนอ าเภอ 
แม่ฟูาหลวง 

10,000 พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

อ าเภอ 
แม่ฟูาหลวง 

            

2 การจัดประเพณีเนื่องในวันพระราช
สมภพสมเด็จพระศรีนครินทรา บรม
ราชชนนี 21 ตุลาคมของทุกป ี

อุดหนุนอ าเภอ 
แม่ฟูาหลวง 

7,000 พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

อ าเภอ 
แม่ฟูาหลวง 

            

3 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคมของทุกป ี อุดหนุนอ าเภอ 
แม่ฟูาหลวง 

7,000 พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

อ าเภอ 
แม่ฟูาหลวง 

            

4 วันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 
ของทุกปี 

อุดหนุนอ าเภอ 
แม่ฟูาหลวง 

7,000 พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

อ าเภอ 
แม่ฟูาหลวง 

            

5 การเข้าร่วมจัดงานพ่อขุนเม็งราย
มหาราชประจ าปี 2563 

อุดหนุนอ าเภอ 
แม่ฟูาหลวง 

100,000 พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

อ าเภอ 
แม่ฟูาหลวง 

            

6 งานสรงน้ าพระธาตุดอยตุงประจ าปี
ของทุกปี 

อุดหนุนอ าเภอ 
แม่ฟูาหลวง 

7,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

อ าเภอ 
แม่ฟูาหลวง 

            

7 วันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ 6 
เมษายนของทุกปี 

อุดหนุนอ าเภอ 
แม่ฟูาหลวง 

7,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

อ าเภอ 
แม่ฟูาหลวง 

            

 
 
 
 



 
-12- 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทางที่ 4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ล า 
ดับที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินกา

ร 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 การเข้าร่วมพิธีสรงน้ าพ่อขุนเม็ง
รายมหาราชและรดน้ าด าหัวเนื่อง
ในเทศกาลสงกรานต ์

อุดหนุนอ าเภอ 
แม่ฟูาหลวง 

14,000 พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

อ าเภอ 
แม่ฟูา
หลวง 

            

9 การจัดพิธีทานมหาแม่ฟูาหลวง
(สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนน)ี 18 กรกฎาคมของทุกป ี

อุดหนุนอ าเภอ 
แม่ฟูาหลวง 

7,000 พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

อ าเภอ 
แม่ฟูา
หลวง 

            

10 วันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยรางกูร 
วันท่ี 28 กรกฎาคมของทุกป ี

อุดหนุนอ าเภอ 
แม่ฟูาหลวง 

15,000 พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

อ าเภอ 
แม่ฟูา
หลวง 

            

11 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินี วันท่ี 3 
มิถุนายน ของทุกปี 

อุดหนุนอ าเภอ 
แม่ฟูาหลวง 

15,000 พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

อ าเภอ 
แม่ฟูา
หลวง 

            

12 วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตต์
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่  9 
 วันท่ี 12 สืงหาคมของทุกป ี

อุดหนุนอ าเภอ 
แม่ฟูาหลวง 

10,000 พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

อ าเภอ 
แม่ฟูา
หลวง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทางที่ 4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ล า 
ดับที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 ส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมชนเผ่า 
(อาข่า ไทยใหญ่ ลาหู่ จีนฯล) 

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในท้องที ่

500,00
0 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

14 ดอกบัวตองบานท่ีบ้านหัวแม่ค า เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในท้องที ่

500,00
0 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3        การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐาน 

ล า 
ดับที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ..2562 พ.ศ.2563 
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 สนับสนุนและส่งเสริมด้านวิชาการ
จัดนิทรรศการสื่อการสอนและ
ผลงาน 

เพื่อส่งเสริมให้มีสื่อการ
เรียนการสอนที่มี
คุณภาพมากข้ึน 

100,000 พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรู้ส าหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กนักเรียน 

294,980 พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

3 ค่าเครื่องแบบนักเรียนส าหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเป็นค่าเครื่องแบบ
ให้ส าหรับเด็กนักเรียน 

205,800 พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

4 ค่าวัสดุรายหัวส าหรับศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

1,166,2
00 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

5 ค่าหนังสือเรียนส าหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อใช้ในการการเรียน
การสอน 

137,200 พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

6 ค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเป็นอุปกรณ์การ
เรียนการสอน 

137,200 พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

7 สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาตามรอย
พ่อและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ฯลฯ 

เพื่อให้มีสนามเด็กเล่น
ที่มีประสิทธิภาพ 

100,000 พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

8 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อให้เด็กนักเรียน
กล้าแสดงออก 

200,000 พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กอง 
การศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3        การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐาน 

ล า 
ดับที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ..2562 พ.ศ.2563 
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 ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน 

3,361,400 พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการจัด
กิจกรรมมอนเทสซอรี่ 
(Montessori) 

เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์มี
กิจกรรมที่มีคุณภาพ 

150,000 พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

11 ค่าอาหารเสริม(นม) (สพฐ.)  
จ านวน 9 แห่ง  

เพื่อสนับสนุนอาหาร
เสริม(นม) โรงเรียน 
สพฐ.  

4,741,422.2
4 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

12 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 21 แห่ง 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
เสริม(นม) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

1,394,775.
20 

พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

13 ค่าอาหารกลางวันส าหรับ
ประถมศึกษา จ านวน 9 แห่ง 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียน 
สพฐ.  

9,328,000 พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

14 กีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาแม่สลองใน 

อุดหนุน ร.ร. กศน. 100,000 พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

15 แข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์กลุ่ม
ดอกบัวตองบาน 

อุดหนุนสมาคมกลุ่ม
ดอกบัวตอง 

100,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กอง 
การศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3        การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐาน 

ล า 
ดับที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ..2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 สอนภาษาจีน อุดหนุน ร.ร.ชุมชน
ศึกษา 
(บ้านแม่สะแลป) 

50,000 พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ร.ร.ชุมชน
ศึกษา(บ้าน
แม่สะแลป) 

            

17 เสริมสร้างทักษะทางวิชาการ อุดหนุน ร.ร.ตชด.ดอย
แสนใจ 

100,000 พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

ร.ร.ตชด. 
ดอยแสนใจ 

            

18 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน อุดหนุน 
 ร.ร.บ้านผาเดื่อ 

50,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

ร.ร. 
บ้านผาเดื่อ 

            

19 สอนภาษาจีน อุดหนุน  
ร.ร.มนตรีวิทยา 

50,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

ร.ร. 
มนตรีวิทยา 

            

20 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนกล้าแสดงออก 

200,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กอง 
การศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3        การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 

ล า 
ดับที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ..2562 พ.ศ.2563 
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 การปูองกันและแก้ไขการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

50,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 

            

2 กิ่งกาชาดอ าเภอแม่ฟูาหลวงรับ
บริจาคโลหิต 

อุดหนุนกิ่งกาชาด
อ าเภอแม่ฟูาหลวง 

15,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 

            

3 ผ่าตัดท าหมันเพื่อลดจ านวนสุนัข
และแมวที่เป็นพาหะน าโรคพิษ
สุนัขบ้าในสุนัขไม่มีเจ้าของในพื้นที่
ประจ าปี 2563 ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

อุดหนุนปศุสัตว์อ าเภอ
แม่ฟูาหลวง 

10,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 

            

4 พระราชด าริสาธารณสุข อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

270,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4        การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนา รักษาความสงบเรียนร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ล า 
ดับที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 จ่ายเงินรางวัลในคดีจับกุม
ผู้กระท าผิดตามกฎหมายจราจร
ทางบก 

เพื่อปูองกันการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนน 

50,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 

            

2 รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลต่างๆ  

เพื่อปูองกันการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนน 

100,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 

            

3 การรณรงค์ปูองกันและปราบปราม
การทุจริตคอรัปช่ัน 

เพื่อปูองกันการทุจริต
ในองค์กร 

100,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 

            

4 การปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนต าบลแม่สลองใน 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อน 

100,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4        การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ล า 
ดับที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 ลาดตระเวนไฟปุาและดับไฟปุา เพื่อปูองกันการเกิด
อัคคีภัยและให้ความรู้
แก่ชุมชน 

100,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 

            

2 อบต.ต้านภัยหนาว เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนผู้ประสบภัย
เบื้องต้น 

100,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 

            

3 กีดกันสิ่งกีดขวางทางน้ าเพื่อ
ปูองกันอุทกภัย 

เพื่อปูองกันการเกิด
อุทกภัยในพื้นที ่

100,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 

            

4 การแก้ไขปัญหาผู้ประสบภัยและ
การช่วยเหลือประชาชน 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนผู้ประสบภัย
เบื้องต้น 

100,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4        การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
แนวทางที่ 3 แนวทางการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุขสื่อด้านอิเล็กทรอนิกส์และปัญหาแรงงานต่างด้าว 

ล า 
ดับที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 รณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

เพื่อให้ชุมชนห่างไกล
จากยาเสพติด 

20,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 

            

2 การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และ
ฝึกปฏิบัติเพื่อประยุกต์ใช้แนว
พระราชด าริในพื้นที่ที่มีปัญหา
การค้าและล าเลียงยาเสพติด
บริเวณชายแดนภาคเหนือ 

เพื่อให้ชุมชนห่างไกล
จากยาเสพติด 

30,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 

            

3 การปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

อุดหนุนอ าเภอ 
แม่ฟูาหลวง 

10,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

อ าเภอ 
แม่ฟูาหลวง 

            

4 จัดค่ายเยาวชนเฝูาระวังปัญหา 
ยาเสพติด 

เพื่อให้ชุมชนห่างไกล
จากยาเสพติด 

250,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 

            

5 รณรงค์การตรวจสารเสพติดใน
ร่างกายประชาชนทั่วไป 

เพื่อให้ชุมชนห่างไกล
จากยาเสพติด 

100,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 

            

6 การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ต าบลแม่สลองใน 

เพื่อให้ชุมชนห่างไกล
จากยาเสพติด 

300,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 

            

 
 
 
 



 
-21- 

ยุทธศาสตร์ที่ 4       การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
แนวทางที่   4  แนวทางการพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

ล า 
ดับที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 ส่งเสริมการจ้างนักเรียนและ
นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิด
ภาคเรียนและวันหยุดราชการ 

เพื่อให้นักเรียนมีรายได้
ในช่วงปิดภาคเรียน 

200,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

2 สนับสนุนและพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้มีรถรับส่งนักเรียน 

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเด็ก
ด้อยโอกาสได้เรียน
หนังสือ 

300,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

3 ปลูกพืชผักและเลี้ยงไก่พื้นเมือง
เพื่อเกษตรอาหารกลางวัน
โรงเรียน 

อุดหนุน ร.ร.ตชด. 
บ ารุงที่ 112 

50,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

4 สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 

เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้
ในพื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

50,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

5 พัฒนาต้นแบบการพัฒนา
สังคมและสวัสดิการสังคม 

เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้
ในพื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

100,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

6 จัดกิจกรรมวันสตรีสากล เพื่อส่งเสริมจัดกิจกรรม
วันสตรีสากล 

30,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 

            

 
 



-22- 
ยุทธศาสตร์ที่ 4       การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
แนวทางที่   4  แนวทางการพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

ล า 
ดับที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 กิจกรรมสตรีและครอบครัว
ไทยในยุคประเทศไทย 4.0 

เพื่อส่งเสริมให้จัด
กิจกรรมสตรีและครอบ
เพื่อสร้างความสมัคคี
ในหมู่คณะ 

100,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-23- 
ยุทธศาสตร์ที่ 5        การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล า 
ดับที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 ปกปูองสถาบันส าคัญของชาต ิ  100,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 

            

2 ส่งเสริมการลดใช้พลังงานไฟฟูาด้วย
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์

เพื่อส่งเสริมการใช้
พลังงานแสงอาทิตย ์

100,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-24- 
ยุทธศาสตร์ที่ 5        การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหาขยะน้ าเสียและมลภาวะ 

ล า 
ดับที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 เรียนสุขใจกับเตาเผาขยะชีวมวล
แบบไร้ควัน 

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน
คัดแยกขยะ 

50,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 

            

2 ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อใช้ชุมชนช่วยกันทิ้ง
ขยะ และคัดแยกขยะ 

100,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 

            

3 สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยโดย
ชุมชน 

เพื่อให้ชุมชนสะอาด 
และมีที่ทิ้งขยะอย่าง
เป็นระบบ 

200,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



-25- 
ยุทธศาสตร์ที่ 6        การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 

ล า 
ดับที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น เลือกตั้งซ่อม
ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. 

เพื่อความโปร่งใสใน
การเลือกผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

1,500,0
00 

พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 

            

2 ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของ
ผู้บริหารสมาชิกและพนักงาน อปท. 

เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้และพัฒนา
ตนเองมากข้ึน 

300,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 

            

3 การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่นคุณธรรมจริยธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน 

เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ และมีคุณธรรม
ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มข้ึน 

150,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 

            

4 การเดินทางไปราชการ เพื่อส่งเสริมบุคลากร
ให้มีความรู้เพิ่ม 

500,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 

            

5 ค่าตอบแทนผลประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจ าปีให้แก่พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างสังกัด  
อบต.แม่สลองใน 

เพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังใจให้แก่พนักงาน
ในองค์กร 

1,000,0
00 

พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองคลัง             

 
 
 
 



 
-26- 

ยุทธศาสตร์ที่ 6        การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 

ล า 
ดับที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 อบรมให้ความรู้ภาษีปูาย ภาษี
ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่มี
ความรู้ด้านระเบียบ 
เก่ียวกับการจัดเก็บ
ภาษีเพิ่ม 

100,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองคลัง             

7 ฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน (อพปร.) 

เพื่อให้ อพปร. มี
ความรู้เพิ่ม 

150,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองส านัก  
ปลัด 

            

8 ฝึกอบรมท าแนวกันไฟเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ชุมชนมีความรู้
เก่ียวกับการท าแนวกัน
ไฟ 

100,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองส านัก  
ปลัด 

            

9 ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ได้รับการ
บ าบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผ่าน
การบ าบัดยาเสพติดมี
ความรู้และสร้างอาชีพ 

100,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองส านัก  
ปลัด 

            

10 ฝึกอบรมซ้อมแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ 
เก่ียวกับการปูองกัน
การเกิดอัคคีภัย 
อุทกภัย  

100,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองส านัก  
ปลัด 

            

11 ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อพปร. เพื่อให้อาสามัคร 
อพปร.มีความรู้เพิ่ม 

30,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองส านัก  
ปลัด 

            

 



 
-27- 

ยุทธศาสตร์ที่ 6        การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 

ล า 
ดับที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 ฝึกอบรมและร่วมกิจกรรม
มหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรมีความรู้เพิ่ม 

100,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 

            

13 อบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ความปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปีงบประมาณ  2563 

เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้เพิ่ม 

100,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-28- 

ยุทธศาสตร์ที่ 6        การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรมาภิบาล 

ล า 
ดับที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงาน อปท. 

เพื่อให้ข้อมูลข่าว
เผยแพร่อย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง 

100,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองส านัก  
ปลัด 

            

2 ปูายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษีประจ าปี พ.ศ.2563 

เพื่อให้ชุมชนได้รับรู้
ข้อมูลเก่ียวกับการ
ช าระภาษ ี

10,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองคลัง             

3 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้และรับช าระภาษ ี

เพื่อให้การจัดเก็บภาษี
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

5,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองคลัง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-29- 
ยุทธศาสตร์ที่ 6        การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
แนวทางที่ 3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกภาคส่วน 

ล า 
ดับที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 การออกหน่วยบริการประชาชน 
(อบต.เคลื่อนที่) 

เพื่อออกบริหาร
ประชาชน รวมทั้ง
หน่วยงานอื่นที่
เก่ียวข้อง 

100,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 

            

2 ค่าของขวัญ ของรางวัลในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 

เพื่อเป็นขวัญ ก าลังใจ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 
อบต.จัดขึ้น 

50,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 

            

3 การจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เพื่อระลึกถึงวันท้องถิ่น
ไทย 

50,000 พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 

            

4 การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและ
ต าบล 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

50,000 พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 

            

5 การส่งเสริมและสนับสนุน
กระบวนการทบทวนและปรับปรุง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

30,000 พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 

            

6 การจัดค่าบ าบัดปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมฟื้นฟูผู้เสพ 

เพื่อให้ผู้ผ่านการบ าบัด
มีความรู้และสร้าง
อาชีพ 

100,000 พื้นที่ต าบล
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6        การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
แนวทางที่ 3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกภาคส่วน 

ล า 
ดับที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

270,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

8 การจัดงานแข่งขันกีฬาและการ
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับต่างๆ  
(ระต าบล อ าเภอ จังหวัด ฯลฯ) 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
ห่างไกลจากยาเสพติด  

100,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6        การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
แนวทางที่ 4        แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุงเครื่องใช้เทคโนโลยี 

ล า 
ดับที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ..2560 พ.ศ.2561 
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 เก้าอี้ส านักงาน เพื่อใช้ในส านักงาน 12,500 ใน
ส านักงาน 

กองส านัก 
ปลัด 

            

2 ถังต้มน้ าไฟฟูา เพื่อใช้ในส านักงาน 11,000 ในส านักงา กองส านัก 
ปลัด 

            

3 การส ารวจข้อมูลภาคสนาม
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินภาษีปูาย 

เพื่อให้ทราบข้อมูลใน
การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพขึ้น 

100,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองคลัง             

4 การสนับสนุนการจัดท าระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. 
E-LAAS 

เพื่อให้ระบบ e-laas 
เป็นปัจจุบัน 

50,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองคลัง             

5 การจัดท าแผนที่ภาษ ี เพื่อสะดวกในการ
ส ารวจในการจัดเก็บ
ภาษ ี

100,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองคลัง             

6 ตู้เย็น เพื่อใช้ในส านักงาน 47,000 พื้นที่ต าบล 
แม่สลองใน 

กองส านัก 
ปลัด 

            

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


