
สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐาน 
ของเทศบาลตาํบลเวยีง 

……………… 

               การจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันาเทศบาล  ถือไดว้า่เป็นการใหค้วามสาํคญักบัการตั้งเป้าหมายเชิง
นโยบายเพือ่เป็นการช้ีนาํไปสู่การจดัทาํแผนพฒันาเทศบาลและจะเป็นการนาํแผนงานและโครงการ ที่กาํหนด
ไวแ้ลว้ในแผนพฒันาเทศบาลไปสู่กลุ่มเป้าหมาย มาพจิารณาดาํเนินการสาํหรับปีนั้น ๆ โดยจะมีรายละเอียด
และลกัษณะเฉพาะเจาะจงมากยิง่ขึ้นพร้อมที่จะนาํไปบรรจุไวใ้นเอกสารงบประมาณประจาํปี และสามารถ
นาํไปปฏิบติัไดท้นัทีเม่ือไดรั้บงบประมาณของปีนั้น      
               ดงันั้น ในการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลจะสามารถส่งผลต่อการพฒันาในระดบั 
ต่าง ๆ รวมทั้งสามารถประมวลสถานภาพโดยรวมของเทศบาลเพือ่เป็นฐานขอ้มูลต่อการนาํแผนยทุธศาสตร์
การพฒันาไปสู่แนวทางปฏิบติั ตามรายละเอียดดงัน้ี ด ั                                                                      

1. ประวัติและความเป็นมา          
เทศบาลตาํบลเวยีง ไดเ้ปล่ียนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลบา้นทรายตามพระราชบญัญตัิเปล่ียน 

แปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ซ่ึงไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก 
หนา้ 1 - 4   ลงวนัที่  24  กุมภาพนัธ ์ 2542   การเปล่ียนแปลงฐานะในคร้ังน้ีมีผลบงัคบัใช ้ ตั้งแต่ วนัที่  25  
พฤษภาคม 2542  เป็นตน้ไป  ประกอบกบัสภาตาํบลเวยีงไดย้บุรวมกบัเทศบาลตาํบลเวยีง ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เร่ือง การรวมสภาตาํบลกบัเทศบาล ลงวนัที่ 1  กรกฎาคม  2547 และไดป้ระกาศในราช
กิจจานุเบกษา  ฉบบัทัว่ไป เล่มที่ 121 ตอนพเิศษ  75 ง วนัที่  9   กรกฎาคม  2547  
                2. สภาพทั่วไป 
                     2.1 ลักษณะที่ตั้ง   

            เทศบาลตาํบลเวยีงตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของพื้นที่อาํเภอเชียงคาํ จงัหวดัพะเยา และ
มีสาํนกังานตั้งอยูเ่ลขที่ 199 บา้นพระนัง่ดิน หมู่ 7 ต.เวียง อ. เชียงคาํ จ. พะเยา  และอยูห่่างจากจงัหวดัพะเยา 
ประมาณ  78  กิโลเมตร 
                            อาณาเขต        

ïทิศเหนือ          ติดต่อกบับา้นกอม หมู่ที่ 11  ตาํบลหยว่น อาํเภอเชียงคาํ จงัหวดัพะเยา 
ïทิศใต้              ติดต่อกบับา้นหนอง หมู่ที่  4 ตาํบลฝายกวาง อาํเภอเชียงคาํ จงัหวดัพะเยา               
ïทิศตะวันออก  ติดกบับา้นร่องคอ้ม หมู่ที่ 10 ตาํบลเจดียค์าํ อาํเภอเชียงคาํ จงัหวดัพะเยา 
ïทิศตะวันตก   ติดต่อกบับา้นทุ่งควบ หมู่ที่ 2 ตาํบลทุ่งผาสุข อาํเภอเชียงคาํ จงัหวดัพะเยา         
         
 

    



  การปกครอง 
             เทศบาลตาํบลเวยีงมีพื้นที่ประมาณ 12.77  ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น  

10 หมู่บา้นและอยูใ่นพื้นที่ของตาํบลเวยีง อาํเภอเชียงคาํ จงัหวดัพะเยา และเทศบาลตาํบลเวยีงไดป้ระกาศจดัตั้ง
เป็นชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลเวยีง ตามประกาศของเทศบาลตาํบลเวยีง   ลงวนัที่ 1 ธนัวาคม 2543 
ประกอบดว้ยหมู่บา้นดงัต่อไปน้ี                                 

ตารางรายละเอยีดแยกจ านวนหมู่บ้าน 

ล าดับที ่ ช่ือหมู่บ้าน หมู่ที่ 
ช่ือ – สกุล 

ผู้น าชุมชน – ผู้ใหญ่บ้าน 
หมายเหตุ 

1. บา้นป้ี 1 นายศรีทน  ใจดี  
2. บา้นคือ 2 นายเดชษ ์ ญาติกา  
3. บา้นทราย 3 นายรบ  เวียงคาํ  
4. บา้นลา้ 4 นายจนัทร์  ใจซ่ือ  
5. บา้นไชยพรม 5 นายธนาวุฒิ  เมืองมูล  
6. บา้นเวียง 6 นายเจตร  ประกาศิต  
7. บา้นพระนัง่ดิน 7 นายลว้น  เวียงคาํ  
8. บา้นดอนไชย 8 นายแถม   โยธาดี  
9. บา้นดอนแกว้ 9 นายสนดั    ชยัแกว้ กาํนนั 

10. บา้นป้ี 10 นายทตัพงษ ์ ใจดี  

                        2.2  ข้อมูลด้านประชากร 
                กลุ่มชาติพันธ์ุ    ราษฎรตามหมู่บา้นต่าง ๆ แต่เดิมนั้นไดอ้พยพมาจากจงัหวดัน่าน เม่ือ

ประมาณปี พ.ศ. 2356 หรือ 194 ปีที่ผา่นมา จงัหวดัน่านมีการอพยพของราษฎรในอดีตเป็นจาํนวนมาก และใน
กรณีของชาวไทล้ือก็ไดอ้พยพมาจากจงัหวดัน่านดว้ยเช่นกนั ซ่ึงโดยที่จริงแลว้บรรพบุรุษของชาวไทล้ือนั้นได้
อาศยัอยูท่ี่แควน้สิบสองปันนา มณฑลยนูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน และอพยพลง
มายงัประเทศไทยจนถึงปัจจุบนั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
        



จ านวนประชากร  ประกอบดว้ยครัวเรือนจาํนวน  2,026 ครัวเรือน และมีประชากรจาํนวน  5,833 คน
    

ข้อมูลประชากรย้อนหลงั   5  ปี 

ล าดับที ่ ปี 
ลกัษณะประชากร 

จ านวนครัวเรือน หมายเหตุ 
ชาย หญงิ รวม 

1. ปี 2548 2,946 3,069 6,015 1,908  
2. ปี 2549 2,894 3,016 5,910 1,978  
3. ปี 2550 2,889 3,007 5,896 1,993  
4. ปี 2551 2,874 2,992 5,866 2,009  
5. ปี 2552 2,849 2,984 5,833 2,026  

 
                                 ตารางแยกรายละเอยีดจ านวนประชากรในปัจจุบัน 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
จ านวน ลกัษณะประชากร 

รวม หมายเหตุ 
ครัวเรือน ชาย หญงิ 

1 บา้นป้ี 168 266 250 516 ขอ้มูล ณ วนัท่ี 
2 บา้นคือ 146 187 190 377 28 ส.ค. 2552 
3 บา้นทราย 270 319 395 714  
4 บา้นลา้ 187 270 303 573  
5 บา้นไชยพรม 223 293 312 605  
6 บา้นเวียง 236 360 353 713  
7 บา้นพระนัง่ดิน 200 281 302 583  
8 บา้นดอนไชย 170 267 284 551  
9 บา้นดอนแกว้ 239 324 352 676  

10 บา้นป้ี 186 282 241 523  
77 ทะเบียนบา้นกลาง 1 0 2 2  

รวม 2,026 2,849 2,984 5,833  

 

3.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
          > การคมนาคมการจราจร    

ถนน มีเสน้ทางคมนาคมขนส่งจากบริเวณอ่ืน ๆ ที่เป็นอาํเภอและจงัหวดัใกลเ้คียงมุ่งสู่อาํเภอเชียงคาํ
และในเทศบาลตาํบลเวยีงไดแ้ก่ 

1) ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1021 ติดต่อระหวา่งพศิาล - เทิง  
2) ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1179 ติดต่อระหวา่งเชียงคาํ – ปง 
3) ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1148 ติดต่อระหวา่งเชียงคาํ - น่าน  



4) ถนนสายบา้นป่าแดด ตาํบลหยว่น - บา้นพระนัง่ดิน              
สะพาน ในเขตเทศบาลตาํบลเวยีงมีสะพานขา้มลาํนํ้ าลาวที่ใชใ้นการสญัจรไปมาของยานพาหนะและ

เป็นจุดติดต่อเช่ือมโยงระหวา่งหมู่บา้น ดงัน้ี 
1) สะพานขา้มลาํนํ้ าบา้นคือ หมู่ 2- บา้นทราย หมู่ 3 
2) สะพานขา้มลาํนํ้ าลาวระหวา่งบา้นไชยพรม หมู่ 5 - บา้นเวยีงหมู่ 6 
3) สะพานขา้มลาํนํ้ าลาวระหวา่งบา้นไชยพรม หมู่ 5 - บา้นพระนัง่ดิน หมู่ 7 
4) สะพานขา้มลาํนํ้ าลาวระหวา่งบา้นพระนัง่ดิน หมู่  7 - บา้นเวยีง หมู่  6 

แม่น ้า ล าคลอง   จากการที่พื้นที่ของหมู่บา้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่นํ้าลาวและลาํเหมือง 
สาธารณะไหลผา่นตลอดแนวเขตเทศบาลตาํบลเวยีง ลาํนํ้ าเหล่าน้ีเป็นลาํนํ้ าที่ใชใ้นการอุปโภคและใชใ้น
การเกษตรกรรมที่มีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ทาํกินของราษฎรที่อยูโ่ดยรอบชุมชน 
                 > การประปา  ในเขตเทศบาลตาํบลเวยีงมีการประปาของการประปาส่วนภูมิภาคที่
รับผดิชอบในการใหบ้ริการนํ้ าประปากบัราษฎรในเขตเทศบาลและนอกจากนั้นตามหมู่บา้นบางหมู่บา้นยงัมี
ระบบประปาหมู่บา้นเป็นของตนเองและสามารถใหบ้ริการนํ้ าประปาใหก้บัราษฎรในหมู่บา้นอีกดว้ย 
              > ไฟฟ้า ในเขตเทศบาลตาํบลเวยีงใชไ้ฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอเชียงคาํ
ในการใหบ้ริการกบัราษฎร แยกเป็นรายละเอียดไดด้งัน้ี 

1) จาํนวนครัวเรือนที่ใชไ้ฟฟ้า  จาํนวน  1,908  ครัวเรือน 
2) ไฟฟ้าสาธารณะ มีไฟฟ้าสาธารณะที่ใชใ้นการส่องสวา่งใหก้บัถนนและซอย 

> การส่ือสาร  การส่ือสารภายในเขตเทศบาลตาํบลเวยีง  สามารถแยกไดด้งัน้ี 
1) มีโทรศพัทส่์วนบุคคลใชใ้นอาคารบา้นเรือนเกือบทุกหลงัคาเรือนและใชต้ามสถานะของ

ตวัเองและครอบครัว 
                            2)    มีโทรศพัทส์าธารณะใหบ้ริการกบัราษฎรตามจุดต่าง  ๆ ของหมู่บา้นทุกหมู่บา้น 
                      3)    มีหอกระจายข่าวเพือ่ใชใ้นการส่ือสารภายในหมู่บา้นทุกหมู่บา้น 
                      4)    มีการส่ือสารที่เป็นข่าวสารบนัเทิงโดยทัว่ไป สามารถรับการส่ือสารไดจ้ากสถานีวทิย ุ
และสถานีโทรทศัน์ได ้
                      5)   หน่วยงานที่มีวทิยส่ืุอสารในพื้นที่ ประกอบดว้ย ที่วา่การอาํเภอเชียงคาํ สภ.อ.เชียงคาํ  
โรงเรียนในสังกดัของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นตน้ 

> ลักษณะการใช้ที่ดิน   
ลกัษณะการใชท้ี่ดิน เทศบาลตาํบลเวยีง มีเน้ือที่ประมาณ  12.77  ตารางกิโลเมตร ซ่ึงอาจแบ่งการใช้

ที่ดินออกเป็น      3  ประเภท  คือ 
  -พื้นที่ถือครองเพือ่อยูอ่าศยั 
  -พื้นที่ถือครองเพือ่ทาํการเกษตร  ทาํนา ทาํไร่  ทาํสวน 
  -พื้นที่ถือครองเพือ่การคา้ 
                          



            > การพาณชิยกรรมและบริการ 
  สถานประกอบการดา้นพาณิชยกรรม 

              1)  ตลาดสด   จาํนวน 2  แห่ง 
              2) ร้านคา้ทัว่ไป  จาํนวนประมาณ  85 แห่ง 
  สถานประกอบการดา้นบริการ 
              1)  สถานที่จาํหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข  จาํนวนประมาณ  30 แห่ง 
              2)  ธนาคาร   จาํนวน   2 แห่ง   ประกอบดว้ย  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
                   สาขา บา้นทราย และ ธนาคารประชาชน บา้นทราย 

> การอุตสาหกรรม    
การประกอบอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตาํบลเวยีง  ไม่มีการประกอบการของโรงงานอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่แต่อยา่งใด ส่วนมากจะเป็นการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การทาํขนมจีน ก๋วยเต๋ียว 
ขนมปัง เบเกอร่ี เป็นตน้ 

> ด้านการท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตาํบลเวยีง ที่เป็นที่ขึ้นช่ือและรู้จกัของคนโดยทัว่ไป คือ  

วัดพระน่ังดิน  ตั้งอยูบ่นพื้นที่ของบา้นพระนัง่ดิน  หมู่ที่  7  ตาํบลเวยีง อาํเภอเชียงคาํ จงัหวดัพะเยา              
เป็นวดัเก่าแก่ที่มีประวติัความเป็นมาที่น่าสนใจ เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธิคู่บา้นคู่เมือง 

> การปศุสัตว์   
การปศุสตัวส์ตัวใ์นเขตเทศบาลตาํบลเวยีงในปัจจุบนั ไม่มีการประกอบการปศุสตัวข์นาดใหญ่ แต่อยา่ง

ใด เน่ืองจากไดมี้การอพยพไปประกอบกิจการนอกพื้นที่ที่ห่างไกลจากแหล่งชุมชนเป็นส่วนมาก ส่วนที่เหลือก็
เป็นการประกอบการปศุสตัวใ์นครัวเรือนเพยีงเล็ก ๆ นอ้ย ๆ เท่านั้น 

   > ด้านสถาบันทางศาสนา 
    ในเขตเทศบาลตาํบลเวยีงประชาชนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพทุธและมีบางส่วนนบัถือศาสนา 

คริสต ์ประกอบดว้ยวดั จาํนวน   9  วดั และโบสถค์ริสตจกัร จาํนวน  1  แห่ง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



> ประเพณ ี  
ประเพณีที่สาํคญัในทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ยประเพณีดงัน้ี   
 

      จารีตประเพณ ี กจิกรรม 
หมายเหตุ 

(ช่วงระยะเวลา) 

ตานขา้วใหม่ - นาํขา้วท่ีไดรั้บการเก็บเก่ียวมาถวายทานหรือทาํบุญท่ีวดั มกราคม 
วนัสาร์ทจีน - เป็นการทาํบุญเพ่ือรําลึกถึงบรรพบุรุษ (ของคนไทยเช้ือ

สายจีน) 
กุมภาพนัธ์ 

ประเพณีสงกรานต์ - รดนํ้าดาํหัวผูสู้งอาย ุ
- แห่นางสงกรานต ์
- บายศรีสู่ขวญัพระสงฆ ์
- ส่งเคราะห์หรือสะเดาะเคราะห์ 
- ตานตุงและสรงนํ้าพระพุทธรูป 

 
เมษายน 

 
 
 

วนัวิสาขบูชา - ทาํบุญวนัวิสาขบูชา 
- เวียนเทียน 

พฤษภาคม 

ประเพณีแห่เทียนเขา้พรรษา - ทาํบุญวนัเขา้พรรษา 
- แห่เทียนพรรษา 
- ถวายเทียนพรรษา 
- เวียนเทียน 
- ทาํบุญวนัธรรมสวนะ 

กรกฎาคม 
 
 
 

ประเพณีตานขา้วสลากภตัร ทาํการถวายทานสลากภตัร ตุลาคม 
ประเพณีวนัออกพรรษา - ทาํบุญวนัออกพรรษา 

- ทาํบุญตกับาตรเทโวโรหะนะ 
ตุลาคม 

 
ประเพณีลอยกระทง - จุดโคมลอย และประทีปโคมไฟ 

- จุดบั้งไฟดอก 
- ลอยสะตวง (ลอยกระทง) 

 
พฤศจิกายน 

                  
> วัฒนธรรมด้านต่าง ๆ  

                 ด้านศาสนา  จากการที่ประชาชนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ และมีอาชีพทางเกษตรกรรมเป็น    
ส่วนใหญ่  ดงันั้นจึงมีวฒันธรรมที่เป็นแบบเกษตรกรรมและมีการผสมผสานเอาหลกัการทางพระพทุธศาสนา
เป็นกิจกรรมสอดแทรกเพือ่ให้เป็นส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจต่อการประกอบอาชีพ 
                 
 

 
 



ด้านความเช่ือ  จะประกอบไปดว้ย 
                 - ความเช่ือตามหลกัของพระพทุธศาสนาโดยจะยดึถือตามหลกัคาํสอนของพระพทุธเจา้ในหลกัการ
ที่วา่ “ตนเป็นที่พ่ึงของตน” และ “ ท ำดไีด้ด ีท ำช่ัวได้ช่ัว ” เหล่าน้ีเป็นตน้                  

- ความเช่ือในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิที่บรรพบุรุษใหค้วามเคารพนบัถือ เช่น จา้วบา้นหรือ เส้ือบา้น (สถานที่
ศกัด์ิสิทธ์ิที่ชาวบา้นใหค้วามเคารพนบัถือ) และผปีู่  ยา่ เหล่าน้ีเป็นตน้ 
                - ความเช่ือในดา้นไสยศาสตร์ โชคลาง ของขลงั และคาถาอาคม 
                - ความเช่ือในภูตผปีีศาจ วญิญาณ จา้วป่า  จา้วเขา พระภูมิ และเจา้ที่ เจา้ทาง 
                - ความเช่ือถือในบุคคลที่สูงอายทุี่ชาวบา้นใหค้วามเคารพนบัถือ 

      > พิธีกรรม   
การประกอบพธีิกรรมของประชาชนในแต่ละหมู่บา้นเป็นการประกอบพธีิกรรมตามจารีตประเพณีที่

นิยมนบัถือกนัมาแต่โบราณ และยงัมีการประกอบพธีิกรรมอ่ืน ๆ ที่เป็นการส่วนรวม เช่น พิธีบายศรีสู่ขวญั การ
รดนํ้ าดาํหวั การส่งเคราะห์บา้น งานมงคลสมรส งานขึ้นบา้นใหม่ และงานฌาปณกิจศพ และการเล้ียงเพือ่เป็น
การราํลึกถึงบรรพบุรุษในลกัษณะต่าง ๆ เป็นตน้       

> ด้านภาษา  
ภาษาที่ใชพ้ดูกนัตามหมู่บา้นต่าง ๆ เป็นภาษาเหนือหรือสาํเนียงเหนือ (กาํเมือง) และภาษาล้ือ หรือ

สาํเนียงล้ือตามหมู่บา้นไทล้ือ (ชาวไทล้ือจะมีอยูป่ระมาณ  2  หมู่บา้น ) ภาษาล้ือจะใชพ้ดูจากนัเฉพาะผูท้ี่เป็น
ชาวไทล้ือดว้ยกนัเท่านั้นส่วนภาษากลางจะใชใ้นการติดต่อส่ือสารที่เป็นงานราชการ และใชใ้นโรงเรียนใน
กรณีที่เด็กนกัเรียนเรียนหนงัสือในโรงเรียน เป็นตน้ ส่วนสาํเนียงเหนือหรือกาํเมืองนั้นจะใชใ้นการ
ติดต่อส่ือสารกบับุคคลทัว่ไปที่เป็นคนเหนือดว้ยกนั 
                   > ด้านการแต่งกาย   

การแต่งกายส่วนใหญ่จะแต่งกายตามสมยันิยม ในช่วงเทศกาลและงานประเพณีต่าง ๆ นิยมแต่งกาย
แบบพื้นเมืองหรือแบบชาวเหนือโดยทัว่ไปคือ ผูช้ายจะสวมเส้ือม่อฮ่อม มีผา้ขาวมา้คาดพงุ ส่วนสตรีจะสวมเส้ือ
ม่อฮ่อมหรือเส้ือสีชนิดต่าง ๆ ตามสมยันิยมและสวมผา้ถุง  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



> ข้อมูลด้านการศึกษา 
       ในเขตเทศบาลตาํบลเวียงประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบงัคบัทั้งหมด และสามารถเรียนต่อ
ในระดบัมธัยมศึกษาหรือระดบัอุดมศึกษาตามฐานะของแต่ละครอบครัว โดยมีสถานศึกษาอยูใ่นเขตเทศบาล 
ดงัน้ี 

ที ่ สถานศึกษา 
จ านวนครู / ผู้ดูแลเด็ก จ านวนนักเรียน หมาย

เหตุ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1. โรงเรียนบา้นพระนัง่ดิน 4 15 19 116 104 220  
2. โรงเรียนบา้นไชยพรม 4 6 10 38 36 74  
3. โรงเรียนบา้นป้ี 2 4 6 27 24 51  
4. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นดอนไชย - 3 3 18 12 30  
5. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นป้ี - 2 2 18 15 33  
6. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นลา้ - 1 1 5 8 13  

รวม 10 31 41 222 199 421  

                                                                                                                                 ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1  กนัยายน  2552  
              

> กีฬา นันทนาการ / พักผ่อน 
1) สนามกีฬาเอนกประสงค ์ จาํนวน  6  แห่ง 
2) สนามฟุตบอล   จาํนวน  4  แห่ง 
3) สนามบาสเกตบอล   จาํนวน 3 แห่ง 
4) สนามตระกร้อ  จาํนวน  4   แห่ง 
5) สนามเด็กเล่น  จาํนวน   1  แห่ง 

                  > สาธารณสุข 
         ในเขตเทศบาลตาํบลเวยีงมีสถานบริการดา้นการสาธารณสุขทั้งของรัฐบาลและเอกชนไว้

ใหบ้ริการแก่ประชาชนโดยทัว่ไป  ประกอบดว้ย 
สถานบริการสาธารณสุข 

ที ่ สถานบริการ จ านวน (แห่ง) หมายเหตุ 

1. สถานีอนามยั 1 สถานีอนามยัเวียง 
2. คลีนิคแพทย ์ 1 รักษาโรคทัว่ไป 
3. ร้านขายยาแผนปัจจุบนั 1 ขายยาแผนปัจจุบนัทัว่ไป 

 
 



 
> การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1)  สถิติเพลิงไหมใ้นรอบปี (1 ม.ค. 2546 – 31 สิงหาคม  2552 ) จาํนวน 2  คร้ัง 
2)  ความสูญเสียชีวติและทรัพยสิ์นจากเหตุเพลิงไหมใ้นรอบปีที่ผา่นมา   บาดเจบ็ 2  คน  
ไม่มีผูเ้สียชีวติ  ทรัพยสิ์นมูลค่า  -  บาท  

                       3)  รถยนตด์บัเพลิง   จาํนวน   3   คนั แยกเป็น 
                               -  คันที่ 1 รถดบัเพลิง จุนํ้ าได ้ 4,000 ลิตร  

                  -  คันที่ 2  รถบรรทุกนํ้ า  จุนํ้ าได ้6,000 ลิตร   
                  -  คันที่ 3  รถบรรทุกนํ้ า จุนํ้ าได ้10,000 ลิตร  

           4)  รถกระเชา้  จาํนวน 1 คนั  ซ้ือ พ.ศ. 2546   
           5)  รถยนตก์ูภ้ยัเคล่ือนที่เร็ว  จาํนวน  1  คนั  
           6)  เคร่ืองดบัเพลิงชนิดหาบหาม  จาํนวน 1  เคร่ือง 
           7)  พนกังานดบัเพลิง   จาํนวน 4  คน 
                  8)  อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน  จาํนวน  156  คน 

> ลักษณะภูมิอากาศ  
เทศบาลตาํบลเวยีง มีสภาพภูมิอากาศเหมือนกบัพื้นที่โดยทัว่ไป ของภาคเหนือ 

ที่มีลกัษณะภูมิอากาศไม่หนาวจดัมากนกัในฤดูหนาว และอากาศไม่ร้อนจดัมากนกัในฤดูร้อน ส่วนฤดูฝนมีฝน
ตกชุก โดยสามารถแบ่งตามฤดูกาลไดด้งัน้ี 
                    - ฤดูฝน  เร่ิมตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม  อุณหภูมิโดยเฉล่ียประมาณ  26.5 
องศาเซลเซียส                        
                    - ฤดูหนาว  เร่ิมตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกมุภาพนัธ ์  อุณหภูมิโดยเฉล่ีย ประมาณ 
20.7 องศาเซลเซียส 
                    - ฤดูร้อน  เร่ิมตั้งแต่ประมาณเดือน มีนาคม ถึงเดือน เมษายน อุณหภูมิโดยเฉล่ีย ประมาณ  32.5 
องศาเซลเซียส 

> ปริมาณน ้าฝน 
- ปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียสูงสุด พ.ศ 2537 ปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ีย ต ํ่าสุด พ.ศ 2541 

               -    ทิศทางลมในแต่ละฤดู   ฤดูฝน พดัมาทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ฤดูหนาว พดัมาทางทิศเหนือ  
                    ฤดูร้อน พดัมาทางตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 
 
 
 



 
> แหล่งน ้า 

(1)  คลอง ล าธาร ล าห้วย จ านวน  4   แห่ง ไดแ้ก่ 
            -  แม่นํ้ าลาว 
                  -  ร่องขี้นา 
            -   ลาํเหมืองสาธารณประโยชน์ 
            -   ลาํนํ้ าฝายกวาง 

(2)  การระบายน ้า 
พื้นที่นํ้ าท่วมถึง คิดเป็นร้อยละ 1/4 ของพื้นที่ทั้งหมด ระยะเวลาเฉล่ียที่นํ้ าท่วมขงันานที่สุด    

 1–2   วนั  ประมาณช่วงเดือนพฤษภาคม – กนัยายน  
 เคร่ืองสูบน ้า 

                 ก.  เคร่ืองที่ 1  เสน้ผา่ศูนยก์ลาง    3    น้ิว 
                 ข.  เคร่ืองที่ 2  เสน้ผา่ศูนยก์ลาง    2.5   น้ิว 

              (3)  น ้าเสีย 
                      1)  ปริมาณนํ้ าเสีย 1,706  ลูกบาศกเ์มตร / วนั 
                            2)  ระบบบาํบดันํ้ าเสียที่ใชค้ือ   บงัคบัใชเ้ทศบญัญติั เก่ียวกบัการติดตั้งบ่อดกัไขมนั 

 (4)   ขยะ  
    1)  ปริมาณขยะ   4.00  ตนั / วนั 

                     2)  รถยนตท์ี่ใชจ้ดัเก็บขยะ รวม  3  คนั แยกเป็น 
                         ก.  รถยนตค์นัที่ 1 รถเก็บขนขยะขนาดความจุ 6 ลูกบาศกเ์มตรซ้ือเม่ือ พ.ศ.2536(ไม่ใชแ้ลว้) 

   ข.  รถยนตค์นัที่ 2 รถเก็บขนขยะขนาดความจุ 8 ลูกบาศก ์ ซ้ือเม่ือ พ.ศ.  2543 
   ค. รถยนตค์นัที่ 3 รถเก็บขนขยะขนาดความจุ  10 ลูกบาศกเ์มตร ซ้ือเม่ือ พ.ศ. 2547 

             3) ขยะที่เก็บไดจ้าํนวน  4  ตนั / วนั 
                     4) ขยะที่กาํจดัได ้จาํนวน 4  ตนั / วนั   กาํจดัโดยวิธี        

      -  ฝังกลบอยา่งถูกสุขลกัษณะ  
      -  หมกัทาํปุ๋ ย 
      -  อ่ืน ๆ (ระบุ) การเพิม่มูลค่าขยะ โดยการนาํขยะที่ขายไดน้าํไปขายเพือ่ใหเ้กิดรายได ้

                           5) ระบบกาํจดัขยะ ปัจจุบนั กาํลงัหาแนวทางในการกาํจดัขยะอยา่งเป็นระบบ 
 
 

 
 



 
> ด้านการเมือง – การบริหาร 

โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลต าบลเวียง 
 
 
                                                                       สภาเทศบาล 
                              นายกเทศมนตรีต าบลบ้านทราย 
 
          
    

                                  รองนายกเทศมนตรีตาํบลบา้นทราย                          รองนายกเทศมนตรีตาํบลบา้นทราย 
 

  
                  
          เลขานุการนายกเทศมนตรี                                                                                                    ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 
                  ส.ต.ท.ส าราญ   ใจด ี
          ปลดัเทศบาลต าบลเวยีง 
 
 
             ส านักปลัดเทศบาล                          กองคลัง                                            กองช่าง                             กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  
        ส.ต.ท.สาํราญ  ใจดี                     นางสาวยุพเรศ  กนัทว ี                นายสมเกียรติ  ไชยมงคล                        นายชาตรี  นิลคาํ                           
         รก.หัวหน้าสาํนักปลดั                     หัวหน้ากองคลงั                             หัวหน้ากองช่าง                  หัวหน้ากองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม   
      - พนักงานเทศบาล 7 คน            - พนักงานเทศบาล 5 คน                - พนักงานเทศบาล 2 คน         - พนักงานเทศบาล 1 คน 
        - ลูกจา้งประจาํ 2  คน                 - ลูกจา้งประจาํ - คน                     - ลูกจา้งประจาํ 1  คน              - ลูกจา้งประจาํ - คน 
        - พนักงานจา้ง  8  คน                 - พนักงานจา้ง  4 คน                     - พนักงานจา้ง  5  คน              - พนักงานจา้ง  7  คน 
 
         
                                                                                                 กองการศึกษา                 หมายเหตุ  

                 ส.ต.ท.สาํราญ  ใจดี       
                                                                                               รก.หน.กองการศึกษา  1. พนักงานเทศบาล  จาํนวน  16  คน 

                                                                            - พนักงานเทศบาล 1 คน               2. ลูกจา้งประจาํ        จาํนวน   3   คน 
   - ลูกจา้งประจาํ – คน                3. พนักงานจา้ง         จาํนวน  31  คน 

  - พนักงานจา้ง  6  คน               รวม       50  คน 
ขอ้มูล ณ วนัที ่7 ต.ค. 2553 

 
 
 



 
 
> การคลังท้องถิน่ 

การบริหารรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา เปรียบเทียบย้อนหลัง  5 ปี 
ประมาณการรายรับ 

ประมาณการรายรับของเทศบาลต าบลเวยีง  (ย้อนหลงั 5 ปี) 

รายการ ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 

ก. รายได้ 
1.  หมวดภาษีอากร 

 
10,700,000 

 
227,031.25 

 
17,173,196.21 

 
236,793.95 

 
233,646.90 

2. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 205,600 328,933.70 384,288.40 388,486.95 315,033.85 

3. หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 50,000 35,768.03 65,283.81 74,618.31 74,701.92 

4. หมวดสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย  ์ - - - - - 

5. หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด 187,000 291,897 374,127.00 467,224.00 445,500.00 

6. หมวดเงินอุดหนุน 
6.1 เงินอุดหนุนทัว่ไป 
6.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 
8,108,260 

- 

 
11,143,703 

- 

 
13,514,719.00 

 
16,175,217.00 
4,849,894.20 

 
21,084,940.90 
1,209,862.00 

7. หมวดภาษีจดัสรร - - - 14,762,845.71 10,688,962.57 

ข. เงินได้อ่ืน ๆ  
1.  เงินสะสม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2.  เงินกู ้ - - - - - 

รวมรายรับทั้งส้ิน 19,250,860 26,928,262.06 31,511,614.42 36,955,080.12 36,732,363.94 

การบริหารรายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา เปรียบเทียบย้อนหลัง  5 ปี 

ประมาณการรายจ่าย 
ประมาณการรายจ่ายของเทศบาลต าบลเบ้านทราย (ย้อนหลงั 5 ปี) 

รายการ ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 

รายจ่ายงบกลาง      

1. ค่าชาํระหน้ีเงินกูแ้ละดอกเบ้ีย - - - - - 

2. รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั 819,500 910,111.04 1,158,598.00 1,471,853.00 871,917.67 

3. เงินสาํรองจ่าย - - - - - 

รายจ่ายประจ า      

1. เงินเดือนและค่าจา้งประจาํ 913,560 1,693,053 2,393,340.00 3,590,600.00 3,397,,726.00 

2.  ค่าจา้งชัว่คราว 830,400 1,026,560 1,644,216.00 2,091,600.00 2,108,390.00 

3. ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 6,365,736 5,659,763.04 7,367,003.19 12,877,800.00 12,376,653.47 

4. ค่าสาธารณูปโภค 94,000 111,920.44 143,810.54 172,000.00 275,660.33 



5.  เงินอุดหนุน 395,000 1,219,400 1,339,500.00 1,672,500.00 2,104,574.60 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายการ ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 

รายจ่ายเพ่ือการลงทุน      

1. ค่าครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง 9,832,260 12,391,239.09 9,927,400.00 13,995,350.00 13,905,825.00 

รายจ่ายพิเศษ      

1. เงินอุดหนุน 
1.1 เงินอุดหนุนทัว่ไป 
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 
9,371,277 

- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

2. เงินไดอ่ื้น    
2.1 เงินสะสม 
2.2 เงินกู ้

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

รวมรายจ่ายทั้งส้ิน 19,250,456 23,012,046.61 23,973,867.73 35,871,703.00 35,040,747.07 

 

แผนภูมิแสดงสัดส่วนรายได้กับรายจ่าย ระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 
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ผลการพฒันาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา 
 ในช่วงปีที่ผา่นมาเทศบาลตาํบลเวยีงไดน้าํแผนพฒันาเทศบาลประจาํปีไปพฒันาทอ้งถ่ินในดา้นต่าง ๆ 
ทั้งในดา้นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งน้ีเพือ่ใหแ้ผนพฒันาของเทศบาลตรงกบัความตอ้งการของประชาชน
ในทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง โดยแยกออกเป็นสาขาการพฒันา (ตามแนวทางการจดัทาํแผนพฒันาเทศบาลเดิม) ดงัน้ี 
 เชิงปริมาณ 

ตารางแยกรายละเอยีดผลการน าโครงการไปสู่การปฏบิัต ิ

ล าดับ 
ที ่

ยุทธศาสตร์การพฒันา แผนงาน / โครงการ จัดสรรงบประมาณ
ด าเนินการได้ 

คดิเป็นร้อยละ 
ของแผนยุทธศาสตร์ 

หมาย
เหตุ 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

 12  แผนงาน  
88 โครงการ 

75  โครงการ 85.23  

2. ยทุธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ 9    แผนงาน  
27  โครงการ 

18  โครงการ 66.67  

3. ยทุธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

2    แผนงาน  
8  โครงการ 

4  โครงการ 50.00  

4. ยทุธศาสตร์ดา้นความมัน่คงและ
ความสงบเรียบร้อย 

2    แผนงาน  
4  โครงการ 

2  โครงการ 50.00  

5. ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการท่ีดี 4    แผนงาน  
23 โครงการ 

17 โครงการ 73.91  

รวม 
 29   แผนงาน 
150    โครงการ 

116  โครงการ 77.33  

  

 
เชิงคุณภาพ               
จากผลของการพฒันาในเชิงปริมาณในปีที่ผา่นมา เทศบาลตาํบลเวยีงสามารถทาํการพฒันาตาม 

โครงการที่กาํหนดไวใ้นแผนพฒันาไดเ้พยีง 116 โครงการ จากทั้งหมด  150 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 77.33    
เท่านั้น เน่ืองจากมีความจาํกดัในเร่ืองงบประมาณที่จะนาํมาดาํเนินการตามแผนพฒันาที่วางไวแ้ละสามารถ
แสดงผลการพฒันาในเชิงคุณภาพไดด้งัน้ี 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  ไดด้าํเนินการก่อสร้างถนน ท่อระบายนํ้ า รางระบายนํ้ า เขื่อน 
ป้องกนัตล่ิงพงั ปรับปรุงภูมิทศัน์ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และการดาํเนินการในดา้นโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนที่
เก่ียวขอ้ง ใหมี้ความคลอบคลุม ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนใหไ้ดม้ากที่สุด 

 



 
 
               2. การพฒันาด้านส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ไดมี้การปรับปรุงก่อสร้างท่อระบาย
นํ้ า  รางระบายนํ้ า การขดุลอกคู คลอง การจดัการดา้นขยะมูลฝอย และปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์ต่าง ๆ ในเขต
เทศบาล การอบรม การประชาสมัพนัธเ์พือ่สร้างจิตสาํนึกใหป้ระชาชนอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
               3.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ไดด้าํเนินการปลูกฝังแนวคิดและวธีิการใหก้บัราษฎรในเขตเทศบาลให้
รู้จกัอดออม และขยนัขนัแขง็ในการประกอบอาชีพที่สุจริต รวมทั้งการส่งเสริมและสนบัสนุนในดา้นวชิาการ 
งบประมาณต่อบุคคล หรือกลุ่ม ทีมี่ความประสงคใ์นการรวมกลุ่มประกอบอาชีพเสริมจากรายไดห้ลกัที่มีอยู ่
เช่น การทอผา้ การเล้ียงสตัว ์ผลิตภณัฑ ์OTOP  เหล่าน้ีเป็นตน้ 
               4.  การพัฒนาด้านสังคม  ไดด้าํเนินการสนบัสนุนงบประมาณในการรักษาสุขภาพอนามยั การรณรงค์
ป้องกนัปัญหาดา้นยาเสพติดและปัญหาโรคเอดส์ พฒันาดา้นการศึกษาทั้งใบระบบและนอกระบบ การพฒันา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  การส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ินในดา้นต่าง ๆ อยา่ง
ต่อเน่ือง 
               5.  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  ไดด้าํเนินการส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมกบัเทศบาลมากยิง่ขึ้น การพฒันาดา้นขดีความสามารถของพนกังานเทศบาลและลูกจา้ง การปรับปรุง
สถานที่ปฏิบติังาน การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในดา้นต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การวเิคราะห์ศักยภาพการพฒันาท้องถิ่น 
 

    - - - - - - - - - - - - -  
 

> หลักและแนวคดิในการวางแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเวียง 
               ในการปฏิบตัิงานของเทศบาลตาํบลเวยีงซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่มีความใกลชิ้ดกบั
ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเวยีงเป็นอยา่งยิง่ และการปฏิบติังานของเทศบาลตาํบลเวยีงจะส่งผลโดยตรงต่อ
การใหบ้ริการประชาชนและต่อชีวติความเป็นอยูข่องประชาชน 
  ดงันั้น ในการวางแผนยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลตาํบลเวยีง จาํเป็นที่จะตอ้งใหส้อดคลอ้งการ
พฒันาตามนโยบายของรัฐบาล ยทุธศาสตร์อยูดี่มีสุขของจงัหวดัพะเยา ประจาํปี 2550  แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 10  แผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันาอาํเภอ แปลงไปสู่ภาคปฏิบติัเพือ่ใหเ้กิดประโยชน์
ต่อประชาชนเป็นมวลรวม คือ  

ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 มุ่งพฒันาสู่ “สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั 
(Green and Happiness  Society)  คนไทยมีคุณธรรมนาํความรอบรู้  รู้เท่าทนัโลก  ครอบครัวอบอุ่น   ชุมชน
เขม้แขง็ สงัคมสนัติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ  เสถียรภาพ  และเป็นธรรม  ส่ิงแวดลอ้มมีคุณภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ย ัง่ยนื  อยูภ่ายใตร้ะบบบริหารจดัการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดาํรงไวซ่ึ้งระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และอยูใ่นประชาคมโลกไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี” 
 
  ผลการวิเคราะห์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

จุดแข็ง 
  คณะผูบ้ริหารเทศบาลตาํบลเวยีงและสมาชิกสภาเทศบาล  ใหค้วามสาํคญัในดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวติของคนในชุมชนโดยเฉพาะในการช่วยเหลือเอาใจใส่ต่อผูสู้งอาย ุผูพ้กิาร ผูติ้ดเช้ือหรือผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบ และผูด้อ้ยโอกาสอ่ืน อีกทั้งประชาชนในทอ้งถ่ินไดรั้บสวสัดิการจากรัฐที่เก้ือประโยชน์ดา้น
สวสัดิการให้ เช่น  โครงการบตัรประกนัสุขภาพ  ศูนยส์งเคราะห์ราษฎรประจาํหมู่บา้น เป็นตน้  ส่วนดา้น
การศึกษาและวฒันธรรมในเขตเทศบาลมีโรงเรียนจาํนวน 3 โรง ซ่ึงแต่ละโรงมีบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถ
เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ใหแ้ก่ชุมชนในหลายๆ ดา้นได ้มีศูนยก์ารเรียนชุมชนเป็นศูนยป์ระสานงานและ
ดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนสายสามญั ของศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียนอาํเภอเชียงคาํ  

จุดอ่อน  
  ลกัษณะการช่วยเหลือของรัฐส่วนใหญ่เป็นการสงเคราะห์เป็นเงินและส่ิงของแต่ไม่ไดน้าํ
หลกัการและวธีิการที่ตอ้งการใหผู้ด้อ้ยโอกาสเหล่านั้นช่วยเหลือตวัเองได ้ ส่วนในดา้นการศึกษาและ
วฒันธรรมโรงเรียนที่จะเขา้ร่วมกิจกรรมยงัขาดงบประมาณที่จะสนบัสนุนการทาํกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่
สงัคม 
 



 
โอกาส 

  ทางเทศบาลสนบัสนุนใหมี้การจดัตั้งกลุ่มอาชีพ รวมทั้งสนบัสนุนโครงการ “หน่ึงตาํบล หน่ึง
ผลิตภณัฑ”์  มีหน่วยงานของสาํนกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยค์อยใหค้วามช่วยเหลือแนะนาํ
วธีิปฏิบติัในการสงเคราะห์ผูด้อ้ยโอกาสใหถู้กตอ้งและใหข้อ้มูลที่จาํเป็น ส่วนดา้นการศึกษาและวฒันธรรม
โรงเรียนแต่ละแห่งมีสถานที่พร้อมที่จะใหบ้ริการแก่ชุมชน    

อุปสรรค 
  ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวขอ้งในการเบิกจ่ายเบี้ยยงัชีพและการสงเคราะห์ที่ใชเ้ป็นแนวทาง
ปฏิบติั ยงัไม่ชดัเจนทาํใหต้อ้งล่าชา้ในการเบิกจ่ายและการจดัสรรงบประมาณจากรัฐไม่ตรงตามกาํหนด ดา้น
การศึกษาและวฒันธรรมการสนบัสนุนงบประมาณใหโ้รงเรียนและศูนยก์ารเรียนชุมชน  มีขอ้จาํกดัดา้น
ระเบียบกฎหมาย  

สรุป 
  จากขอ้มูลทัว่ไปในจาํนวนผูสู้งอายทุั้งหมด เทศบาลไดเ้อาใจใส่ดูแลไดเ้กือบทั้งหมดโดยการ
ใหส้มาชิกสภาเทศบาลร่วมกนัรับผดิชอบในการเขา้มาช่วยเหลือเจา้หนา้ที่ในการสงเคราะห์ผูด้อ้ยโอกาสจึงทาํ
ใหส้ามารถดูแลไดท้ัว่ถึงและไม่เป็นปัญหาแต่อยา่งใดรวมทั้งการพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในดา้นอ่ืนๆ 
ดว้ย   
  ผลการวิเคราะห์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  จุดแข็ง 
  ถนนในชุมชนเกือบทั้งหมดเป็นถนนคอนกรีต ในฤดูฝนไม่มีนํ้ าท่วมขงัติดต่อกนัเป็นเวลา   
นาน ๆ การคมนาคมระหวา่งหมู่บา้นมีความสะดวก ประชาชนส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใชเ้กือบครบทุกครัวเรือน  ไม่
ค่อยประสบปัญหาภยัธรรมชาติ 
  จุดอ่อน 
  ถนนสายหลกัยงัคงเป็นของกรมทางหลวงและองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ซ่ึงยงัไม่ไดถ่้าย
โอนภารกิจใหแ้ก่เทศบาล หากมีจุดชาํรุดเสียหายหน่วยงานที่รับผดิชอบไม่เขา้มาบาํรุงรักษา 
  โอกาส 
  ในเขตเทศบาลตาํบลเวยีง  มีวดัพระนัง่ดินซ่ึงเป็นสถานที่ ที่มีคนใหค้วามเคารพบูชาซ่ึงถา้ใคร
ไดม้าทีอ่าํเภอเชียงคาํ  จะตอ้งมาไหวพ้ระที่วดัพระนัง่ดิน  ทาํใหเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาํคญัทาํใหส้ามารถ
พฒันาใหเ้ป็นที่รู้จกัต่อ ๆ ไปได ้
  อุปสรรค 
  เน่ืองจากถนนสายหลกัอยูใ่นความรับผดิชอบของกรมทางหลวงและยงัไม่ไดถ่้ายโอนเม่ือเกิด
ชาํรุดประชาชนไดรั้บความเดือดร้อนเทศบาลไม่สามารถเขา้ดาํเนินการซ่อมแซมได ้รวมทั้งไฟฟ้าสาธารณะใน
เขตทางหลวงที่ชาํรุด 



 
 
สรุป 

  สภาพโครงสร้างพื้นฐานที่คงคา้งส่วนใหญ่ไม่มีปัญหารุนแรงซ่ึงสามารถแกไ้ขไดไ้ม่มี
ผลกระทบต่อประชาชนมาก 
 
  ผลการวิเคราะห์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนเข็มแข็ง 
  จุดแข็ง 
  ประชาชนส่วนใหญ่มีความพร้อมในการใหค้วามร่วมมือกบัเทศบาลและสนใจในการ
รวมกลุ่มเพือ่พฒันาอาชีพและทาํกิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั 
  จุดอ่อน 
  ประชาชนบางส่วนยงัมีความคิดที่จะรอรับการสนบัสนุนจากเทศบาลทุกดา้น โดยไม่
ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองก่อน ทาํใหข้าดการพึ่งพาตนเอง  
  โอกาส 
  รัฐบาลมีนโยบายใหป้ระชาชนยดึถือแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชเ้พือ่เป็นการแกไ้ขปัญหา
ความยากจนและรู้จกัพึ่งพาตนเอง  
  อุปสรรค 
  การทาํอาชีพเสริมของกลุ่มอาชีพต่างๆ ไม่สามารถหาตลาดมารองรับผลิตภณัฑท์ี่ทาํออกมาได ้
เน่ืองจากมีผูป้ระกอบการจาํนวนมากในพื้นที่เดียวกนั ทาํใหข้าดแรงจูงใจและละทิ้งไม่ดาํเนินการต่อไป 

สรุป 
  เทศบาลยงัมีความจาํเป็นตอ้งหาตลาดใหแ้ก่ประชาชน ในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพือ่ใหมี้ความเขม็
แขง็และสามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 
  ผลการวิเคราะห์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  จุดแข็ง 
  สภาพทัว่ไปของพื้นที่ในเขตเทศบาลตาํบลเวยีงยงัไม่มีปัญหาดา้นมลพษิและปัญหาเร่ืองของ
ขยะตกคา้ง โดยมีแหล่งกาํจดัขยะที่เพยีงพอ ไม่มีปัญหาภยัธรรมชาติ และยงัมีที่สาธารณะที่จะพฒันาใหเ้ป็น
แหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจของประชาชนทัว่ไปอยูห่ลายแห่ง 
  จุดอ่อน 
บาํรุงดูแลรักษาความสะอาดยงัคิดวา่เป็นหนา้ที่ของเทศบาลฝ่ายเดียวโดยไม่ยอมเขา้ไปจดัการดว้ยตนเองขาด
ความตระหนกัในการมีส่วนรวม   
   



 
โอกาส 

  ทั้งภาครัฐและเอกชนใหค้วามสนใจปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มมีการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ 
ซ่ึงประชาชนไดมี้โอกาสไดรั้บรู้ข่าวสารมากขึ้น อีกทั้งทางเทศบาลมีโครงการที่จะสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์
ธรรมชาติ  จึงมีส่วนช่วยสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมากขึ้น 
  อุปสรรค 
  ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มบางอยา่งที่เกิดขึ้นหากมีผลกระทบต่อชุมชนการบงัคบัใชก้ฎหมายยงั
ไม่สามารถทาํไดเ้ตม็ที่ โดยเฉพาะปัญหาดา้นมูลสตัวส่์งกล่ินเหม็น แต่ก็เป็นปัญหาเพียงเล็กนอ้ยไม่รุนแรง 
  สรุป 
  เทศบาลตอ้งสร้างจิตสาํนึกแก่ประชาชนใหมี้ความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มใหม้ากขึ้นโดยตอ้งประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งในการขบัเคล่ือนพลงัประชาชนเขา้มา
มีส่วนร่วมในการจดัการ 
 
  ผลการวิเคราะห์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน  
  จุดแข็ง 
  เทศบาลตาํบลเวยีงมีพื้นที่ใหบ้ริการ  10  หมู่บา้น โดยเป็นพื้นที่ที่ติดกนั ในสภาพภูมิศาสตร์
ไม่เป็นอุปสรรคในการมาใชบ้ริการของเทศบาล  และมีเคร่ืองจกัรกลและอุปกรณ์ที่จะใหบ้ริการแก่ประชาชน
ไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
  จุดอ่อน 
  พนกังานของเทศบาล  มีจาํนวนนอ้ย  เจา้หนา้ที่คนเดียวทาํงานหลายดา้น  ทาํให้งานบางอยา่ง
ขาดคนรับผดิชอบโดยตรง จึงทาํใหไ้ม่มีความถนดัโดยเฉพาะจึงทาํให้เกิดความล่าชา้ในการใหบ้ริการแก่
ประชาชน 
  โอกาส 
  รัฐบาลมีนโยบายใหท้อ้งถ่ินจดัสรรทุนการศึกษาใหแ้ก่พนกังานเพือ่ศึกษาต่อได ้ทาํใหทุ้กคนมี
โอกาสพฒันาความรู้และทกัษะไดสู้งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัราชการ มีการประเมินการทาํงานและ
การใหบ้ริการของทอ้งถ่ินจากบุคคลภายนอกทาํใหก้ระตุน้การทาํงานของพนกังานเพือ่จะไดรู้้ขอ้บกพร่องของ
หน่วยงาน 
  อุปสรรค 
  ภารกิจและหนา้ที่ ของบุคลากรของเทศบาล ค่อนขา้งมากอนัเน่ืองมาจากขาดบุคลากรที่
รับผดิชอบงานแต่ละดา้นโดยตรง  ทาํใหข้าดการปฏิบติังานร่วมกบัประชาชนเท่าที่ควร 
              สรุป 



  การใหก้ารบริการประชาชนยงัตอ้งมีการปรับปรุง และการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นต่างๆ 
ตอ้งเพิม่ช่องทางการส่ือสารกบัประชาชนใหม้ากขึ้น 


