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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวสลี  อ าเภอแมล่าว  จังหวัดเชียงราย 

 
 

 
 

 
1. อ ำนำจหน้ำที่ 

     

อ ำนำจหน้ำที่อำศัยตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่ต้องท ำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และอ ำนำจหน้ำที่
ที่อำจจัดท ำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในกำรจัดบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น ต ำบล
บัวสลี แบ่งกำรปกครองในหมู่บ้ำนได้เป็นกำรปกครองแบบเป็นทำงกำร โดยผู้น ำในกำรปกครองจะเป็นไปตำม
กฎเกณฑ์ของบ้ำนเมืองหรือกฎเกณฑ์ของบ้ำนเมืองหรือกฎหมำยก ำหนด  โดยมี ก ำนัน, ผู้ใหญ่บ้ำน,  สำรวัตรก ำนัน,  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน  และรูปแบบคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนและสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวสลีร่วมกันรับผิดชอบ
ในกำรปกครองดูแลควำมทุกข์สุขและกำรพัฒนำหมู่บ้ำน 

 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวสลีมีหมู่บ้ำนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวสลี จ ำนวน 12 หมู่บ้ำน  

ซึ่งแต่ละหมู่บ้ำนมีตัวแทนมำเป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมู่บ้ำนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน  
ประชำชนมีส่วนร่วมและมีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประชำชนให้
ควำมร่วมมือด้ำนกำรเลือกตั้งเป็นอย่ำงดี  ปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก็ได้พยำยำมแก้ไขปัญหำ
ต่ำงๆโดยน ำข้อมูลจำกแผนชุมชนและจำกกำรประชุมประชำคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้ำนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บัวลี มำจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่ต้องท ำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และอ ำนำจหน้ำที่
ที่อำจจัดท ำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในกำรจัดบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น   

จำกผลกำรประชุมประชำคมท้องถิ่นทุกครั้งที่มีขึ้น จะมีประชำชนสนใจเข้ำร่วมประชุมรวมทั้งแสดงควำม
คิดเห็นที่หลำกหลำย  ท ำให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวสลีทรำบถึงปัญหำควำมเดือนร้อนของประชำชนและได้
น ำไปจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือนร้อนและควำมต้องกำรของประชำชน  และประชำชนมี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  นอกจำกนี้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้จัดโครงกำรส่งเสริมเพ่ิม
ควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ และส่งเสริมกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ให้แก่ประชำชนในพ้ืนที่ต ำบลบัวสลี และจัดท ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นส ำหรับประชำชนอีกหลำยโครงกำรเพ่ือน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรถอดบทเรียนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำนอ่ืนที่ประสบผลส ำเร็จที่ได้รับมำพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับทำงรำชกำรมำกท่ีสุดเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน  

 
 
 
 
 
 

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

2.ดำ้นกำรบริกำรสำธำรณะพื้นฐำน 
 

  ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวสลีมีระบบบริกำรสำธำรณะขั้นพ้ืนฐำน  ดังนี้ 
 

1. กำรคมนำคมขนส่ง 
กำรคมนำคมขนส่งในพ้ืนที่ต ำบลบัวสลี  มีถนนลำดยำงสำย  1155  เป็นถนนที่อยู่ในควำม

รับผิดชอบของกรมทำงหลวงชนบทซึ่งเป็นถนนสำยหลักที่ประชำชนใช้สัญจร  ปัจจุบันในกำรสัญจรไปมำของ
ประชำชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ใช้รถยนต์หรือรถจักรยำนยนต์ส่วนตัวในกำรเดินทำง  เนื่องจำกไม่มีรถโดยสำรประจ ำทำง
ขนำดใหญ่วิ่งผ่ำน และเป็นรถยนต์สองแถวประจ ำทำงเท่ำนั้น 

   เส้นทำงคมนำคมที่ใช้ติดต่อในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวสลีและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีดังนี้ 
   (๑)  สะพำน    จ ำนวน   2    แห่ง          

1. ถนนในควำมรับผิดชอบของกรมทำงหลวง   จ ำนวน    1  สำย 
       สภำพถนน   คอนกรีต    จ ำนวน     -     สำย  ระยะทำง      -  กม. 
                   ลำดยำง  จ ำนวน     1 สำย  ระยะทำง         4.00 กม. 

                 ลูกรัง  จ ำนวน     - สำย  ระยะทำง      -  กม. 
2. ถนนในควำมรับผิดชอบของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง  จ ำนวน  -   สำย 
       สภำพถนน   คอนกรีต    จ ำนวน     -     สำย  ระยะทำง      -  กม. 
                   ลำดยำง  จ ำนวน     - สำย  ระยะทำง       -  กม. 

                 ลูกรัง  จ ำนวน     - สำย  ระยะทำง      -  กม. 
3. ถนนในควำมรับผิดชอบของ  กรป. กลำง  จ ำนวน    -  สำย 
       สภำพถนน   คอนกรีต    จ ำนวน     -     สำย  ระยะทำง     -  กม. 
                   ลำดยำง  จ ำนวน     - สำย  ระยะทำง    -  กม. 

                 ลูกรัง  จ ำนวน     - สำย  ระยะทำง  -  กม. 
     4. ทำงหลวงท้องถิ่น   จ ำนวน   -   สำย 

สภำพถนน   คอนกรีต    จ ำนวน     -     สำย  ระยะทำง  -  กม. 
ลำดยำง  จ ำนวน     - สำย  ระยะทำง    -  กม. 

  ลูกรัง  จ ำนวน     - สำย  ระยะทำง  -  กม. 
5. ถนนของท้องถิ่น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวสลี    จ ำนวน   -  สำย 
       สภำพถนน   คอนกรีต    จ ำนวน     -     สำย  ระยะทำง  -  กม. 
                   ลำดยำง  จ ำนวน     - สำย  ระยะทำง    -  กม. 

                 ลูกรัง  จ ำนวน     - สำย  ระยะทำง  -  กม. 
        แอสฟัลท์ติก จ ำนวน     1   สำย  ระยะทำงรวมประมำณ 6.14 กม.  
๒. กำรไฟฟ้ำ 
 

กำรขยำยเขตไฟฟ้ำ ปัจจุบันมีไฟฟ้ำใช้ทุกครัวเรือน  จ ำนวน  12  หมู่บ้ำน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
แต่ยังมปีัญหำที่รอกำรแก้ไขคือไฟฟ้ำส่องสว่ำงทำงหรือที่สำธำรณะยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  
เนื่องจำกพ้ืนที่ที่มีควำมต้องกำรให้ติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงนั้นมีจ ำนวนมำก ใช้งบประมำณจ ำนวนมำกและยังไม่เป็นที่
สำธำรณะ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวสลีจึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้เช่นเดียวกับโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เช่น ถนน กำร
แก้ปัญหำคือประสำนควำมร่วมมือกันในหลำยฝ่ำย เพ่ือที่จะท ำควำมเข้ำใจกับประชำชนในพ้ืนที่  และวิธีกำรที่จะ
ด ำเนินกำรแก้ไขอย่ำงไร ผ่ำนประชำคมท้องถิ่นเพ่ือควำมรู้และควำมเข้ำใจที่ตรงกันในกำรจัดท ำแผนพัฒนำเรื่องกำร
ไฟฟ้ำสำธำรณะในชุมชน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวสลี  อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย 

๓. กำรประปำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวสลี ไม่มีกิจกำรประปำเป็นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเอง แต่มีกำร

ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมำณในกำรก่อสร้ำง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  ระบบประปำส ำหรับอุปโภคบริโภคและ
กำรเกษตรให้แก่ทุกหมู่บ้ำนในพื้นทีต่ ำบลบัวสลี และมีน้ ำใช้ตลอดทั้งปี  ปัจจุบันประชำชนมีประปำใช้  ดังนี้ 

(๑.)  จ ำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ ำประปำ    จ ำนวน   ๑,๐94   หลังคำเรือน 
(2.)  แหล่งน้ ำประปำได้จำก  แม่น้ ำและล ำห้วยต่ำงๆ ในพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้ำน 
๔. โทรศัพท ์
 (1.)  จ ำนวนชุมสำยโทรศัพท์จ ำนวน จ ำนวน     ๑  ชุมสำย 

 2.)  หอกระจำยข่ำวในพ้ืนที่ให้บริกำรได้ครอบคลุมร้อยละ๑๐๐ของพ้ืนทีอ่งค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวสล ี
๕. ด้ำนกำรสื่อสำรหรือไปรษณียห์รือกำรขนส่ง และวัสดุครุภัณฑ ์

  (๑.)  มีไปรษณีย์ (สำขำ)  จ ำนวน  ๑  แห่ง   
ให้บริกำร เวลำ  ๐๘.๐๐–๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสำร์ (วันเสำร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอำทิตย์    
6. ด้ำนกำรศึกษำ 
ด้ำนกำรศึกษำอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีปัญหำคือ  ยังไม่สำมำรถท่ีจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  กำรแก้ปัญหำ

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก กำรสนับสนุนอำหำรเสริมนมและ
อำหำรกลำงวันให้กับทำงโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่ำงๆ กับทำงโรงเรียน นอกจำกนี้ยังสนับสนุน
เงินงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นเงินอุดหนุนตำมระเบียบว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.2561 

7. ด้ำนกำรสังคมสังเครำะห์   
(๑.) ด ำเนินกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วยเอดส์   
(๒.) รับลงทะเบียนและประสำนโครงกำรเงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓.) ประสำนกำรท ำบัตรผู้พิกำร 
(๔.) กำรสนับสนุนงบประมำณกำรสงเครำะห์และบรรเทำทุกข์แก่รำษฎร   
(๕.) ส่งเสริมและสนับสนุนโครงกำรช่วยเหลือผู้ยำกจนยำกไร้ รำยได้น้อย และผู้ด้อยโอกำสไร้ที่พ่ึง  
(๖.) ส่งเสริมและสนับสนุนโครงกำรบ้ำนท้องถิ่นประชำรัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์รำชันรำชินี    
8. ด้ำนสำธำรณสุข 
ประชำชนส่วนมำกมีสุขภำพที่ดี  มีกำรคัดกรองสุขภำพให้กับประชำชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคท่ีมักเกิดแก่

ประชำชนในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคควำมดันโลหิต โรคเบำหวำน โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  โรคมือ-ปำก-เท้ำใน
เด็ก และโรคอ่ืนๆ ประชำชนให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพยำยำมอย่ำงยิ่งที่จะด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำโดยร่วมมือกับโรงพยำบำลสำธำรณสุข  จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหำดังกล่ำว รวมถึงตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข และโครงกำรขับเคลื่อนโครงกำร
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ กำรสนับสนุนกำรกำรด ำเนินงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน (อสม.) ฯลฯ 

 


