สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพื้นฐาน
ของเทศบาลตําบลเวียง
………………

การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ถือได้วา่ เป็ นการให้ความสําคัญกับการตั้งเป้าหมายเชิง
นโยบายเพือ่ เป็ นการชี้นาํ ไปสู่การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลและจะเป็ นการนําแผนงานและโครงการ ที่กาํ หนด
ไว้แล้วในแผนพัฒนาเทศบาลไปสู่กลุ่มเป้าหมาย มาพิจารณาดําเนินการสําหรับปี นั้น ๆ โดยจะมีรายละเอียด
และลักษณะเฉพาะเจาะจงมากยิง่ ขึ้นพร้อมที่จะนําไปบรรจุไว้ในเอกสารงบประมาณประจําปี และสามารถ
นําไปปฏิบตั ิได้ทนั ทีเมื่อได้รับงบประมาณของปี นั้น
ดังนั้น ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลจะสามารถส่งผลต่อการพัฒนาในระดับ
ต่าง ๆ รวมทั้งสามารถประมวลสถานภาพโดยรวมของเทศบาลเพือ่ เป็ นฐานข้อมูลต่อการนําแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาไปสู่แนวทางปฏิบตั ิ ตามรายละเอียดดังนี้
1. ประวัติและความเป็ นมา
เทศบาลตําบลเวียง ได้เปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลบ้านทรายตามพระราชบัญญัติเปลี่ยน
แปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็ นเทศบาล พ.ศ. 2542 ซึ่งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก
หน้า 1 - 4 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 การเปลี่ยนแปลงฐานะในครั้งนี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 25
พฤษภาคม 2542 เป็ นต้นไป ประกอบกับสภาตําบลเวียงได้ยบุ รวมกับเทศบาลตําบลเวียง ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่ อง การรวมสภาตําบลกับเทศบาล ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 และได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ฉบับทัว่ ไป เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 75 ง วันที่ 9 กรกฎาคม 2547
2. สภาพทั่วไป
2.1 ลักษณะที่ต้งั
เทศบาลตําบลเวียงตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่อาํ เภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา และ
มีสาํ นักงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 199 บ้านพระนัง่ ดิน หมู่ 7 ต.เวียง อ. เชียงคํา จ. พะเยา และอยูห่ ่างจากจังหวัดพะเยา
ประมาณ 78 กิโลเมตร
อาณาเขต
ïทิศเหนือ
ติดต่อกับบ้านกอม หมู่ที่ 11 ตําบลหย่วน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
ïทิศใต้
ติดต่อกับบ้านหนอง หมู่ที่ 4 ตําบลฝายกวาง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
ïทิศตะวันออก ติดกับบ้านร่ องค้อม หมู่ที่ 10 ตําบลเจดียค์ าํ อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
ïทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านทุ่งควบ หมู่ที่ 2 ตําบลทุ่งผาสุข อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา

การปกครอง
เทศบาลตําบลเวียงมีพ้นื ที่ประมาณ 12.77 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็ น
10 หมู่บา้ นและอยูใ่ นพื้นที่ของตําบลเวียง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา และเทศบาลตําบลเวียงได้ประกาศจัดตั้ง
เป็ นชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเวียง ตามประกาศของเทศบาลตําบลเวียง ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543
ประกอบด้วยหมู่บา้ นดังต่อไปนี้
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่ อหมู่บ้าน
บ้านปี้
บ้านคือ
บ้านทราย
บ้านล้า
บ้านไชยพรม
บ้านเวียง
บ้านพระนัง่ ดิน
บ้านดอนไชย
บ้านดอนแก้ว
บ้านปี้

ตารางรายละเอียดแยกจานวนหมู่บ้าน
ชื่ อ – สกุล
หมู่ที่
ผู้นาชุมชน – ผู้ใหญ่บ้าน
1
นายศรี ทน ใจดี
2
นายเดชษ์ ญาติกา
3
นายรบ เวียงคํา
4
นายจันทร์ ใจซื่อ
5
นายธนาวุฒิ เมืองมูล
6
นายเจตร ประกาศิต
7
นายล้วน เวียงคํา
8
นายแถม โยธาดี
9
นายสนัด ชัยแก้ว
10
นายทัตพงษ์ ใจดี

หมายเหตุ

กํานัน

2.2 ข้ อมูลด้ านประชากร
กลุ่มชาติพันธุ์
ราษฎรตามหมู่บา้ นต่าง ๆ แต่เดิมนั้นได้อพยพมาจากจังหวัดน่าน เมื่อ
ประมาณปี พ.ศ. 2356 หรื อ 194 ปี ที่ผา่ นมา จังหวัดน่านมีการอพยพของราษฎรในอดีตเป็ นจํานวนมาก และใน
กรณี ของชาวไทลื้อก็ได้อพยพมาจากจังหวัดน่านด้วยเช่นกัน ซึ่งโดยที่จริ งแล้วบรรพบุรุษของชาวไทลื้อนั้นได้
อาศัยอยูท่ ี่แคว้นสิบสองปั นนา มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน และอพยพลง
มายังประเทศไทยจนถึงปั จจุบนั

จานวนประชากร ประกอบด้วยครัวเรื อนจํานวน 2,026 ครัวเรื อน และมีประชากรจํานวน 5,833 คน
ข้ อมูลประชากรย้อนหลัง 5 ปี
ลักษณะประชากร

ลาดับที่

ปี

1.
2.
3.
4.
5.

ปี 2548
ปี 2549
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552

จานวนครัวเรื อน

ชาย

หญิง

รวม

2,946
2,894
2,889
2,874
2,849

3,069
3,016
3,007
2,992
2,984

6,015
5,910
5,896
5,866
5,833

หมายเหตุ

1,908
1,978
1,993
2,009
2,026

ตารางแยกรายละเอียดจานวนประชากรในปัจจุบัน
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
77

หมู่บ้าน
บ้านปี้
บ้านคือ
บ้านทราย
บ้านล้า
บ้านไชยพรม
บ้านเวียง
บ้านพระนัง่ ดิน
บ้านดอนไชย
บ้านดอนแก้ว
บ้านปี้
ทะเบียนบ้านกลาง
รวม

จานวน

ลักษณะประชากร

ครัวเรื อน

ชาย

หญิง

168
146
270
187
223
236
200
170
239
186
1

266
187
319
270
293
360
281
267
324
282
0

2,026

2,849

รวม

หมายเหตุ

250
190
395
303
312
353
302
284
352
241
2

516
377
714
573
605
713
583
551
676
523
2

ข้อมูล ณ วันที่
28 ส.ค. 2552

2,984

5,833

3. ด้ านโครงสร้ างพื้นฐาน
> การคมนาคมการจราจร
ถนน มีเส้นทางคมนาคมขนส่งจากบริ เวณอื่น ๆ ที่เป็ นอําเภอและจังหวัดใกล้เคียงมุ่งสู่อาํ เภอเชียงคํา
และในเทศบาลตําบลเวียงได้แก่
1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 ติดต่อระหว่างพิศาล - เทิง
2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1179 ติดต่อระหว่างเชียงคํา – ปง
3) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148 ติดต่อระหว่างเชียงคํา - น่าน

4) ถนนสายบ้านป่ าแดด ตําบลหย่วน - บ้านพระนัง่ ดิน
สะพาน ในเขตเทศบาลตําบลเวียงมีสะพานข้ามลํานํ้าลาวที่ใช้ในการสัญจรไปมาของยานพาหนะและ
เป็ นจุดติดต่อเชื่อมโยงระหว่างหมู่บา้ น ดังนี้
1) สะพานข้ามลํานํ้าบ้านคือ หมู่ 2- บ้านทราย หมู่ 3
2) สะพานข้ามลํานํ้าลาวระหว่างบ้านไชยพรม หมู่ 5 - บ้านเวียงหมู่ 6
3) สะพานข้ามลํานํ้าลาวระหว่างบ้านไชยพรม หมู่ 5 - บ้านพระนัง่ ดิน หมู่ 7
4) สะพานข้ามลํานํ้าลาวระหว่างบ้านพระนัง่ ดิน หมู่ 7 - บ้านเวียง หมู่ 6
แม่ น้า ลาคลอง จากการที่พ้นื ที่ของหมู่บา้ นที่เป็ นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าํ ลาวและลําเหมือง
สาธารณะไหลผ่านตลอดแนวเขตเทศบาลตําบลเวียง
ลํานํ้าเหล่านี้เป็ นลํานํ้าที่ใช้ในการอุปโภคและใช้ใน
การเกษตรกรรมที่มีพ้นื ที่บางส่วนเป็ นที่ทาํ กินของราษฎรที่อยูโ่ ดยรอบชุมชน
> การประปา ในเขตเทศบาลตําบลเวียงมีการประปาของการประปาส่วนภูมิภาคที่
รับผิดชอบในการให้บริ การนํ้าประปากับราษฎรในเขตเทศบาลและนอกจากนั้นตามหมู่บา้ นบางหมู่บา้ นยังมี
ระบบประปาหมู่บา้ นเป็ นของตนเองและสามารถให้บริ การนํ้าประปาให้กบั ราษฎรในหมู่บา้ นอีกด้วย
> ไฟฟ้ า ในเขตเทศบาลตําบลเวียงใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเชียงคํา
ในการให้บริ การกับราษฎร แยกเป็ นรายละเอียดได้ดงั นี้
1) จํานวนครัวเรื อนที่ใช้ไฟฟ้า จํานวน 1,908 ครัวเรื อน
2) ไฟฟ้าสาธารณะ มีไฟฟ้าสาธารณะที่ใช้ในการส่องสว่างให้กบั ถนนและซอย
> การสื่ อสาร การสื่อสารภายในเขตเทศบาลตําบลเวียง สามารถแยกได้ดงั นี้
1) มีโทรศัพท์ส่วนบุคคลใช้ในอาคารบ้านเรื อนเกือบทุกหลังคาเรื อนและใช้ตามสถานะของ
ตัวเองและครอบครัว
2) มีโทรศัพท์สาธารณะให้บริ การกับราษฎรตามจุดต่าง ๆ ของหมู่บา้ นทุกหมู่บา้ น
3) มีหอกระจายข่าวเพือ่ ใช้ในการสื่อสารภายในหมู่บา้ นทุกหมู่บา้ น
4) มีการสื่อสารที่เป็ นข่าวสารบันเทิงโดยทัว่ ไป สามารถรับการสื่อสารได้จากสถานีวทิ ยุ
และสถานีโทรทัศน์ได้
5) หน่วยงานที่มีวทิ ยุสื่อสารในพื้นที่ ประกอบด้วย ที่วา่ การอําเภอเชียงคํา สภ.อ.เชียงคํา
โรงเรี ยนในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ เป็ นต้น
> ลักษณะการใช้ ที่ดิน
ลักษณะการใช้ที่ดิน เทศบาลตําบลเวียง มีเนื้อที่ประมาณ 12.77 ตารางกิโลเมตร ซึ่ งอาจแบ่งการใช้
ที่ดินออกเป็ น 3 ประเภท คือ
-พื้นที่ถือครองเพือ่ อยูอ่ าศัย
-พื้นที่ถือครองเพือ่ ทําการเกษตร ทํานา ทําไร่ ทําสวน
-พืน้ ที่ถือครองเพือ่ การค้า

> การพาณิชยกรรมและบริการ
สถานประกอบการด้านพาณิ ชยกรรม
1) ตลาดสด จํานวน 2 แห่ง
2) ร้านค้าทัว่ ไป จํานวนประมาณ 85 แห่ง
สถานประกอบการด้านบริ การ
1) สถานที่จาํ หน่ายอาหารตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข จํานวนประมาณ 30 แห่ง
2) ธนาคาร จํานวน 2 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขา บ้านทราย และ ธนาคารประชาชน บ้านทราย
> การอุตสาหกรรม
การประกอบอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตําบลเวียง ไม่มีการประกอบการของโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่แต่อย่างใด ส่วนมากจะเป็ นการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรื อน เช่น การทําขนมจีน ก๋ วยเตี๋ยว
ขนมปั ง เบเกอรี่ เป็ นต้น
> ด้ านการท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตําบลเวียง ที่เป็ นที่ข้ นึ ชื่อและรู ้จกั ของคนโดยทัว่ ไป คือ
วัดพระนั่งดิน ตั้งอยูบ่ นพื้นที่ของบ้านพระนัง่ ดิน หมู่ที่ 7 ตําบลเวียง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
เป็ นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็ นมาที่น่าสนใจ เป็ นสิ่งศักดิ์สิทธิคู่บา้ นคู่เมือง
> การปศุสัตว์
การปศุสตั ว์สตั ว์ในเขตเทศบาลตําบลเวียงในปั จจุบนั ไม่มีการประกอบการปศุสตั ว์ขนาดใหญ่ แต่อย่าง
ใด เนื่องจากได้มีการอพยพไปประกอบกิจการนอกพื้นที่ที่ห่างไกลจากแหล่งชุมชนเป็ นส่วนมาก ส่วนที่เหลือก็
เป็ นการประกอบการปศุสตั ว์ในครัวเรื อนเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้น
> ด้ านสถาบันทางศาสนา
ในเขตเทศบาลตําบลเวียงประชาชนส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธและมีบางส่วนนับถือศาสนา
คริ สต์ ประกอบด้วยวัด จํานวน 9 วัด และโบสถ์คริ สตจักร จํานวน 1 แห่ง

> ประเพณี
ประเพณี ที่สาํ คัญในท้องถิ่น ประกอบด้วยประเพณี ดงั นี้
จารีตประเพณี
ตานข้าวใหม่
วันสาร์ทจีน

กิจกรรม

- นําข้าวที่ได้รับการเก็บเกี่ยวมาถวายทานหรื อทําบุญที่วดั
- เป็ นการทําบุญเพื่อรําลึกถึงบรรพบุรุษ (ของคนไทยเชื้อ
สายจีน)
ประเพณีสงกรานต์
- รดนํ้าดําหัวผูส้ ู งอายุ
- แห่ นางสงกรานต์
- บายศรี สู่ขวัญพระสงฆ์
- ส่ งเคราะห์หรื อสะเดาะเคราะห์
- ตานตุงและสรงนํ้าพระพุทธรู ป
วันวิสาขบูชา
- ทําบุญวันวิสาขบูชา
- เวียนเทียน
ประเพณี แห่ เทียนเข้าพรรษา - ทําบุญวันเข้าพรรษา
- แห่ เทียนพรรษา
- ถวายเทียนพรรษา
- เวียนเทียน
- ทําบุญวันธรรมสวนะ
ประเพณี ตานข้าวสลากภัตร ทําการถวายทานสลากภัตร
ประเพณีวนั ออกพรรษา
- ทําบุญวันออกพรรษา
- ทําบุญตักบาตรเทโวโรหะนะ
ประเพณีลอยกระทง
- จุดโคมลอย และประทีปโคมไฟ
- จุดบั้งไฟดอก
- ลอยสะตวง (ลอยกระทง)

หมายเหตุ
(ช่ วงระยะเวลา)
มกราคม
กุมภาพันธ์

เมษายน

พฤษภาคม
กรกฎาคม

ตุลาคม
ตุลาคม

พฤศจิกายน

> วัฒนธรรมด้ านต่ าง ๆ
ด้ านศาสนา จากการที่ประชาชนส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ และมีอาชีพทางเกษตรกรรมเป็ น
ส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงมีวฒั นธรรมที่เป็ นแบบเกษตรกรรมและมีการผสมผสานเอาหลักการทางพระพุทธศาสนา
เป็ นกิจกรรมสอดแทรกเพือ่ ให้เป็ นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจต่อการประกอบอาชีพ

ด้ านความเชื่ อ จะประกอบไปด้วย
- ความเชื่อตามหลักของพระพุทธศาสนาโดยจะยึดถือตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าในหลักการ
ที่วา่ “ตนเป็ นที่พึ่งของตน” และ “ ทำดีได้ ดี ทำชั่วได้ ชั่ว ” เหล่านี้เป็ นต้น
- ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บรรพบุรุษให้ความเคารพนับถือ เช่น จ้าวบ้านหรื อ เสื้อบ้าน (สถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ) และผีปู่ ย่า เหล่านี้เป็ นต้น
- ความเชื่อในด้านไสยศาสตร์ โชคลาง ของขลัง และคาถาอาคม
- ความเชื่อในภูตผีปีศาจ วิญญาณ จ้าวป่ า จ้าวเขา พระภูมิ และเจ้าที่ เจ้าทาง
- ความเชื่อถือในบุคคลที่สูงอายุที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ
> พิธีกรรม
การประกอบพิธีกรรมของประชาชนในแต่ละหมู่บา้ นเป็ นการประกอบพิธีกรรมตามจารี ตประเพณี ที่
นิยมนับถือกันมาแต่โบราณ และยังมีการประกอบพิธีกรรมอื่น ๆ ที่เป็ นการส่วนรวม เช่น พิธีบายศรี สู่ขวัญ การ
รดนํ้าดําหัว การส่งเคราะห์บา้ น งานมงคลสมรส งานขึ้นบ้านใหม่ และงานฌาปณกิจศพ และการเลี้ยงเพือ่ เป็ น
การรําลึกถึงบรรพบุรุษในลักษณะต่าง ๆ เป็ นต้น
> ด้ านภาษา
ภาษาที่ใช้พดู กันตามหมู่บา้ นต่าง ๆ เป็ นภาษาเหนือหรื อสําเนียงเหนือ (กําเมือง) และภาษาลื้อ หรื อ
สําเนียงลื้อตามหมู่บา้ นไทลื้อ (ชาวไทลื้อจะมีอยูป่ ระมาณ 2 หมู่บา้ น ) ภาษาลื้อจะใช้พดู จากันเฉพาะผูท้ ี่เป็ น
ชาวไทลื้อด้วยกันเท่านั้นส่วนภาษากลางจะใช้ในการติดต่อสื่อสารที่เป็ นงานราชการ และใช้ในโรงเรี ยนใน
กรณี ที่เด็กนักเรี ยนเรี ยนหนังสือในโรงเรี ยน เป็ นต้น ส่วนสําเนียงเหนือหรื อกําเมืองนั้นจะใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลทัว่ ไปที่เป็ นคนเหนือด้วยกัน
> ด้ านการแต่ งกาย
การแต่งกายส่วนใหญ่จะแต่งกายตามสมัยนิยม ในช่วงเทศกาลและงานประเพณี ต่าง ๆ นิยมแต่งกาย
แบบพืน้ เมืองหรื อแบบชาวเหนือโดยทัว่ ไปคือ ผูช้ ายจะสวมเสื้อม่อฮ่อม มีผา้ ขาวม้าคาดพุง ส่วนสตรี จะสวมเสื้อ
ม่อฮ่อมหรื อเสื้อสีชนิดต่าง ๆ ตามสมัยนิยมและสวมผ้าถุง

> ข้ อมูลด้ านการศึกษา
ในเขตเทศบาลตําบลเวียงประชาชนส่ วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับทั้งหมด และสามารถเรี ยนต่อ
ในระดับมัธยมศึกษาหรื อระดับอุดมศึกษาตามฐานะของแต่ละครอบครัว โดยมีสถานศึกษาอยูใ่ นเขตเทศบาล
ดังนี้
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จานวนครู / ผู้ดูแลเด็ก

สถานศึกษา
โรงเรี ยนบ้านพระนัง่ ดิน
โรงเรี ยนบ้านไชยพรม
โรงเรี ยนบ้านปี้
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านดอนไชย
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านปี้
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านล้า
รวม

จานวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

4
4
2
-

15
6
4
3
2
1

19
10
6
3
2
1

116
38
27
18
18
5

104
36
24
12
15
8

220
74
51
30
33
13

10

31

41

222

199

421

หมาย
เหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2552

> กีฬา นันทนาการ / พักผ่ อน
1) สนามกีฬาเอนกประสงค์ จํานวน 6 แห่ง
2) สนามฟุตบอล จํานวน 4 แห่ง
3) สนามบาสเกตบอล จํานวน 3 แห่ง
4) สนามตระกร้อ จํานวน 4 แห่ ง
5) สนามเด็กเล่น จํานวน 1 แห่ง
> สาธารณสุ ข
ในเขตเทศบาลตําบลเวียงมีสถานบริ การด้านการสาธารณสุขทั้งของรัฐบาลและเอกชนไว้
ให้บริ การแก่ประชาชนโดยทัว่ ไป ประกอบด้วย
สถานบริการสาธารณสุ ข
ที่
1.
2.
3.

สถานบริการ
สถานีอนามัย
คลีนิคแพทย์
ร้านขายยาแผนปัจจุบนั

จานวน (แห่ ง)
1
1
1

หมายเหตุ
สถานีอนามัยเวียง
รักษาโรคทัว่ ไป
ขายยาแผนปัจจุบนั ทัว่ ไป

> การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1) สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี (1 ม.ค. 2546 – 31 สิงหาคม 2552 ) จํานวน 2 ครั้ง
2) ความสูญเสียชีวติ และทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปี ที่ผา่ นมา บาดเจ็บ 2 คน
ไม่มีผเู ้ สียชีวติ ทรัพย์สินมูลค่า - บาท
3) รถยนต์ดบั เพลิง จํานวน 3 คัน แยกเป็ น
- คันที่ 1 รถดับเพลิง จุน้ าํ ได้ 4,000 ลิตร
- คันที่ 2 รถบรรทุกนํ้า จุน้ าํ ได้ 6,000 ลิตร
- คันที่ 3 รถบรรทุกนํ้า จุน้ าํ ได้ 10,000 ลิตร
4) รถกระเช้า จํานวน 1 คัน ซื้อ พ.ศ. 2546
5) รถยนต์กภู้ ยั เคลื่อนที่เร็ว จํานวน 1 คัน
6) เครื่ องดับเพลิงชนิดหาบหาม จํานวน 1 เครื่ อง
7) พนักงานดับเพลิง จํานวน 4 คน
8) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน จํานวน 156 คน
> ลักษณะภูมิอากาศ
เทศบาลตําบลเวียง มีสภาพภูมิอากาศเหมือนกับพื้นที่โดยทัว่ ไป ของภาคเหนือ
ที่มีลกั ษณะภูมิอากาศไม่หนาวจัดมากนักในฤดูหนาว และอากาศไม่ร้อนจัดมากนักในฤดูร้อน ส่วนฤดูฝนมีฝน
ตกชุก โดยสามารถแบ่งตามฤดูกาลได้ดงั นี้
- ฤดูฝน เริ่ มตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 26.5
องศาเซลเซียส
- ฤดูหนาว เริ่ มตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ประมาณ
20.7 องศาเซลเซียส
- ฤดูร้อน เริ่ มตั้งแต่ประมาณเดือน มีนาคม ถึงเดือน เมษายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ประมาณ 32.5
องศาเซลเซียส
> ปริมาณน้าฝน
- ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยสูงสุด พ.ศ 2537 ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ย ตํ่าสุด พ.ศ 2541
- ทิศทางลมในแต่ละฤดู ฤดูฝน พัดมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูหนาว พัดมาทางทิศเหนือ
ฤดูร้อน พัดมาทางตะวันออกเฉียงเหนือ

> แหล่ งน้า
(1) คลอง ลาธาร ลาห้ วย จานวน 4 แห่ ง ได้แก่
- แม่น้ าํ ลาว
- ร่ องขี้นา
- ลําเหมืองสาธารณประโยชน์
- ลํานํ้าฝายกวาง
(2) การระบายน้า
พื้นที่น้ าํ ท่วมถึง คิดเป็ นร้อยละ 1/4 ของพื้นที่ท้งั หมด ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ าํ ท่วมขังนานที่สุด
1–2 วัน ประมาณช่วงเดือนพฤษภาคม – กันยายน
เครื่ องสู บน้า
ก. เครื่ องที่ 1 เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว
ข. เครื่ องที่ 2 เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว
(3) น้าเสีย
1) ปริ มาณนํ้าเสีย 1,706 ลูกบาศก์เมตร / วัน
2) ระบบบําบัดนํ้าเสียที่ใช้คือ บังคับใช้เทศบัญญัติ เกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมัน
(4) ขยะ
1) ปริ มาณขยะ 4.00 ตัน / วัน
2) รถยนต์ที่ใช้จดั เก็บขยะ รวม 3 คัน แยกเป็ น
ก. รถยนต์คนั ที่ 1 รถเก็บขนขยะขนาดความจุ 6 ลูกบาศก์เมตรซื้อเมื่อ พ.ศ.2536(ไม่ใช้แล้ว)
ข. รถยนต์คนั ที่ 2 รถเก็บขนขยะขนาดความจุ 8 ลูกบาศก์ ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2543
ค. รถยนต์คนั ที่ 3 รถเก็บขนขยะขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2547
3) ขยะที่เก็บได้จาํ นวน 4 ตัน / วัน
4) ขยะที่กาํ จัดได้ จํานวน 4 ตัน / วัน กําจัดโดยวิธี
- ฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ
- หมักทําปุ๋ ย
- อื่น ๆ (ระบุ) การเพิม่ มูลค่าขยะ โดยการนําขยะที่ขายได้นาํ ไปขายเพือ่ ให้เกิดรายได้
5) ระบบกําจัดขยะ ปั จจุบนั กําลังหาแนวทางในการกําจัดขยะอย่างเป็ นระบบ

> ด้ านการเมือง – การบริหาร
โครงสร้ างการบริหารงานของเทศบาลตาบลเวียง

สภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีตาบลบ้ านทราย

รองนายกเทศมนตรี ตาํ บลบ้านทราย

รองนายกเทศมนตรี ตาํ บลบ้านทราย

เลขานุการนายกเทศมนตรี

ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี
ส.ต.ท.สาราญ ใจดี
ปลัดเทศบาลตาบลเวียง

สานักปลัดเทศบาล
ส.ต.ท.สําราญ ใจดี
รก.หัวหน้าสํานักปลัด
- พนักงานเทศบาล 7 คน
- ลูกจ้างประจํา 2 คน
- พนักงานจ้าง 8 คน

กองคลัง
นางสาวยุพเรศ กันทวี
หัวหน้ากองคลัง
- พนักงานเทศบาล 5 คน
- ลูกจ้างประจํา - คน
- พนักงานจ้าง 4 คน

กองช่ าง
นายสมเกียรติ ไชยมงคล
หัวหน้ากองช่าง
- พนักงานเทศบาล 2 คน
- ลูกจ้างประจํา 1 คน
- พนักงานจ้าง 5 คน

กองการศึกษา
ส.ต.ท.สําราญ ใจดี
รก.หน.กองการศึกษา
- พนักงานเทศบาล 1 คน
- ลูกจ้างประจํา – คน
- พนักงานจ้าง 6 คน

กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม
นายชาตรี นิ ลคํา
หัวหน้ากองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม
- พนักงานเทศบาล 1 คน
- ลูกจ้างประจํา - คน
- พนักงานจ้าง 7 คน

หมายเหตุ
1. พนักงานเทศบาล จํานวน 16 คน
2. ลูกจ้างประจํา จํานวน 3 คน
3. พนักงานจ้าง
จํานวน 31 คน

รวม 50 คน
ข้อมูล ณ วันที่ 7 ต.ค. 2553

> การคลังท้ องถิน่
การบริหารรายรับในปี งบประมาณที่ผ่านมา เปรียบเทียบย้ อนหลัง 5 ปี
ประมาณการรายรับ
ประมาณการรายรับของเทศบาลตาบลเวียง (ย้อนหลัง 5 ปี )
รายการ
ก. รายได้
1. หมวดภาษีอากร
2. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
4. หมวดสาธารณูปโภคและเทศพาณิ ชย์
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
6. หมวดเงินอุดหนุน
6.1 เงินอุดหนุนทัว่ ไป
6.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
7. หมวดภาษีจดั สรร
ข. เงินได้ อื่น ๆ
1. เงินสะสม
2. เงินกู้
รวมรายรับทั้งสิ้น

ปี 2547

ปี 2548

10,700,000

227,031.25

205,600
50,000
187,000

328,933.70
35,768.03
291,897

ปี 2549

ปี 2550

ปี 2551

17,173,196.21

236,793.95

233,646.90

384,288.40
65,283.81
374,127.00

388,486.95
74,618.31
467,224.00

315,033.85
74,701.92
445,500.00

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

-

-

-

14,762,845.71

10,688,962.57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,250,860

26,928,262.06

31,511,614.42

36,955,080.12

36,732,363.94

การบริหารรายจ่ ายในปี งบประมาณที่ผ่านมา เปรียบเทียบย้ อนหลัง 5 ปี
ประมาณการรายจ่ าย
ประมาณการรายจ่ ายของเทศบาลตาบลเบ้ านทราย (ย้อนหลัง 5 ปี )
รายการ
รายจ่ ายงบกลาง
1. ค่าชําระหนี้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ย
2. รายจ่ายตามข้อผูกพัน
3. เงินสํารองจ่าย
รายจ่ ายประจา
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
2. ค่าจ้างชัว่ คราว
3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
4. ค่าสาธารณูปโภค

ปี 2547

ปี 2548

ปี 2549

ปี 2550

ปี 2551

819,500
-

910,111.04 1,158,598.00
-

1,471,853.00
-

871,917.67
-

913,560
830,400
6,365,736
94,000

1,693,053 2,393,340.00
1,026,560 1,644,216.00
5,659,763.04 7,367,003.19
111,920.44 143,810.54

3,590,600.00
2,091,600.00
12,877,800.00
172,000.00

3,397,,726.00
2,108,390.00
12,376,653.47
275,660.33

395,000

5. เงินอุดหนุน

รายการ

ปี 2547

1,219,400 1,339,500.00

ปี 2548

1,672,500.00

2,104,574.60

ปี 2550

ปี 2551

13,995,350.00

13,905,825.00

ปี 2549

รายจ่ ายเพื่อการลงทุน
1. ค่าครุ ภณ
ั ฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
รายจ่ ายพิเศษ
1. เงินอุดหนุน
1.1 เงินอุดหนุนทัว่ ไป
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
2. เงินได้อื่น
2.1 เงินสะสม
2.2 เงินกู้
รวมรายจ่ ายทั้งสิ้น

9,832,260

12,391,239.09

9,927,400.00

9,371,277
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,250,456

23,012,046.61

35,871,703.00

35,040,747.07

23,973,867.73

40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000

รายได้

15,000,000

รายจ่ าย

10,000,000
5,000,000
0

ปี 2547

ปี 2548

ปี 2549

ปี 2550

ปี 2551

แผนภูมิแสดงสั ดส่ วนรายได้กับรายจ่ าย ระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา

ผลการพัฒนาท้ องถิ่นในระยะที่ผ่านมา
ในช่วงปี ที่ผา่ นมาเทศบาลตําบลเวียงได้นาํ แผนพัฒนาเทศบาลประจําปี ไปพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ
ทั้งในด้านเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้เพือ่ ให้แผนพัฒนาของเทศบาลตรงกับความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นอย่างแท้จริ ง โดยแยกออกเป็ นสาขาการพัฒนา (ตามแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเดิม) ดังนี้
เชิงปริมาณ
ตารางแยกรายละเอียดผลการนาโครงการไปสู่ การปฏิบัติ
ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

1.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ ดา้ นเศรษฐกิจ

2.
3.
4.
5.

จัดสรรงบประมาณ
ดาเนินการได้

คิดเป็ นร้ อยละ
ของแผนยุทธศาสตร์

12 แผนงาน
88 โครงการ
9 แผนงาน
27 โครงการ
ยุทธศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 2 แผนงาน
และสิ่ งแวดล้อม
8 โครงการ
ยุทธศาสตร์ ดา้ นความมัน่ คงและ 2 แผนงาน
ความสงบเรี ยบร้อย
4 โครงการ
ยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการที่ดี 4 แผนงาน
23 โครงการ

75 โครงการ

85.23

18 โครงการ

66.67

4 โครงการ

50.00

2 โครงการ

50.00

17 โครงการ

73.91

29 แผนงาน
150 โครงการ

116 โครงการ

77.33

รวม

แผนงาน / โครงการ

หมาย
เหตุ

เชิงคุณภาพ
จากผลของการพัฒนาในเชิงปริ มาณในปี ที่ผา่ นมา เทศบาลตําบลเวียงสามารถทําการพัฒนาตาม
โครงการที่กาํ หนดไว้ในแผนพัฒนาได้เพียง 116 โครงการ จากทั้งหมด 150 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 77.33
เท่านั้น เนื่องจากมีความจํากัดในเรื่ องงบประมาณที่จะนํามาดําเนินการตามแผนพัฒนาที่วางไว้และสามารถ
แสดงผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพได้ดงั นี้
1. การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน ได้ดาํ เนินการก่อสร้างถนน ท่อระบายนํ้า รางระบายนํ้า เขื่อน
ป้องกันตลิ่งพัง ปรับปรุ งภูมิทศั น์ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และการดําเนินการในด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่นที่
เกี่ยวข้อง ให้มีความคลอบคลุม ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด

2. การพัฒนาด้ านสิ่ งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีการปรับปรุ งก่อสร้างท่อระบาย
นํ้า รางระบายนํ้า การขุดลอกคู คลอง การจัดการด้านขยะมูลฝอย และปรับปรุ งสภาพภูมิทศั น์ต่าง ๆ ในเขต
เทศบาล การอบรม การประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ ได้ดาํ เนินการปลูกฝังแนวคิดและวิธีการให้กบั ราษฎรในเขตเทศบาลให้
รู ้จกั อดออม และขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพที่สุจริ ต รวมทั้งการส่งเสริ มและสนับสนุนในด้านวิชาการ
งบประมาณต่อบุคคล หรื อกลุ่ม ทีม่ ีความประสงค์ในการรวมกลุ่มประกอบอาชีพเสริ มจากรายได้หลักที่มีอยู่
เช่น การทอผ้า การเลี้ยงสัตว์ ผลิตภัณฑ์ OTOP เหล่านี้เป็ นต้น
4. การพัฒนาด้ านสั งคม ได้ดาํ เนินการสนับสนุนงบประมาณในการรักษาสุขภาพอนามัย การรณรงค์
ป้องกันปั ญหาด้านยาเสพติดและปั ญหาโรคเอดส์ พัฒนาด้านการศึกษาทั้งใบระบบและนอกระบบ การพัฒนา
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก การส่งเสริ มและสนับสนุนด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ของท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง
5. การพัฒนาด้ านการเมืองการบริหาร ได้ดาํ เนินการส่งเสริ มและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่ วมกับเทศบาลมากยิง่ ขึ้น การพัฒนาด้านขีดความสามารถของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง การปรับปรุ ง
สถานที่ปฏิบตั ิงาน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในด้านต่าง ๆ

การวิเคราะห์ ศักยภาพการพัฒนาท้ องถิ่น
-------------

> หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตาบลเวียง
ในการปฏิบตั ิงานของเทศบาลตําบลเวียงซึ่งเป็ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเวียงเป็ นอย่างยิง่ และการปฏิบตั ิงานของเทศบาลตําบลเวียงจะส่งผลโดยตรงต่อ
การให้บริ การประชาชนและต่อชีวติ ความเป็ นอยูข่ องประชาชน
ดังนั้น ในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลเวียง จําเป็ นที่จะต้องให้สอดคล้องการ
พัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์อยูด่ ีมีสุขของจังหวัดพะเยา ประจําปี 2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แปลงไปสู่ภาคปฏิบตั ิเพือ่ ให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนเป็ นมวลรวม คือ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุขร่ วมกัน
(Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรมนําความรอบรู ้ รู ้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน
เข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็ นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยงั่ ยืน อยูภ่ ายใต้ระบบบริ หารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดํารงไว้ซ่ ึงระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และอยูใ่ นประชาคมโลกได้อย่างมีศกั ดิ์ศรี ”
 ผลการวิเคราะห์ การพัฒนาด้ านคุณภาพชีวิต
จุดแข็ง
คณะผูบ้ ริ หารเทศบาลตําบลเวียงและสมาชิกสภาเทศบาล ให้ความสําคัญในด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนโดยเฉพาะในการช่วยเหลือเอาใจใส่ต่อผูส้ ูงอายุ ผูพ้ กิ าร ผูต้ ิดเชื้อหรื อผูไ้ ด้รับ
ผลกระทบ และผูด้ อ้ ยโอกาสอื่น อีกทั้งประชาชนในท้องถิ่นได้รับสวัสดิการจากรัฐที่เกื้อประโยชน์ดา้ น
สวัสดิการให้ เช่น โครงการบัตรประกันสุขภาพ ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจําหมู่บา้ น เป็ นต้น ส่ วนด้าน
การศึกษาและวัฒนธรรมในเขตเทศบาลมีโรงเรี ยนจํานวน 3 โรง ซึ่งแต่ละโรงมีบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถ
เป็ นแหล่งเผยแพร่ ความรู ้ให้แก่ชุมชนในหลายๆ ด้านได้ มีศูนย์การเรี ยนชุมชนเป็ นศูนย์ประสานงานและ
ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนสายสามัญ ของศูนย์บริ การการศึกษานอกโรงเรี ยนอําเภอเชียงคํา
จุดอ่ อน
ลักษณะการช่วยเหลือของรัฐส่วนใหญ่เป็ นการสงเคราะห์เป็ นเงินและสิ่งของแต่ไม่ได้นาํ
หลักการและวิธีการที่ตอ้ งการให้ผดู ้ อ้ ยโอกาสเหล่านั้นช่วยเหลือตัวเองได้ ส่วนในด้านการศึกษาและ
วัฒนธรรมโรงเรี ยนที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมยังขาดงบประมาณที่จะสนับสนุนการทํากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์แก่
สังคม

โอกาส
ทางเทศบาลสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ รวมทั้งสนับสนุนโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์” มีหน่วยงานของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์คอยให้ความช่วยเหลือแนะนํา
วิธีปฏิบตั ิในการสงเคราะห์ผดู ้ อ้ ยโอกาสให้ถูกต้องและให้ขอ้ มูลที่จาํ เป็ น ส่วนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
โรงเรี ยนแต่ละแห่งมีสถานที่พร้อมที่จะให้บริ การแก่ชุมชน
อุปสรรค
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพและการสงเคราะห์ที่ใช้เป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิ ยังไม่ชดั เจนทําให้ตอ้ งล่าช้าในการเบิกจ่ายและการจัดสรรงบประมาณจากรัฐไม่ตรงตามกําหนด ด้าน
การศึกษาและวัฒนธรรมการสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรี ยนและศูนย์การเรี ยนชุมชน มีขอ้ จํากัดด้าน
ระเบียบกฎหมาย
สรุป
จากข้อมูลทัว่ ไปในจํานวนผูส้ ูงอายุท้งั หมด เทศบาลได้เอาใจใส่ดูแลได้เกือบทั้งหมดโดยการ
ให้สมาชิกสภาเทศบาลร่ วมกันรับผิดชอบในการเข้ามาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการสงเคราะห์ผดู ้ อ้ ยโอกาสจึงทํา
ให้สามารถดูแลได้ทวั่ ถึงและไม่เป็ นปั ญหาแต่อย่างใดรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนในด้านอื่นๆ
ด้วย
 ผลการวิเคราะห์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพื้นฐาน
จุดแข็ง
ถนนในชุมชนเกือบทั้งหมดเป็ นถนนคอนกรี ต ในฤดูฝนไม่มีน้ าํ ท่วมขังติดต่อกันเป็ นเวลา
นาน ๆ การคมนาคมระหว่างหมู่บา้ นมีความสะดวก ประชาชนส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้เกือบครบทุกครัวเรื อน ไม่
ค่อยประสบปั ญหาภัยธรรมชาติ
จุดอ่ อน
ถนนสายหลักยังคงเป็ นของกรมทางหลวงและองค์การบริ หารส่วนจังหวัด ซึ่งยังไม่ได้ถ่าย
โอนภารกิจให้แก่เทศบาล หากมีจุดชํารุ ดเสียหายหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่เข้ามาบํารุ งรักษา
โอกาส
ในเขตเทศบาลตําบลเวียง มีวดั พระนัง่ ดินซึ่งเป็ นสถานที่ ที่มีคนให้ความเคารพบูชาซึ่งถ้าใคร
ได้มาทีอ่ าํ เภอเชียงคํา จะต้องมาไหว้พระที่วดั พระนัง่ ดิน ทําให้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาํ คัญทําให้สามารถ
พัฒนาให้เป็ นที่รู้จกั ต่อ ๆ ไปได้
อุปสรรค
เนื่องจากถนนสายหลักอยูใ่ นความรับผิดชอบของกรมทางหลวงและยังไม่ได้ถ่ายโอนเมื่อเกิด
ชํารุ ดประชาชนได้รับความเดือดร้อนเทศบาลไม่สามารถเข้าดําเนินการซ่อมแซมได้ รวมทั้งไฟฟ้าสาธารณะใน
เขตทางหลวงที่ชาํ รุ ด

สรุป
สภาพโครงสร้างพื้นฐานที่คงค้างส่วนใหญ่ไม่มีปัญหารุ นแรงซึ่งสามารถแก้ไขได้ไม่มี
ผลกระทบต่อประชาชนมาก
 ผลการวิเคราะห์ การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจชุมชนเข็มแข็ง
จุดแข็ง
ประชาชนส่วนใหญ่มีความพร้อมในการให้ความร่ วมมือกับเทศบาลและสนใจในการ
รวมกลุ่มเพือ่ พัฒนาอาชีพและทํากิจกรรมต่างๆ ร่ วมกัน
จุดอ่ อน
ประชาชนบางส่วนยังมีความคิดที่จะรอรับการสนับสนุนจากเทศบาลทุกด้าน โดยไม่
ดําเนินการแก้ไขปั ญหาด้วยตนเองก่อน ทําให้ขาดการพึ่งพาตนเอง
โอกาส
รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนยึดถือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพือ่ เป็ นการแก้ไขปั ญหา
ความยากจนและรู ้จกั พึ่งพาตนเอง
อุปสรรค
การทําอาชีพเสริ มของกลุ่มอาชีพต่างๆ ไม่สามารถหาตลาดมารองรับผลิตภัณฑ์ที่ทาํ ออกมาได้
เนื่องจากมีผปู ้ ระกอบการจํานวนมากในพื้นที่เดียวกัน ทําให้ขาดแรงจูงใจและละทิ้งไม่ดาํ เนินการต่อไป
สรุป
เทศบาลยังมีความจําเป็ นต้องหาตลาดให้แก่ประชาชน ในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพือ่ ให้มีความเข็ม
แข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน
 ผลการวิเคราะห์ การพัฒนาด้ านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
จุดแข็ง
สภาพทัว่ ไปของพื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลเวียงยังไม่มีปัญหาด้านมลพิษและปั ญหาเรื่ องของ
ขยะตกค้าง โดยมีแหล่งกําจัดขยะที่เพียงพอ ไม่มีปัญหาภัยธรรมชาติ และยังมีที่สาธารณะที่จะพัฒนาให้เป็ น
แหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทัว่ ไปอยูห่ ลายแห่ง
จุดอ่ อน
บํารุ งดูแลรักษาความสะอาดยังคิดว่าเป็ นหน้าที่ของเทศบาลฝ่ ายเดียวโดยไม่ยอมเข้าไปจัดการด้วยตนเองขาด
ความตระหนักในการมีส่วนรวม

โอกาส
ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจปั ญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อต่างๆ
ซึ่งประชาชนได้มีโอกาสได้รับรู ้ข่าวสารมากขึ้น อีกทั้งทางเทศบาลมีโครงการที่จะสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ธรรมชาติ จึงมีส่วนช่วยสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
อุปสรรค
ปั ญหาด้านสิ่งแวดล้อมบางอย่างที่เกิดขึ้นหากมีผลกระทบต่อชุมชนการบังคับใช้กฎหมายยัง
ไม่สามารถทําได้เต็มที่ โดยเฉพาะปั ญหาด้านมูลสัตว์ส่งกลิ่นเหม็น แต่ก็เป็ นปั ญหาเพียงเล็กน้อยไม่รุนแรง
สรุป
เทศบาลต้องสร้างจิตสํานึกแก่ประชาชนให้มีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นโดยต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนพลังประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่ วมในการจัดการ
 ผลการวิเคราะห์ การพัฒนาด้ านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน
จุดแข็ง
เทศบาลตําบลเวียงมีพ้นื ที่ให้บริ การ 10 หมู่บา้ น โดยเป็ นพื้นที่ที่ติดกัน ในสภาพภูมิศาสตร์
ไม่เป็ นอุปสรรคในการมาใช้บริ การของเทศบาล และมีเครื่ องจักรกลและอุปกรณ์ที่จะให้บริ การแก่ประชาชน
ได้อย่างทัว่ ถึง
จุดอ่ อน
พนักงานของเทศบาล มีจาํ นวนน้อย เจ้าหน้าที่คนเดียวทํางานหลายด้าน ทําให้งานบางอย่าง
ขาดคนรับผิดชอบโดยตรง จึงทําให้ไม่มีความถนัดโดยเฉพาะจึงทําให้เกิดความล่าช้าในการให้บริ การแก่
ประชาชน
โอกาส
รัฐบาลมีนโยบายให้ทอ้ งถิ่นจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่พนักงานเพือ่ ศึกษาต่อได้ ทําให้ทุกคนมี
โอกาสพัฒนาความรู ้และทักษะได้สูงขึ้นและเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิราชการ มีการประเมินการทํางานและ
การให้บริ การของท้องถิ่นจากบุคคลภายนอกทําให้กระตุน้ การทํางานของพนักงานเพือ่ จะได้รู้ขอ้ บกพร่ องของ
หน่วยงาน
อุปสรรค
ภารกิจและหน้าที่ ของบุคลากรของเทศบาล ค่อนข้างมากอันเนื่องมาจากขาดบุคลากรที่
รับผิดชอบงานแต่ละด้านโดยตรง ทําให้ขาดการปฏิบตั ิงานร่ วมกับประชาชนเท่าที่ควร
สรุป

การให้การบริ การประชาชนยังต้องมีการปรับปรุ ง และการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารด้านต่างๆ
ต้องเพิม่ ช่องทางการสื่อสารกับประชาชนให้มากขึ้น

