
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวสลี  อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย 

 
 
 

 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวสลี 
 
 

  ยุทธศาสตร์ ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพสังคมและมนุษย์ 
เป้าประสงค ์

 1.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีสงบสุขปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด 

2.  ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ในทุกมิติและได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ 
3.  ให้คนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เป็นคนดีมีคุณภาพมีศักยภาพความสามารถในการแข่งขันและมีคุณธรรม

จริยธรรมสู่สังคมฐานความรู้ 
4.  ให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมมีการเชิดชูคุณค่าความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยท าให้ชุมชนสังคมมีความ

สมานฉันท์และสันติสุขและเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศเพ่ือนบ้านกลุ่มอาเซียน 
5.  ส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวชี้วัด   

 1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ้น 
2. ประชาชนมีสุขภาพดี 
3. ประชาชนที่ได้รับบริการการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 

 4. ประชาชนรักษาวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศเพ่ือนบ้านกลุ่มอาเซียน 
 5. ประชาชนมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง 

ค่าเป้าหมาย 
       1.จ านวนประชาชนที่ได้รับบริการการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบได้รับการพัฒนาที่ดีเพ่ิมข้ึน  
 2. จ านวนเด็กและเยาวชนในต าบลมีศักยภาพท่ีดี 
        3. จ านวนประชาชนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม 

4. การจัดกจิกรรมกีฬาและนันทนาการในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ 

 1.  การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้
ตลอดชีวิต และส่งเสริมภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน 

2. ส่งเสริมค่านิยมจริยธรรมวัฒนธรรมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชนและเรียนรู้วัฒนธรรมกลุ่มประเทศในอาเซียน 
3. การส่งเสริมและสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการจัดการด้านสาธารณสุขการป้องกันและ

ควบคุมโรคการรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบู รณ์ พัฒนาการแพทย์
แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พ้ืนบ้าน และส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม 
 4. การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม เช่น เบี้ยยังชีพ การสงเคราะห์ การดูแลบริการด้านสุขภาพ 
 5. การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและการกีฬาเพ่ือการออกก าลังกาย 
 6. การส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มเด็กสตรี ผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กรภาครัฐ และเอกชน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวสลี (พ.ศ.2561-2565) 
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    ยุทธศาสตร์ ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
 
 

เป้าประสงค์ 
 1.เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในต าบลให้มีความสะดวกและมาตรฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์
ด้านอื่นๆ ให้ประสบความส าเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่งความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขของประชาชน 
 2. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 

3. พัฒนาสร้างสภาพแวดล้อมต าบลและหมู่บ้านให้ปลอดภัยปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข 
 4. พัฒนาสร้างและพัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในท้องถิ่นโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
 

ตัวชี้วัด 
 1.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2.มีระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 
 3.ประชาชนมีสร้างสภาพแวดล้อมต าบลและหมู่บ้านปลอดภัยจากยาเสพติดอบายมุขและอาชญากรรม 
 4.ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในชุมชนด้วย  
 

ค่าเป้าหมาย 
  1. จ านวนการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
   2. จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
   3. จ านวนลดลงของอุบัติเหตุ 
   4. จ านวนลดลงของอาชญากรรมการลักลอบค้ามนุษย์ อาวุธและยาเสพติด 
 

กลยุทธ์ 
 1.พัฒนาและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบการให้บริการขนส่งมวลชน 
 2.พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 
 3.พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย และการแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบ
ค้ามนุษย์ อาวุธและยาเสพติดในเขตชุมชนแบบมีส่วนร่วม   
 4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติดปลอดอบายมุขและอาชญากรรม 
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  ยุทธศาสตร์ ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน  
 

เป้าประสงค์ 
  1. เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและรายได้การเกษตร 
  2. ส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
  3. เพิ่มรายได้ภาคการค้า 

ตัวชี้วัด 
  1.ประชาชนมีรายรับเพ่ิมข้ึนรายจ่ายลดลง 

  2.มีการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
  3.มีการขยายพื้นท่ีเศรษฐกิจในชุมชนมากขึ้น 

ค่าเป้าหมาย 
  1. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
  2. ผลิตภัณฑ์ OTOP ต าบลมีขายตามท้องตลาด 
  3. กลุ่มมีการบริหารจัดการที่ถูกต้อง 
  4. ผลผลิตทางการเกษตรมีเพ่ิมข้ึนและได้ราคาดี 
  5. พ้ืนที่ท าการเกษตรมีผลผลิตเพ่ิมข้ึนมูลค่าเพ่ิมข้ึนและมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ 
       1. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าการเกษตรอย่างครบวงจร 
ตั้งแต่การผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ์และการตลาด 

  2.  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนเรียนรู้การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
  3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
                     สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์ 
  1. เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีสภาพที่สมบูรณ์ 
และสร้างจิตส านึกให้ประชาชนรักสิ่งแวดล้อม  
  2.เพ่ือความสมบูรณ์ของป่าไม้และความสมดุลของธรรมชาติไม่ให้ท าลายต้นไม้ไปมากกว่านี้ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หรือสวนหย่อมรวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในต าบลบัวสลี 

ตัวชี้วัด 
 1. ในพ้ืนที่มีระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีสภาพที่ดี  
 2. ป่าไม้และระบบนิเวศมีความสมบูรณ์และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในต าบลมากข้ึน 
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ค่าเป้าหมาย 
   1.จ านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมสร้างจิตส านึกท่ีดีและมีความรักบ้านเกิดของตนเอง 

 2.จ านวนต้นไม้ท่ีมีการปลูกเพ่ิมข้ึน 
  3.จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการปรับปรุง 

   4.จ านวนครัวเรือนที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 5. จ านวนหมู่บ้านไม่มีน้ าเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น 
 6. จ านวนหมู่บ้านที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นหมู่บ้านน่าอยู่ 
 7. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ 
   1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ป่า และป่าต้นน้ าล าธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
  2.  พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ า และการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 3.  พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ 
 4.  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
 
 

 
 

  ยุทธศาสตร์ ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
 

เป้าประสงค์ 
 1.ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพในการให้บริการภาครัฐ 
 2.ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
 3.ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง 
 4.สร้างความม่ันคง  ปลอดภัย  สันติสุข  และสมานฉันของทุกภาคส่วน 

ตัวชี้วัด 
  1.ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการภาครัฐ 
  2.ประชาชนมีส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.ชุมชนชน ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการพัฒนาและบริหารจัดการปัญหาท้องถิ่น 
  4.ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ และประชาชนมีความร่วมมือด้านต่างๆ  

ค่าเป้าหมาย 
 1. จ านวนผู้มีส่วนร่วมตามกระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 2. ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ 
 3. จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพ่ิมข้ึน 
 4. ประชาชนในท้องถิ่นมีการเอ้ือเฟ้ือต่อกัน 
 5. จ านวนหมู่บ้านมีการบริหารและการจัดระเบียบชุมชนที่ดี 

กลยุทธ์ 
 1. การพัฒนาขีดความสามารถการท างานของบุคลากร 

  2. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมในการท างานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย                     
 3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเงิน การคลัง และงบประมาณด้านรายรับและรายจ่ายที่ดี 

   4. การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 


