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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบัวสลี  อําเภอแมลาว  จังหวัดเชียงราย 

ขอมูลทั่วไป 
 

 
 

๑. ดานกายภาพ 
 ๑.๑  ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 

ท่ีตั้งของหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวสลี  ประกอบดวย 
หมูท่ี  1  บานแมมอญ 
หมูท่ี  2  บานตนงาว 
หมูท่ี  3  บานหัวโละ 
หมูท่ี  4  บานสันปูเลย 
หมูท่ี  5  บานแมตาก 
หมูท่ี  6  บานตนยาง 
หมูท่ี  7  บานศรีวังมูล 
หมูท่ี  8  บานหนองคึก 
หมูท่ี  9  บานปงปาตอง 
หมูท่ี  10  บานปาบง 
หมูท่ี  11  บานรองปลายนา 
หมูท่ี  12  บานบัวสลี 
 

ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบัวสลี (ปจจุบันเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง )  
- ตั้งอยูหมูท่ี 1 บานแมมอญ  ตําบลบัวสลี  อําเภอแมลาว  จังหวัดเชียงราย  
- โทรศัพท  ๐53 – 673657 / โทรสาร  ๐53 – 673885    -  www.buasalee.go.th 

 

คําขวัญตําบลบัวสล ี
“ผาทอเรืองนาม   เมืองงามน้ําใส      หนองปาไครธรรมชาติ 
พิลาศล้ําวัฒนธรรม อุตสาหกรรมเคร่ืองปนดินเผา    แมน้ําลาวคูบัวสลี” 
 

ชุมชนเดิมสวนใหญอพยพมาจากบานสันปูเลย จังหวัดเชียงใหมโดยเลือกทําเลท่ีตั้งของตําบลซ่ึงมีแหลง
น้ําธรรมชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณ มีดอกบัวอยูจํานวนมาก ประกอบกับมีตนโพธิ์อยูท่ีบริเวณนั้นดวย ซ่ึงภาษา

พ้ืนเมืองลานนา เรียกวา ตนสลี (ตน-สะ-หลี) จึงเปนท่ีมาของ “ตําบลบัวสลี”  องคการบริหารสวนตําบลบวัสลี  
ไดรับการยกฐานะจากสภาตําบลข้ึนเปนองคการบริหารสวนตําบล เม่ือวันท่ี  23  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2540  
ปจจุบันปรับโครงสราง เปน อบต.ขนาดกลาง มีจํานวน 12 หมูบาน มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูบาน
ละสองคน 
      ท่ีตั้ งองคการบริหารสวนตําบลบัวสลีตั้ งอยูทางทิศเหนือของท่ีวาการอําเภอแมลาว ระยะทาง              
7 กิโลเมตรและอยูทางทิศใตของตัวอําเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ระยะทาง 15  กิโลเมตร เนื้อท่ีประมาณ         
26.4 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  16,500 ไร ภูมิประเทศ  พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุม มีแมน้ําลาวไหลผาน   
มีพ้ืนท่ีเชิงเขาทางดานทิศตะวันตกมีอาณาเขตติดตอพ้ืนท่ีใกลเคียง ดังนี ้

สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบัวสลี  อําเภอแมลาว  จังหวัดเชียงราย 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 

พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุม มีแมน้ําลาวไหลผาน มีพ้ืนท่ีเชิงเขาทางดานทิศตะวันตกมีอาณาเขตติดตอพ้ืนท่ี
ใกลเคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือติดตอกับ ตําบลปาออดอนชัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 ทิศตะวันออกติดตอกับ ตําบลปาออดอนชัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 ทิศตะวันตกติดตอกับ ตําบลแมกรณ  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ทิศใตติดตอกับ  ตําบลปากอดํา  อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่เขตองคการบริหารสวนตําบลบัวสล ี
 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 

อากาศบนภูเขาจะคอนขางเย็นแตฤดูกาลจะเปนแบบมรสุมเมืองรอนโดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใตในชวงฤดูฝนและลมตะวันออกเฉียงเหนือในชวงฤดูหนาว แบงเปน 3 ฤดู คือ ฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม 
ถึง พฤษภาคม/ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม/และฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ. 
 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
 

ดินในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย ประกอบดวยดิน 2 กลุมใหญ ไดแก บริเวณท่ีราบเปนดิน ท่ีเกิดบนลานตะพักลํา
น้ําระดับตาง ๆ และบริเวณภูเขาและท่ีสูงชันเปนดินเกิดบนภูเขาและท่ีลาดชันดินเกิดบนลานตะพักลําน้ําระดับตาง ๆ 
ประกอบดวยดินหลายชนิด เปนดินท่ีมีความอุดมสมบูรณต่ําถึงดีหรือดีปานกลางเนื้อดินรวมจนถึงดินเหนียว มีการ
ระบายน้ําดีจนถึงเลวปกติใชในการทํานาดินบนภูเขาและท่ีชันมีท้ังดินลึกและดินตื้น บางแหงมีกอนกรวดและกอนหิน
ปะปนในเนื้อดินหรือกระจัดกระจายไปตามผิวดิน ลักษณะเนื้อดินสีของดินและปฏิกิริยาดิน แตกตางกันไปแลวแต
ชนิดของหินตนกําเนิดโดยท่ัวไปมักมีความอุดมสมบูรณต่ํา ขอจํากัดในการใชดินท่ีสําคัญของพ้ืนท่ีคือ ความลาดชัน
และการเสี่ยงตอกษัยการ (Erosion) ท่ีจะเกิดข้ึน พ้ืนท่ีนี้ยังเปนปาอยูมาก สมควรเก็บไวเปนปารักษาตนน้ํา ลําธาร
ลักษณะดินโดยท่ัวไปในพ้ืนท่ีตําบลบัวสลีเปนดินปนทราย ประมาณ 70% เปนดินรวนปนทราย ประมาณ 20% 
เปนดินลูกรัง ประมาณ 10% 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบัวสลี  อําเภอแมลาว  จังหวัดเชียงราย 

๑.๕  ลักษณะของแหลงนํ้า 
   

1.5.1. แหลงน้ําที่สรางข้ึน 
 
 

       1.)  ประปา    จํานวน 10  แหง   ดังนี้  
หมูท่ี  2  มีผูใชประโยชน  หมู 2       
หมูท่ี  4  มีผูใชประโยชน หมูท่ี 4,1,3  
 หมูท่ี  5  มีผูใชประโยชน หมูท่ี 3,5 
 หมูท่ี  6  มีผูใชประโยชน หมูท่ี 6 
 หมูท่ี  7  มีผูใชประโยชน หมูท่ี 7 
 หมูท่ี  8  ใชการไมได 
 หมูท่ี  9  มีผูใชประโยชน หมูท่ี 9 
 หมูท่ี 10 มีผูใชประโยชน หมูท่ี 10 
 หมูท่ี 11 มีผูใชประโยชน หมูท่ี 11 
 หมูท่ี 12 มีผูใชประโยชน หมูท่ี 12 
 

2.) คลองชลประทาน  จํานวน 2  สาย   
(ฝงตะวันออกพ้ืนท่ีใชประโยชนหมูท่ี 6,7,8,10/ฝงตะวันตกพ้ืนท่ีใชประโยชน หมูท่ี 2,3,4) 
3.)  แมน้ํา   จํานวน 1  สาย   
4.)  ลําน้ําลําหวย  จํานวน  5  สาย 
 

1.5.2. แหลงน้ําธรรมชาติ   
 
 

1.) แมน้ํา และลําหวย จํานวน 5  สาย ดังนี้ 
1.1. ลําหวยแมมอญ ผานหมูท่ี  1,7,9,11 และ 12 
1.2. ลําหวยแมตาก  ผานหมูท่ี  1,2,3,4 และ 5 
1.3. ลําเหมืองกลางทุง หมูท่ี 4 
1.4. ลําเหมืองกองชาง หมูท่ี 4 
1.5. ลําเหมืองแมขาว ผานหมูท่ี  9,2,11 

2.) บึง / หนอง และอ่ืนๆ     จํานวน   13 แหง  ดังนี้ 
1.  หนองกวาน    หมูท่ี  1       8.  หนองหวาย   หมูท่ี  6  
2.  หนองน้ําหลงใหญ   หมูท่ี  12     9.  หนองกุด      หมูท่ี  6 
3.  หนองบัวนอย หมูท่ี  2  10.  หนองบัว    หมูท่ี  7  
4.  หนองบัว(หัวโละ)   หมูท่ี  3  11.  หนองน้ําโคง หมูท่ี  7 
5.  หนองปาไคร   หมูท่ี  4  12.  หนองน้ําหลง   หมูท่ี  10 
6.  หนองบัว(แมตาก)   หมูท่ี  5  13.  หนองคึก    หมูท่ี  8 
7.  หนองปาไคร   หมูท่ี  7 

 

๑.๕ ลักษณะของไมและปาไม 
 

1.) ปาไมในเขตพ้ืนท่ีปาสงวน จํานวน      500  ไร 
2.) ปาชุมชน   จํานวน   1,200  ไร 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบัวสลี  อําเภอแมลาว  จังหวัดเชียงราย 

 

๒. ดานการเมือง/การปกครอง 
     

ตําบลบัวสล ีแบงการปกครองในหมูบานไดเปนการปกครองแบบเปนทางการ โดยผูนําในการปกครอง
จะเปนไปตามกฎเกณฑของบานเมืองหรือกฎเกณฑของบานเมืองหรือกฎหมายกําหนด  โดยมี กํานัน, ผูใหญบาน,  
สารวัตรกํานัน,  ผูชวยผูใหญบาน  และรูปแบบคณะกรรมการหมูบานและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลบัวสลี
รวมกันรับผิดชอบในการปกครองดูแลความทุกขสุขและการพัฒนาหมูบาน 

องคการบริหารสวนตําบลบัวสลีมีหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวสลี จํานวน 12 หมูบาน  
ซ่ึงแตละหมูบานมีตัวแทนมาเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูบานละ 2 คน รวมท้ังสิ้น 24 คน  
ประชาชนมีสวนรวมและมีบทบาทในการตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประชาชนให
ความรวมมือดานการเลือกตั้งเปนอยางดี  เชน  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  ในป พ.ศ. ๒๕๕6  
ประชาชนมาใชสิทธิเลือกตั้งจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล2,888 คนจากผูมีสิทธิ
เลือกตั้งท้ังสิ้น 3,๗14 คน  คิดเปน รอยละ ๗7.๗๖  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  2,888 คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น 3,714 คน คิดเปนรอยละ ๗7.76  ปญหาคือการแขงขันทาง
การเมืองคอนขางสูง  มีจุดท่ีนาสังเกตคือ มีการแจงยายและแจงเขายายออกของทะเบียนราษฎรในชวงท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเลือกผูใหญบาน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  นายกองคการบริหารสวนตําบล  
โดยเฉพาะ การคัดเลือกผูใหญบาน  การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลบัวสลีคือขอความรวมมือผูนํา
เจาหนาท่ีของรัฐและเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสองพฤติกรรมและใหรายงานอําเภอแมลาว
ทราบในฐานะผูกํากับดูแลและจัดใหมีการรณรงคประชาสัมพันธใหขอมูลท่ีถูกตองเก่ียวกับขอกฎหมายของการ
เลือกตั้งท่ีกระทําไดและทําไมไดใหประชาชนไดรับทราบ ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนองคการบริหารสวนตําบลก็ไดพยายาม
แกไขปญหาตางๆโดยนําขอมูลจากการประชุมประชาคมทองถ่ินทุกชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวลี มา
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 ตามอํานาจหนาท่ีท่ีตองทําขององคการบริหารสวนตําบล และอํานาจหนาท่ีท่ีอาจจัดทํา
ขององคการบริหารสวนตําบลในการจัดบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน   

จากผลการประชุมประชาคมทองถ่ินทุกครั้งท่ีมีข้ึน จะมีประชาชนสนใจเขารวมประชุมรวมท้ังแสดงความ
คิดเห็นท่ีหลากหลาย  สงผลใหองคการบริหารสวนตําบลบัวสลีทราบถึงปญหาความเดือนรอนของประชาชนและได
นําไปจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือแกไขปญหาความเดือนรอนและความตองการของประชาชน  และประชาชนมี
สวนรวมในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  นอกจากนี้องคการบริหารสวนตําบลไดจัดโครงการสงเสริมเพ่ิม
ความรูในดานตางๆ และจัดอบรมศึกษาดูงานของคณะผูบริหารสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพนักงานสวน
ตําบลพนักงานจางและผูนําชุมชนท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้งตามโครงการอ่ืนๆ และจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสําหรับ
ประชาชนอีกหลายโครงการเพ่ือนําความรูและประสบการณจากการถอดบทเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หรือหนวยงานอ่ืนท่ีประสบผลสําเร็จท่ีไดรับมาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลใหมีความเจริญกาวหนาและองคการ
บริหารสวนตําบลบัวสลีมีโครงการจัดซ้ือครุภัณฑเพ่ือใชในการปฏิบัติงานใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพกอใหเกิด
ประโยชนกับทางราชการมากท่ีสุด  แตบางโครงการตองระงับไวเนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณ  มีอัตรากําลัง
พนักงานสวนตําบลจํากัด ไมเพียงพอตอการจัดบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน โดย
องคการบริหารสวนตําบลแบงเขตการปกครอง  ดังนี้ 

 
 
 



๕ 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบัวสลี  อําเภอแมลาว  จังหวัดเชียงราย 

๒.๑ เขตการปกครอง 
 

อ งค ก า รบ ริ ห ารส วน ตํ าบ ล บั ว ส ลี  ได จั ด ต้ั ง เป น อ งค ก รป ก ค รอ งส ว น ท อ ง ถ่ิ น ต าม                   
ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เม่ือวันท่ี 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2539  (จํานวน 3,637 แหง)  ซ่ึงไดประกาศใน            
ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศท่ัวไป เลม 113  ตอนพิเศษ 52ง ลงวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ.2539 และใชเปน
ศูนยกลางการพัฒนาในเขตตําบลบัวสลี  มีพ้ืนท่ีจํานวน 16,500 ไร หรือจํานวน  26.40 ตารางกิโลเมตร  
ระยะหางจากตัวจังหวัดเชียงราย เปนระยะทาง  15 กิโลเมตร   

 

มีอาณาเขตดังนี้ 
 

ทิศเหนือติดตอกับ ตําบลปาออดอนชัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 ทิศตะวันออกติดตอกับ ตําบลปาออดอนชัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 ทิศตะวันตกติดตอกับ ตําบลแมกรณ  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ทิศใตติดตอกับ  ตําบลปากอดํา  อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย 
 

๒.๒ การเลือกตั้ง 
 

  องคการบริหารสวนตําบลบัวสลี ไดแบงเขตการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลบัวสลี
จํานวน 1 เขตเลือกตั้ง และเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวสลี จํานวน  1  เขตเลือกตั้ง 

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวสล ีสวนใหญมีสวนรวมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมา
และประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวสลียังมีสวนรวมและมีบทบาทในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและการชวยเหลือภารกิจตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบัวสลี  เสนอแนะใน
กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลบัวสลี ในการดําเนินงานตางๆ เชน การประชุมประชาคมทองถ่ินในการจัด
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลบัวสลี  เพ่ือการประชุมประชาคมแกไขปญหาความเดือดรอนความ
ยากจน การสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบัวสลี ฯลฯ  

 
        

ทําเนียบคณะผูบริหารท่ีไดรับการเลือกต้ัง 
 

1. พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2548  คณะบริหารชุด นายจําลอง   คําแกน 
2. พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2552  คณะบริหารชุด นายบุญผาย  สลีสองสม 
3. พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2556  คณะบริหารชุด นายนอย      เตชะ 
4 .พ.ศ. 2556 – ปจจุบัน   คณะบริหารชุด นายชาติ      สุภารัตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องคการบริหารสวนตําบลบัวสลี  อําเภอแมลาว  จังหวัดเชียงราย 

 
  ๓. ประชากร 
   

         ๓.๑ ขอมูลเกีย่วกับจํานวนประชากร 
 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน ประชากร (คน) จํานวน
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บานแมมอญ 137 144 281 124 
2 บานตนงาว 189 220 409 154 
3 บานหัวโละ 193 200 393 151 
4 บานสันปูเลย 206 225 431 179 
5 บานแมตาก 176 173 349 126 
6 บานตนยาง 324 363 687 255 
7 บานศรีวังมูล 263 316 579 264 
8 บานหนองคึก 186 211 397 145 
9 บานปงปาตอง 98 106 204 64 

10 บานปาบง 129 130 259 124 
11 บานรองปลายนา 92 97 189 71 
12 บานบัวสลี 120 133 253 102 

รวม 2,113 2,318 4,431 1,759 
 

หมายเหตุ  แหลงขอมูล : รายงานสถิติประชากรระดับตําบลของตําบลบัวสลี ป พ.ศ.2562 
จากสํานักงานทะเบียนอําเภอแมลาว   (ณ เดือน มิถุนายน 2562) 
 
 

      ๓.๒ ชวงอายุและจํานวนประชากร   

รายการ หญิง ชาย หมายเหตุ 
จํานวนประชากรเยาวชน 339 328   อาย ุ      1-18   ป 
จํานวนประชากร 1,549 1,444   อายุ      19-60  ป 
จํานวนประชากรผูสูงอายุ 491 414   อายุมากกวา 60  ป 

จํานวนรวม 2,379 คน 2,186 คน รวมท้ังสิ้น 4,565 คน 
 

 
 
 


	มีอาณาเขตดังนี้

