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บทที่ 1 
บทน า 
……………… 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นการกําหนดแนวทางการพัฒนา เทศบาลตําบลเวียงหรือจะ
กล่าวอีกนัยหนึ่งเพ่ือเป็นการกําหนดกรอบความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการเทศบาลตําบลเวียงตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนที่ได้ให้เทศบาลมีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง   การบริหาร   
การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  รวมทั้งการมีอํานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ                             
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช  2496   
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งหมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทีก่ําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงถึงวิสัยทัศน์ (Vision)  
พันธกิจ  (Mission)  และจุดมุ่งหมาย  (Goal)   เพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายของผู้บริหาร แผนพัฒนาที่
จะต้องจัดทําหลังจากท่ีแผนยุทธศาสตร์เสร็จแล้ว  คือแผนพัฒนาสามปี ซึ่งเป็นแผนที่จะต้องสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมีลักษณะเป็นการกําหนด   รายละเอียดแผนงาน   โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้น
สําหรับปีงบประมาณแต่ละปีมีความต่อเนื่องและแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีอีกนัยหนึ่ง ก็คือเป็น
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัตินั่นเอง 

หลักการจัดทําแผนพัฒนาในปัจจุบัน เน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ  
เอกชน  และประชาชน  ประสานความร่วมมือ สรรพกําลัง  และการใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองปัญหา   
และความต้องการของประชาชนเป็นหลักในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดนั้น   องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ควรที่จะมีกรอบนโยบายทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยร่วมกันแก้ไข
ปัญหาในภาพรวมทั้งหมดมีเปูาหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการวางแผนเทศบาลตําบลเวียงจึงขอชี้นําให้เห็นถึงความสําคัญ
ตลอดจนความหมายในลักษณะต่าง ๆ ของการวางแผนได้ดังต่อไปนี้ 

1. ความหมายของการวางแผน 
การวางแผนเป็นการบริหารและกําหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายที่ปรารถนาเปรียบ 

เสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต  เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น(Where we are 
to where  we want to go) การวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณา   กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติงานอย่างใช้ดุลยพินิจ  

การวางแผนจึงมีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ต่าง ๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุด  โดยผ่านกระบวนการคิดก่อนทํา ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า  การวางแผนคือความพยายามที่เป็นระบบ
(Syste matic attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคตเพ่ือให้องค์การหรือหน่วยงาน
นั้น ๆ  บรรลุผลที่ปรารถนา 
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2.  ความส าคัญของการวางแผน (Significance of  Planning)  
           1. เป็นการลดความไม่แน่นอนและลดปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ทั้งนี้

เพราะการวางแผนเป็นการจัดโอกาสทางด้านการจัดการให้ผู้วางแผนมีสายตากว้างไกล  มองเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ 

           2. ทําให้เกิดการยอมรับแนวคิดใหม่ ๆ เข้ามาในหน่วยงาน  ทั้งนี้เนื่องจากปรัชญาของการ
วางแผนถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง  

           3. ทําให้การดําเนินการของหน่วยงานบรรลุถึงเปูาหมายที่ปรารถนา    เพราะการวางแผนเป็น
งานที่ต้องกระทําเป็นจุดเริ่มแรกของทุกฝุายในหน่วยงาน 

           4. เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ําซ้อน  เพราะการวางแผนทําให้มองเห็น
ภาพรวมของหน่วยงานที่ชัดเจนและยังเป็นการอํานวยประโยชน์ในการจัดระเบียบของหน่วยงานให้มีความ
เหมาะสมกับลักษณะงานมากขึ้น และเป็นการจําแนกงานแต่ละหน่วยไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนกัน 

           5. ทําให้เกิดความแจ่มชัดในการดําเนินงาน  เนื่องจากการวางแผนเป็นการกระทําโดยอาศัย
ทฤษฎี  หลักการ  และงานวิจัยต่าง ๆ มาเป็นตัวกําหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในอนาคตอย่าง
เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงานที่ดําเนินอยู่ 

3.  ประโยชน์ของการวางแผน    (Advantages of Planning) 
        การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

            1. บรรลุจุดมุ่งหมาย  (Attention of  Objectives) การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดมุ่งหมาย
ปลายทางเพ่ือให้องค์การบรรลุจุดมุ่งหมายที่กําหนดให้  การกําหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการ
วางแผน  ถ้าจุดมุ่งหมายที่กําหนดมีความแจ่มชัดก็จะช่วยให้การบริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่
กําหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี 

           2. ประหยัด   (Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพ่ือคิด
วิธีการให้หน่วยงานบรรลุถึงประสิทธิภาพ  เป็นการให้หน่วยงานในฝุายต่าง ๆ มีการประสานงานกันดี  กิจกรรม
ที่ดําเนินมีความต่อเนื่องกัน  ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ  ที่ทํา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่านับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี  ก่อให้เกิดการประหยัดแก่หน่วยงาน 

           3. ลดความไม่แน่นอน(Reduction of  Uncertainty) การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนใน
อนาคตลงเพราะการวางแผนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตการวางแผนที่มี
ประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้ว  ทําการคาดคะเนเหตุการณ์ใน
อนาคตและได้หาแนวทางพิจาราณาปูองกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้แล้ว 

           4. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม  (Basis of control) การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้กําหนด
หน้าที่การควบคุมข้ึน  ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ดําเนินการ
คู่กันอาศัยซึ่งก ันและกัน  กล่าวคือถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม  กล่าวได้ว่าแผนกําหนด
จุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่การควบคุม 

           5. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์  (Encourages inniovation and 
Creativity) การวางแผนเป็นพ้ืนฐานด้านการตัดสินใจ  และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ ๆ (นวัตกรรม) 
และความคิดสร้างสรรค์ทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ฝุายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเป็นการระดมปัญญาของคณะผู้
ทํางานด้วยการวางแผนทําให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์  นํามาใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานและ
ยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร 
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          6. พัฒนาแรงจูงใจ  (Improves Motivation) ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึง
ความร่วมแรงร่วมใจในการทํางานของผู้บริหาร  และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดในกลุ่มคนงานด้วยเพราะ
เขารู้อย่างชัดเจน  การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสําหรับผู้บริหารในอนาคต 

          7. พัฒนาการแข่งขัน  (Improves Competitive Strength) การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ  
ทําให้หน่วยงานมีการแข่งขันกันมากกว่าหน่วยงานที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ  
ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการทํางาน  เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน  ปรับปรุงสิ่ง
ต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

          8. ทําให้เกิดการประสานงานที่ดี  (Better Coordination) การวางแผนได้สร้างความมั่นใจใน
เรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายของหน่วยงาน  ทําให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายเดียวมี
การจัดประสานงานในฝุายต่าง ๆ ของหน่วยงานเพ่ือหลีกเหลี่ยงความซ้ําซ้อนในงานแต่ละฝุายของหน่วยงาน 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลเวียง 
2) เป็นเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตําบลเวียง 
3) เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาของเทศบาลตําบลเวียงในภาพรวม 
4) เพ่ือประสานการพัฒนาให้สอดคล้องทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นอ่ืนที่ใกล้เคียง 

 ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16 โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้ 

1.1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพื่อนํามากําหนด
แนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นําข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และ
ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  1.2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล  นํามา
วิเคราะห์เพื่อจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  1.3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

1.4 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประกาศใช้ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  เมื่อดําเนินการตาม ข้อ ๑.๑ ถึง ๑.๔ เสร็จแล้ว ผู้บริหารทอ้งถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อําเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
   ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือเป็นกรอบในการจัดทําแผนพัฒนา สามปี 
ให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่กําหนดไว้ 
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กลยุทธ์และเทคนิคในการจัดท ากรอบนโยบาย  ทิศทางและแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลเวียง 
ในการจัดทํากรอบนโยบาย ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลเวียง มีความมุ่งหวังที่จะ

ให้เทศบาลตําบลเวียงจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการสภาพปัญหา
และศักยภาพของตนเองภายในกรอบ   นโยบาย  ทิศทางการพัฒนาเดียวกัน ตามหลักการจัดทําแผนแบบ
บูรณาการ  จึงได้ดําเนินการจัดทํากรอบนโยบายฯ  โดยใช้กลยุทธ์และเทคนิคด้วย ดังนี้  

 สํารวจ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงทุกด้าน เช่น  ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ศิลปวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

 รับฟังความคิดเห็นของประชาคมแต่ละหมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบลเวียงและทําการวิเคราะห์
สถานการณ์ในการพัฒนาท้องถิ่นโดยการใช้เทคนิคการทําSWOTเพ่ือให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค 

 การประชุมระดมความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผน ผู้แทน และเจ้าหน้าที่
จากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล   ร่วมกันให้ข้อคิดเห็น เพ่ือ
กําหนดวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบล
เวียง 

 การรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ 
 นําข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน(จปฐ.)ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช๒ค)และข้อมูลพื้นฐานใน

การพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผน 
 

ลักษณะของกรอบนโยบาย ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลเวียง  

ลักษณะของกรอบนโยบาย ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบล เวียงเป็นกรอบนโยบาย ทิศ
ทางการพัฒนาในภาพกว้าง มีความยืดหยุ่นตามการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมภายนอก เป็นการรวบรวมเอา
ปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  เทศบาลตําบลเวียง  ทั้ง  10  หมู่บ้าน มากําหนดเป็นแนวทางการ
พัฒนาและนโยบายของผู้บริหาร ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอําเภอ 
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บทที่ 2 
 

สภาพทั่วไปและขอ้มูลพื้นฐาน 
ของเทศบาลตําบลเวียง 

……………… 
               การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล  ถือได้ว่าเป็นการให้ความสําคัญกับการตั้งเปูาหมาย
เชิงนโยบายเพื่อเป็นการชี้นําไปสู่การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลและจะเป็นการนําแผนงานและโครงการ ที่
กําหนดไว้แล้วในแผนพัฒนาเทศบาลไปสู่กลุ่มเปูาหมาย มาพิจารณาดําเนินการสําหรับปีนั้น ๆ โดยจะมี
รายละเอียดและลักษณะเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นพร้อมที่จะนําไปบรรจุไว้ในเอกสารงบประมาณประจําปี และ
สามารถนําไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณของปีนั้น      
               ดังนั้น ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลจะสามารถส่งผลต่อการพัฒนาในระดับ 
ต่าง ๆ รวมทั้งสามารถประมวลสถานภาพโดยรวมของเทศบาลเพื่อเป็นฐานข้อมูลต่อการนําแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาไปสู่แนวทางปฏิบัติ ตามรายละเอียดดังนี้ ดั                                                                       

1. ประวัติและความเป็นมา          
เทศบาลตําบลเวียง(เดิมใช้ชื่อเทศบาลตําบลบ้านทรายแต่ต่อมาประชาชนในเขตพ้ืนที่ตําบลเวียงมี

ความประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อจากเทศบาลตําบลบ้านทรายเป็นเทศบาลตําบลเวียงเพ่ือความเหมาะสมกับประวัติ
ความเป็นมาของชุมชนและสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตเทศบาล ซึ่งมีผลตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ตั่งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2557 ) และอดีตได้เปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาล               
บ้านทราย ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ซึ่งได้ประกาศลงใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก หน้า 1 - 4   ลงวนัที่  24  กุมภาพันธ์  2542   การเปลี่ยนแปลงฐานะ
ในครั้งนี้มีผลบังคับใช้  ตั้งแต่ วันที่  25  พฤษภาคม 2542  เป็นต้นไป  ประกอบกับสภาตําบลเวียงได้ยุบรวมกับ
เทศบาลตําบลเวียง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การรวมสภาตําบลกับเทศบาล ลงวันที่ 1  กรกฎาคม  
2547 และได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา  ฉบับทั่วไป เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ  75 ง วันที่  9   กรกฎาคม  
2547  
            2. สภาพทั่วไป 
                     2.1 ลักษณะที่ตั้ง   

            เทศบาลตําบลเวียงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพ้ืนที่อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 
และมีสํานักงานตั้งอยู่เลขที่ 199 บ้านพระนั่งดิน หมู่ 7 ต.เวียง อ. เชียงคํา จ. พะเยา  และอยู่ห่างจากจังหวัด
พะเยา ประมาณ  78  กิโลเมตร 
                          อาณาเขต        

ทิศเหนือ          ติดต่อกับบ้านกอม หมู่ที่ 11  ตําบลหย่วน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 
ทิศใต้              ติดต่อกับบ้านหนอง หมู่ที่  4 ตําบลฝายกวาง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา               
ทิศตะวันออก  ติดกับบ้านร่องค้อม หมู่ที่ 10 ตําบลเจดีย์คํา อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับบ้านทุ่งควบ หมู่ที่ 2 ตําบลทุ่งผาสุข อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา             
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         การปกครอง 
             เทศบาลตําบลเวียงมีพ้ืนที่ประมาณ 12.77  ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น  

10 หมู่บ้านและอยู่ในพ้ืนที่ของตําบลเวียง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา และเทศบาลตําบลเวียงได้ประกาศ
จัดตั้งเป็นชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเวียง ตามประกาศของเทศบาลตําบลเวียง   ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 
ประกอบด้วยหมู่บ้านดังต่อไปนี้   
 
                               

ตารางรายละเอียดแยกจ านวนหมู่บ้าน 
 

ล าดับที ่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที ่
ชื่อ – สกุล 
ผู้น าชุมชน – ผู้ใหญ่บ้าน 

หมายเหตุ 

1. บ้านปี ้ 1 นายศรีทน  ใจด ี  
2. บ้านคือ 2 นายเดชษ์  ญาติกา  
3. บ้านทราย 3 นางเกษร   อุ่นตาล  
4. บ้านล้า 4 นายจันทร์  ใจช่ืน  
5. บ้านไชยพรม 5 นายธนาวุฒิ  เมืองมูล  
6. บ้านเวียง 6 นายเจตร  ประกาสิทธ์ิ  
7. บ้านพระนั่งดิน 7 นายภูวนัย  เกิดสุข  
8. บ้านดอนไชย 8 นายแถม   โยธาด ี  
9. บ้านดอนแก้ว 9 นายสนัด    ชัยแก้ว กํานัน 
10. บ้านปี ้ 10 นายศุภชัย  ใจด ี  

                         
  2.2  ข้อมูลด้านประชากร 

                กลุ่มชาติพันธ์    ราษฎรตามหมู่บ้านต่าง ๆ แต่เดิมนั้นได้อพยพมาจากจังหวัดน่าน                      
เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2356 หรือ 194 ปีทีผ่่านมา จังหวัดน่านมีการอพยพของราษฎรในอดีตเป็นจํานวนมาก 
และในกรณีของชาวไทลื้อก็ได้อพยพมาจากจังหวัดน่านด้วยเช่นกัน ซึ่งโดยที่จริงแล้วบรรพบุรุษของชาวไทลื้อนั้น
ได้อาศัยอยู่ที่แคว้นสิบสองปันนา มลฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน และอพยพ   
ลงมายังประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน  
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แผนที่โดยสังเขป ของเทศบาลต าบลเวียง  อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
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จ านวนประชากร  ประกอบด้วยครัวเรือนจํานวน  2,302 ครัวเรือน และมีประชากรจํานวน 5,696 คน

    

ข้อมูลประชากรย้อนหลัง   5  ปี 

ล าดับที ่ ปี 
ลักษณะประชากร 

จ านวนครัวเรือน หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1. ปี 2553 2,837 3,002 5,839 2,041  
2. ปี 2554 2,815 2,961 5,776 2,061  
3. ปี 2555 2,810 2,943 5,753 2,080  
4. ปี 2556 2,799 2,928 5,727 2,097  
5. ปี 2557 2,795 2,910 5,705 2,131  
5. ปี 2558 2,793 2,903 5,696 2,302  
 

                                 ตารางแยกรายละเอียดจ านวนประชากรในปัจจุบนั 

ล าดับที ่ ปี 
ลักษณะประชากร 

จ านวนครัวเรือน หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1. ปี 2553 2,837 3,002 5,839 2,041  
2. ปี 2554 2,815 2,961 5,776 2,061  
3. ปี 2555 2,810 2,943 5,753 2,080  
4. ปี 2556 2,799 2,928 5,727 2,097  
5. ปี 2557 2,795 2,910 5,705 2,131  
5. ปี 2558 2,793 2,903 5,696 2,302  
หมายเหตุ   ข้อมูลจากสํานักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตาํบลเวียง ณ วันที่ 17 มี.ค.  2558 
 
3.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 > การคมนาคมการจราจร    
        ถนน มีเส้นทางคมนาคมขนส่งจากบริเวณอ่ืน ๆ ที่เป็นอําเภอและจังหวัดใกล้เคียงมุ่งสู่อําเภอ

เชียงคําและในเทศบาลตําบลเวียงได้แก่ 
1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 ติดต่อระหว่างพิศาล - เทิง  
2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1179 ติดต่อระหว่างเชียงคํา – ปง 
3) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148 ติดต่อระหว่างเชียงคํา - น่าน  
4) ถนนสายบ้านปุาแดด ตําบลหย่วน - บ้านพระนั่งดิน      

       สะพาน ในเขตเทศบาลตําบลเวียงมีสะพานข้ามลําน้ําลาวที่ใช้ในการสัญจรไปมาของยานพาหนะ
และเป็นจุดติดต่อเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน ดังนี้ 

1) สะพานข้ามลําน้ําบ้านคือ หมู่ 2- บ้านทราย หมู่ 3 
2) สะพานข้ามลําน้ําลาวระหว่างบ้านไชยพรม หมู่ 5 - บ้านเวียงหมู่ 6 
3) สะพานข้ามลําน้ําลาวระหว่างบ้านไชยพรม หมู่ 5 - บ้านพระนั่งดิน หมู่ 7 
4) สะพานข้ามลําน้ําลาวระหว่างบ้านพระนั่งดิน หมู่  7 - บ้านเวียง หมู่  6 
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       แม่น้ า ล าคลอง   จากการที่พ้ืนที่ของหมู่บ้านที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ําลาวและลําเหมือง 
สาธารณะไหลผ่านตลอดแนวเขตเทศบาลตําบลเวียง ลําน้ําเหล่านี้เป็นลําน้ําที่ใช้ในการอุปโภคและใช้ใน
การเกษตรกรรมที่มีพ้ืนที่บางส่วนเป็นที่ทํากินของราษฎรที่อยู่โดยรอบชุมชน 
                > การประปา  ในเขตเทศบาลตําบลเวียงมีการประปาของการประปาส่วนภูมิภาคที่รับผิดชอบ
ในการให้บริการน้ําประปากับราษฎรในเขตเทศบาลและนอกจากนั้นตามหมู่บ้านบางหมู่บ้านยังมีระบบประปา
หมู่บ้านเป็นของตนเองและสามารถให้บริการน้ําประปาให้กับราษฎรในหมู่บ้านอีกด้วย 
            > ไฟฟ้า ในเขตเทศบาลตําบลเวียงใช้ไฟฟูาของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค  อําเภอเชียงคําในการ
ให้บริการกับราษฎร แยกเป็นรายละเอียดได้ดังนี้ 

1) จํานวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟูา  จํานวน  2,302  ครัวเรือน 
2) ไฟฟูาสาธารณะ มีไฟฟูาสาธารณะที่ใช้ในการส่องสว่างให้กับถนนและซอย 
> การสื่อสาร  การสื่อสารภายในเขตเทศบาลตําบลเวียง  สามารถแยกได้ดังนี้ 
1) มีโทรศัพท์ส่วนบุคคลใช้ในอาคารบ้านเรือนเกือบทุกหลังคาเรือนและใช้ตามสถานะของ

ตัวเองและครอบครัว 
                    2)   มีโทรศัพท์สาธารณะให้บริการกับราษฎรตามจุดต่าง  ๆ ของหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
                3)    มีหอกระจายข่าวเพื่อใช้ในการสื่อสารภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
                4)    มีการสื่อสารที่เป็นข่าวสารบันเทิงโดยทั่วไป สามารถรับการสื่อสารได้จากสถานีวิทยุ 
และสถานีโทรทัศน์ได้ 
                5)   หน่วยงานที่มีวิทยุสื่อสารในพ้ืนที่ ประกอบด้วย ที่ว่าการอําเภอเชียงคํา สภ.อ.เชียงคํา  
โรงเรียนในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น 
  > ลักษณะการใช้ท่ีดิน   

ลักษณะการใช้ที่ดิน เทศบาลตําบลเวียง มีเนื้อที่ประมาณ  12.77  ตารางกิโลเมตร ซึ่งอาจแบ่งการใช้
ที่ดินออกเป็น      3  ประเภท  คือ 
  -พ้ืนที่ถือครองเพ่ืออยู่อาศัย 
  -พ้ืนที่ถือครองเพ่ือทําการเกษตร  ทํานา ทําไร่  ทําสวน 
  -พ้ืนที่ถือครองเพ่ือการค้า 
                          

           > การพาณิชยกรรมและบริการ 
  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 

  1)  จุดบริการน้ํามัน      จํานวน  2  จุด 
               2)  ตลาดสด   จํานวน 2  แห่ง 
              3) ร้านค้าทั่วไป  จํานวนประมาณ  132 แห่ง 
  4) โรงสีขนาดเล็ก  จํานวน  6 แห่ง 
  > สถานประกอบการด้านบริการ 
               1)  สถานที่จําหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข  จํานวนประมาณ  30 แห่ง 
               2)  ธนาคาร   จํานวน   1 แห่ง   ประกอบด้วย  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรสาขาบ้านทราย   
 
 
 



10 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตําบลเวียง (พ.ศ.2559-2563) 

 

  

                   > การอุตสาหกรรม    
การประกอบอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตําบลเวียง  ไม่มีการประกอบการของโรงงานอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่แต่อย่างใด ส่วนมากจะเป็นการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การทําขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว 
ขนมปัง เบเกอรี่ เป็นต้น 

       > ด้านการท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตําบลเวียง ที่เป็นที่ข้ึนชื่อและรู้จักของคนโดยทั่วไป คือ  

วัดพระนั่งดิน  ตั้งอยู่บนพื้นที่ของบ้านพระนั่งดิน  หมู่ที่  7  ตําบลเวียง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา              
เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองนอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ สําหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ตั้งแต่บรรพบรุษ คือ ปุาชุมชน
บ้านปี้  ตําบลเวียง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา  
     > การปศุสัตว์   

การปศุสัตว์สัตว์ในเขตเทศบาลตําบลเวียงในปัจจุบัน  มีการประกอบการปศุสัตว์ขนาดใหญ่ ประเภท
ฟาร์มไก่ จํานวน 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ไกลออกไปจากย่านชุมชน   ส่วนที่เหลือก็เป็นการประกอบการปศุสัตว์ใน
ครัวเรือนเพียงเล็ก ๆ น้อยๆ เท่านั้น 

    > ด้านสถาบันทางศาสนา 
ในเขตเทศบาลตําบลเวียงประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและมีบางส่วนนับถือศาสนา 

คริสต์ ประกอบด้วยวัด จํานวน  8  วัด ที่พักสงฆ์  จํานวน 1 แห่ง และโบสถ์คริสตจักร จํานวน  1  แห่ง 
    > วัฒนธรรมด้านต่าง ๆ  
                 ด้านศาสนา  จากการที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีอาชีพทางเกษตรกรรม              
เป็นส่วนใหญ่  ดังนั้นจึงมีวัฒนธรรมที่เป็นแบบเกษตรกรรมและมีการผสมผสานเอาหลักการทางพระพุทธศาสนา
เป็นกิจกรรมสอดแทรกเพ่ือให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจต่อการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตประจําวัน 
              > ด้านความเชื่อ  จะประกอบไปด้วย 
                 - ความเชื่อตามหลักของพระพุทธศาสนาโดยจะยึดถือตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าใน
หลักการที่ว่า “ตนเป็นที่พึ่งของตน” และ “ ทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว ” เหล่านี้เป็นต้น                  

       - ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บรรพบุรุษให้ความเคารพนับถือ เช่น จ้าวบ้านหรือเสื้อบ้าน                   
(สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ) และผีปูุ ผีย่า เหล่านี้เป็นต้น 
                - ความเชื่อในด้านไสยศาสตร์ โชคลาง ของขลัง และคาถาอาคม 
                - ความเชื่อในภูตผีปีศาจ วิญญาน จ้าวปุา  จ้าวเขา พระภูมิ และจ้าวที่จ้าวทาง 
                - ความเชื่อถือในบุคคลที่สูงอายุที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ 

 > พิธีกรรม   
การประกอบพิธีกรรมของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเป็นการประกอบพิธีกรรมตามจารีตประเพณีที่นิยมนับถือ
กันมาแต่โบราณ และยังมีการประกอบพิธีกรรมอ่ืน ๆ ที่เป็นการส่วนรวม เช่น พิธีบายศรีสู่ขวัญ การรดน้ําดําหัว 
การส่งเคราะห์บ้าน งานมงคลสมรส งานขึ้นบ้านใหม่ และงานฌาปณกิจศพ และการเลี้ยงเพ่ือเป็นการรําลึกถึง
บรรพบุรุษในลักษณะต่าง ๆ เป็นต้น       
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  > ประเพณี   
ประเพณีที่สําคัญในท้องถิ่น ประกอบด้วยประเพณีดังนี้   
 

      จารีตประเพณี กิจกรรม 
หมายเหตุ 
(ช่วงระยะเวลา) 

ตานข้าวใหม ่ - นําข้าวที่ได้รับการเก็บเกี่ยวมาถวายทานหรือทําบุญที่วัด มกราคม 
วันสาร์ทจีน - เป็นการทําบุญเพื่อราํลึกถึงบรรพบุรุษ (ของคนไทยเช้ือสาย

จีน) 
กุมภาพันธ ์

ประเพณีสงกรานต ์ - รดน้ําดําหัวผู้สูงอาย ุ
- แห่นางสงกรานต ์
- บายศรีสู่ขวัญพระสงฆ ์
- ส่งเคราะหห์รือสะเดาะเคราะห์ 
- ตานตุงและสรงน้ําพระพุทธรูป 

 
เมษายน 
 
 
 

วันวิสาขบูชา - ทําบุญวันวิสาขบูชา 
- เวียนเทียน 

พฤษภาคม 

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา - ทําบุญวันเข้าพรรษา 
- แห่เทียนพรรษา 
- ถวายเทียนพรรษา 
- เวียนเทียน 
- ทําบุญวันธรรมสวนะ 

กรกฎาคม 
 
 
 

ประเพณีตานข้าวสลากภัตร ทําการถวายทานสลากภตัร ตุลาคม 
ประเพณีวันออกพรรษา - ทําบุญวันออกพรรษา 

- ทําบุญตักบาตรเทโวโรหะนะ 
ตุลาคม 
 

ประเพณีลอยกระทง - จุดโคมลอย และประทีปโคมไฟ 
- จุดบั้งไฟดอก 
- ลอยสะตวง (ลอยกระทง) 

 
พฤศจิกายน 

              
  
> ด้านภาษา  
ภาษาท่ีใช้พูดกันตามหมู่บ้านต่าง ๆ เป็นภาษาเหนือหรือสําเนียงเหนือ (กําเมือง) และภาษาลื้อ หรือ

สําเนียงลื้อตามหมู่บ้านไทลื้อ (ชาวไทลื้อจะมีอยู่ประมาณ  2  หมู่บ้าน ) ภาษาลื้อจะใช้พูดจากันเฉพาะผู้ที่เป็น
ชาวไทลื้อด้วยกันเท่านั้นส่วนภาษากลางจะใช้ในการติดต่อสื่อสารที่เป็นงานราชการ และใช้ในโรงเรียนในกรณีที่
เด็กนักเรียนเรียนหนังสือในโรงเรียน เป็นต้น ส่วนสําเนียงเหนือหรือกําเมืองนั้นจะใช้ในการติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลทั่วไปที่เป็นคนเหนือด้วยกัน 
          > ด้านการแต่งกาย   

การแต่งกายส่วนใหญ่จะแต่งกายตามสมัยนิยม ในช่วงเทศกาลและงานประเพณีต่าง ๆ นิยมแต่งกาย
แบบพ้ืนเมืองหรือแบบชาวเหนือโดยทั่วไปคือ ผู้ชายจะสวมเสื้อม้อฮ่อม มีผ้าขาวม้าคาดพุง ส่วนสตรีจะสวมเสื้อ
ม้อฮ่อมหรือเสื้อสีชนิดต่าง ๆ ตามสมัยนิยมและสวมผ้าถุง  
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> ข้อมูลด้านการศึกษา 

       ในเขตเทศบาลตําบลเวียงประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับทั้งหมด และสามารถเรียนต่อ
ในระดับมัธยมศึกษาหรือระดับอุดมศึกษาตามฐานะของแต่ละครอบครัวโดยมีสถานศึกษาอยู่ในเขตเทศบาล ดังนี้ 

ที ่ สถานศึกษา 
จ านวนครู / ผู้ดูแล
เด็ก 

จ านวนนักเรียน 
หมาย
เหตุ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1. โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 4 12 16 80 96 176  
2. โรงเรียนบ้านไชยพรม 2 4 6 13 16 29  
3. โรงเรียนบ้านปี ้ 2 1 3 29 35 64  
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียง - 6 6 54 48 102  
5. ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 1 2 3 50 85 135  
รวม 5  แห่ง 9 25 34 226 280 506  
                                                                      ข้อมูลจากสถานศึกษา รวม 5 แห่ง ณ วันท่ี  21  เมษายน  2557 
      > กีฬา นันทนาการ / พักผ่อน 

1) สนามกีฬาเอนกประสงค์  จํานวน  6  แห่ง 
2) สนามฟุตบอล   จํานวน  4  แห่ง 
3) สนามบาสเกตบอล   จํานวน 3 แห่ง 
4) สนามตระกร้อ  จํานวน  4   แห่ง 
5) สระว่ายน้ํา  จํานวน -   แห่ง 
6) สวนสาธารณะ  จํานวน  2 แห่ง 
7) สนามเด็กเล่น  จํานวน   1  แห่ง 

           > สาธารณสุข 
         ในเขตเทศบาลตําบลเวียงมีสถานบริการด้านการสาธารณสุขทั้งของรัฐบาลและเอกชนไว้

ให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไป  ประกอบด้วย 
 

สถานบริการสาธารณสุข 
 

ที ่ สถานบริการ จ านวน 
(แห่ง) 

หมายเหตุ 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเวียง 
2. คลินิคแพทย ์ 1 รักษาโรคทั่วไป 
3. ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 1 ขายยาแผนปัจจุบันท่ัวไป 
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  > การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1)  สถิติเพลิงไหม้ในเขต ทต.เวียงในรอบปี (1 ม.ค. 57 – 30 พ.ค. 58 ) จํานวน     -       ครั้ง 
2)  ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมา คิดเป็นผู้เสียชีวิต  - คน  
      บาดเจ็บ -  คน ทรัพย์สินมูลค่า  -  บาท  

                 3)  รถยนต์ดับเพลิง   จํานวน   3   คัน แยกเป็น 
                          -  คันที่ 1 รถดับเพลิง จุน้ําได้  4,000 ลิตร ซื้อเม่ือ พ.ศ.2540 ราคา 1,992,340.-บาท 
                          -  คันที่ 2  รถบรรทุกน้ํา  จุน้ําได้ 6,000 ลิตร  ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2537 ราคา  782,000.-บาท                      

                -  คันที่ 3  รถบรรทุกน้ํา จุน้ําได้ 10,000 ลิตร ได้รับโอนจากที่ทําการปกครอง                      
           อําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา เมื่อ 17  สิงหาคม  2548                      
        4)  รถกระเช้า  จํานวน 1 คัน  ซื้อ พ.ศ. 2546  ราคา  1,885,000.-บาท 
        5)  รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว  จํานวน  1  คัน ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2548 ราคา 1,995,000  บาท 
        6)  เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม  จํานวน 1  เครื่อง 
        7)  พนักงานดับเพลิง   จํานวน 4  คน 
             8)  อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  จํานวน  156  คน 
             9)  การฝึกซ้อมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  ปีที่ผ่านมา  จํานวน 2  ครั้ง 
 
      > ลักษณะภูมิอากาศ  

เทศบาลตําบลเวียง มีสภาพภูมิอากาศเหมือนกับพื้นที่โดยทั่วไป ของภาคเหนือ 
ที่มีลักษณะภูมิอากาศไม่หนาวจัดมากนักในฤดูหนาว และอากาศไม่ร้อนจัดมากนักในฤดูร้อน ส่วนฤดูฝนมีฝนตก
ชุก โดยสามารถแบ่งตามฤดูกาลได้ดังนี้ 
                    - ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม  อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ  
26.5 องศาเซลเซียส                        
                    - ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 
ประมาณ 20.7 องศาเซลเซียส 
                   - ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่ประมาณเดือน มีนาคม ถึงเดือน เมษายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ประมาณ  
33.5 องศาเซลเซียส 
 > ปริมาณน้ าฝน 

-  ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยสูงสุด พ.ศ 2537 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย ต่ําสุด พ.ศ 2541 
              -  ทิศทางลมในแต่ละฤดู   ฤดูฝน พัดมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูหนาว พัดมาทางทิศเหนือ  
ฤดูร้อน พัดมาทางตะวันออกเฉียงเหนือ 
 > แหล่งน้ า 

(1)  คลอง ล าธาร ล าห้วย จ านวน  4   แห่ง ได้แก่ 
            - แม่น้ําลาว 
                - ร่องขี้นา 
             -  ลําเหมืองสาธารณประโยชน์ 
            -  ลําน้ําฝายกวาง 
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(2)  การระบายน้ า 
พ้ืนที่น้ําท่วมถึง คิดเป็นร้อยละ 1/4 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ําท่วมขังนานที่สุด    

 1–2   วัน  ประมาณช่วงเดือนพฤษภาคม – กันยายน  

           เครื่องสูบน้ า 
                 ก.  เครื่องที่ 1  เส้นผ่าศูนย์กลาง    3    นิ้ว 
                 ข.  เครื่องที่ 2  เส้นผ่าศูนย์กลาง    3   นิ้ว 

         (3)  น้ าเสีย 
                      1)  ปริมาณน้ําเสีย 1,706  ลูกบาศก์เมตร / วัน 
                          2)  ระบบบําบัดน้ําเสียที่ใช้คือ   - 
                      3)  น้ําเสียที่บําบัดได้ จํานวน -  ลูกบาศก์เมตร / วัน 
     (4) ขยะ  

        1)  ปริมาณขยะ   4.00  ตัน / วัน 
                      2)  รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ รวม  4  คัน แยกเป็น 
                            ก. รถยนต์คันที่ 1 รถเก็บขนขยะขนาดความจุ 6 ลูกบาศก์เมตรซื้อเมื่อ พ.ศ.2536 

        (ไม่ใช้แล้ว) 
  ข. รถยนต์คันที่ 2 รถเก็บขนขยะขนาดความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร  ซื้อเมื่อ พ.ศ.  2543 
  ค. รถยนต์คันที่ 3 รถเก็บขนขยะขนาดความจุ  10 ลูกบาศก์เมตร ซื้อเมื่อ                     
       พ.ศ. 2547 
  ง. รถยนต์คันที่ 4 รถเก็บขนขยะขนาดความจุ   8 ลูกบาศก์เมตร ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2555 

                3) ขยะที่เก็บได้จํานวน  3-4  ตัน / วัน 
                      4) ขยะที่กําจัดได้ จํานวน 3-4  ตัน / วัน   กําจัดโดยวิธี        

             -  ฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ  
             -  หมักทําปุ๋ย 
             -  อ่ืน ๆ (ระบ)ุ การเพิ่มมูลค่าขยะ โดยการนําขยะท่ีขายได้นําไปขายเพ่ือให้เกิด 

        รายได ้
                           5)  ที่ดินสําหรับกําจัดขยะที่ใช้ไปแล้ว   จํานวน - ไร่                            
                                  -  เหลือที่ดินกําจัดขยะได้อีก จํานวน - ไร่ 

                6)  สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสําหรับกําจัดขยะ 
                -  ท้องถิ่นจัดซื้อเองเมื่อ พ.ศ  -  ราคา   -  บาท 
                    -  เช่าที่ดินเอกชน ตั้งแต่ พ.ศ  -   ปัจจุบันค่าเช่าปีละ   -  บาท 
                    -   อ่ืน ๆ (ระบุ)  จ้างเอกชนกําจัด ราคาประมาณเดือนละ  105,000 บาท 
                 7)  ที่ดินสํารองที่เตรียมไว้สําหรับกําจัดขยะ จํานวน - ไร่ ที่ตั้ง -  ห่างจากเทศบาล   
            ระยะทาง   -  กิโลเมตร 
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> ด้านการเมือง – การบริหาร 

โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลต าบลเวียง 
 
 
         นายถาวร  อ่อนนวล                                            สภาเทศบาล 
                                    นายกเทศมนตรีต าบลเวียง 
 
          
 ด.ต.ทวีศักดิ์  อุ่นตาล       นายวิโรจน์  สมณะ                                                  

                                   รองนายกเทศมนตรีต าบลเวียง                                     รองนายกเทศมนตรีต าบลเวียง 
 

  
               จ.ส.ต.สาคร  โยธาดี                                                                                                                             
                         เลขานุการ 
 
 
                  ส.ต.ท.ส าราญ   ใจดี 
              ปลัดเทศบาลต าบลเวียง 
 
 

ส านักปลัดเทศบาล                          กองคลัง                               กองช่าง                             กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
         นายนฤเบศ  วงศ์ราษฎร์           นางสาวณัฐชา ขันทะวงค ์             นายสมเกียรติ  ไชยมงคล                      นายชาตรี  นิลค า 
            หัวหน้าส านักปลัด                         ผอ.การกองคลงั                             ผอ.กองช่าง                        ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
      - พนักงานเทศบาล 7 คน           - พนักงานเทศบาล 5 คน               - พนักงานเทศบาล 3 คน                - พนักงานเทศบาล 1 คน 
       - ลูกจ้างประจ า 2  คน                - ลูกจ้างประจ า - คน                     - ลูกจ้างประจ า 1  คน                     -  ลูกจ้างประจ า - คน 
       - พนักงานจ้าง  9  คน                - พนักงานจ้าง  3 คน                     - พนักงานจ้าง  3  คน                     -  พนักงานจ้าง  9  คน 
 
         
                                                                                                 กองการศึกษา                 หมายเหตุ  

              น.ส.ระพีพรรณ เมืองมูล       
                                                                                                 ผอ.กองการศึกษา                   1. พนักงานเทศบาล  จ านวน  19  คน 

                                                                         - พนักงานเทศบาล 2 คน                  2. ลูกจ้างประจ า        จ านวน   3   คน 
- พนักงานครูเทศบาล 3 คน                  3. พนักงานจ้าง         จ านวน  28  คน 

- พนักงานจ้าง  4 คน                               4.พนักงานครู           จ านวน   3  คน
                                          รวม       53  คน 
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>การคลังท้องถิ่น 
การบริหารรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา เปรียบเทียบย้อนหลัง  5 ปี 

ประมาณการรายรับ 
ประมาณการรายรับของเทศบาลต าบลเวียง(ย้อนหลัง 5 ปี) 
 
รายการ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557  
ก. รายได้ 
1.  หมวดภาษีอากร 

 
291,455.30 

 
14,684,000.00  

 
16,782,000 

 
17,837,000 

 
380,800 

2. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 254,810.65     322,700.00  312,700 332,700 328,500 
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 87,814.92       90,000.00 90,000 130,000 450,000 
4. หมวดสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์ - - - - - 
5. หมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็ 194,059     353,000.00 233,000 133,000 102,000 
6. หมวดเงินอุดหนุน 

6.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 
6.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 
10,250,587 
8,976,846 

 
 18,000,000.00  
- 

 
18,000,000 

 
17,000,000 
- 

 
15,000,000 

7. หมวดภาษีจัดสรร 17,895,082.93 - - - 21,565,500 
ข. เงินได้อื่น ๆ  
1.  เงินสะสม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

2.  เงินกู้ - - - -  

รวมรายรับทั้งสิ้น 37,950,655.80 33,449,700.00  
 

35, 417,700 35,432,700 37,826,800 

 
 
ประมาณการรายจ่าย 

ประมาณการรายจ่ายของเทศบาลต าบลเวียง (ย้อนหลัง 5 ปี) 
 
รายการ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
รายจ่ายงบกลาง      
1. ค่าชําระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย - - - - 2,847,840 
2. รายจ่ายตามข้อผูกพัน 5,185,893 3,946,927                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2,726,567 5,132,589 2,150,686 
3. เงินสํารองจ่าย - - - - 800,000 
รายจ่ายประจ า      
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจาํ 3,668,820 4,947,700 5,735,000 8,070,800 8,537,300 
2.  ค่าจ้างช่ัวคราว 2,647,236 3,806,600 3,870,077 3,633,000 3,531,900 
3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 6,901,650.97 11,723,500 13,265,500 12,389,500 10,480,480 
4.รายจ่ายอื่น 146,680 1,000 1,000 - 15,000 
4. ค่าสาธารณูปโภค 247,045.63 220000 390,000 560,600 625,000 
5.  เงินอุดหนุน 2,427,392.74 1,536,342.77 1,900,000 1,781,000 1,410,000 
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รายการ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
รายจ่ายเพ่ือการลงทุน      

1. ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,463,310 6,903,100 7,646,800 4,203,800 7,419,000 
รายจ่ายพิเศษ      
1. เงินอุดหนุน 

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 
- 

3,867,625 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 

2. เงินได้อื่น    
2.1 เงินสะสม 
2.2 เงินกู้ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 30,517,923.37 33,448,827 35,415,944 35,427,689 37,817,206 

 
 
แผนภูมิแสดงสัดส่วนรายได้กับรายจ่าย ระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 
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ผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา 

 ในช่วงปีที่ผ่านมาเทศบาลตําบลเวียงได้นําแผนพัฒนาเทศบาลประจําปีไปพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ 
ทั้งในด้านเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้เพ่ือให้แผนพัฒนาของเทศบาลตรงกับความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยแยกออกเป็นสาขาการพัฒนา (ตามแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเดิม) ดังนี้ 

 เชิงปริมาณ 

ตารางแยกรายละเอียดผลการน าโครงการไปสู่การปฏิบัติ 
 
ล าดับ 
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน / โครงการ จัดสรรงบประมาณ
ด าเนินการได้ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของแผนยุทธศาสตร์ 

หมาย
เหตุ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

70 โครงการ 49 โครงการ 70.00  

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 45 โครงการ 24 โครงการ 53.33  
3. ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
9  โครงการ 6  โครงการ 66.66 

 

4. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อย 

4 โครงการ 2  โครงการ 50.00 
 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ี 25 โครงการ 15 โครงการ 60.00  

รวม 23   แผนงาน 
153 โครงการ 

96 โครงการ 62.75  

 
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

จากผลของการพัฒนาในเชิงปริมาณในปีที่ผ่านมา  เทศบาลตําบลเวียงสามารถทําการพัฒนาตาม
โครงการที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ 96 โครงการ จากทั้งหมด  153 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.75เนื่องจาก
มีความจํากัดในเรื่องงบประมาณท่ีจะนํามาดําเนินการตามแผนพัฒนาที่วางไว้และสามารถแสดงผลการพัฒนาใน
เชิงคุณภาพได้ดังนี้ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้ดําเนินการก่อสร้างถนน ท่อระบายน้ํา ขยายเขตไฟฟูา 
สาธารณะการจัดการระบบจราจรและการดําเนินการในด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่นที่เก่ียวข้องให้มีความ
ครอบคลุม สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด 
          2. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีการปรับปรุงก่อสร้างท่อ
ระบายน้ํารางระบายน้ํา การขุดลอกคู คลอง การจัดการด้านขยะมูลฝอย และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ต่าง ๆ ใน
เขตเทศบาล การอมรม การประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          3.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ได้ดําเนินการปลูกฝังแนวคิดและวิธีการให้กับราษฎรในเขตเทศบาลให้
รู้จักอดออม และขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพที่สุจริต รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านวิชาการต่อผู้
ที่มีความประสงค์ในการประกอบอาชีพเสริมจากรายได้หลักที่มีอยู่ เช่น การทอผ้า การเลี้ยงสัตว์ ผลิตภัณฑ์ 
OTOP เหล่านี้เป็นต้น 
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          4.  การพัฒนาด้านสังคม  ได้ดําเนินการสนับสนุนงบประมาณในการรักษาสุขภาพอนามัย การปูองกัน
ปัญหาด้านยาเสพติดและปัญหาโรคเอดส์ พัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ การพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก การส่งเสริมและสนับสนุนด้านขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
          5.  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ได้ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมกับภาครัฐมากยิ่งขึ้น การพัฒนาด้านขีดความสามารถของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง การปรับปรุงสถานที่
ปฏิบัติงาน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในด้านต่างๆ 
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บทที่  3 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

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

> หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเวียง 
               ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเวียงซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเวียงเป็นอย่างยิ่ง และการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเวียงจะส่งผลโดยตรงต่อการ
ให้บริการประชาชนและต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
  ดังนั้น ในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลเวียง จําเป็นที่จะต้องให้สอดคล้องการ
พัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขของจังหวัดพะเยา ประจําปี 2550  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แปลงไปสู่ภาคปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนเป็นมวลรวม คือ  

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green 
and Happiness  Society)  คนไทยมีคุณธรรมนําความรอบรู้  รู้เท่าทันโลก  ครอบครัวอบอุ่น   ชุมชนเข้มแข็ง 
สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ  เสถียรภาพ  และเป็นธรรม  สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติที่
ยั่งยืน  อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดํารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”  
 
  ผลการวิเคราะห์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

จุดแข็ง 
  คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลเวียงและสมาชิกสภาเทศบาล  ให้ความสําคัญในด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะในการช่วยเหลือเอาใจใส่ต่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อหรือผู้ได้รับผลกระทบ 
และผู้ดอ้ยโอกาสอ่ืน อีกทั้งประชาชนในท้องถิ่นได้รับสวัสดิการจากรัฐที่เอ้ือประโยชน์ด้านสวัสดิการ เช่น  โครงการ
บัตรประกันสุขภาพ  ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจําหมู่บ้าน เป็นต้น  ส่วนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมในเขต
เทศบาลมีโรงเรียนจํานวน 3 โรง ซึ่งแต่ละโรงมีบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ให้แก่ชุมชนใน
หลายๆ ด้านได้ มีศูนย์การเรียนชุมชนเป็นศูนย์ประสานงานและดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสายสามัญ 
ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเชียงคํา  

จุดอ่อน  
  ลักษณะการช่วยเหลือของรัฐส่วนใหญ่เป็นการสงเคราะห์เป็นเงินและสิ่งของแต่ไม่ได้นําหลักการ
และวิธีการที่ต้องการให้ผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้นช่วยเหลือตัวเองได้  ส่วนในด้านการศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนที่จะ
เข้าร่วมกิจกรรมยังขาดงบประมาณที่จะสนับสนุนการทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคม 
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โอกาส 
  ทางเทศบาลสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ รวมทั้งสนับสนุนโครงการ “หนึ่งตําบล              
หนึ่งผลิตภัณฑ์”  มีหน่วยงานของสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์คอยให้ความช่วยเหลือแนะนําวิธี 
ปฏิบัติในการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสให้ถูกต้องและให้ข้อมูลที่จําเป็น ส่วนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียน          
แต่ละแห่งมีสถานที่พร้อมที่จะให้บริการแก่ชุมชน รวมถึงประชาชนในเขตเทศบาล  ตําบลเวียงได้ให้ความสําคัญกับ   
งานวัฒนธรรมประจําท้องถิ่นเป็นอย่างดี   

 
อุปสรรค 

  ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องในการเบิกจ่าย ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมการสนับสนุน
งบประมาณให้โรงเรียนและศูนย์การเรียนชุมชน  มีข้อจํากัดด้านระเบียบกฎหมาย  

สรุป 
  จากข้อมูลทั่วไปในจํานวนผู้สูงอายุทั้งหมด เทศบาลได้เอาใจใส่ดูแลได้เกือบทั้งหมดโดยการให้
สมาชิกสภาเทศบาลร่วมกันรับผิดชอบในการเข้ามาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสจึงทําให้
สามารถดูแลได้ทั่วถึงและไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านอื่นๆ ด้วย   
  ผลการวิเคราะห์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  จุดแข็ง 
  ถนนในชุมชนเกือบทั้งหมดเป็นถนนคอนกรีต ในฤดูฝนไม่มีน้ําท่วมขังติดต่อกันเป็นเวลา   นาน ๆ 
การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านมีความสะดวก ประชาชนส่วนใหญ่มีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน  ไม่ค่อยประสบปัญหา
ภัยธรรมชาต ิ
  จุดอ่อน 
  ถนนสายหลักยังคงเป็นของกรมทางหลวงและองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งยังไม่ได้ถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่เทศบาล หากมีจุดชํารุดเสียหายหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่เข้ามาบํารุงรักษา 
  โอกาส 
  ถนนสายที่ผ่านเทศบาลตําบลเวียง เป็นถนนสายหลัก (สาย 1148)ที่เป็นทางผ่านไปยังจังหวัดน่าน 
และผนวกกับในเขตเทศบาลตําบลเวียง  มีวัดพระนั่งดินซึ่งเป็นสถานที่ ที่มีคนให้ความเคารพบูชาซึ่งผู้ที่สัญจรผ่าน
ถนนสายนี้ ไปยังจังหวัดน่าน ก็จะแวะมานมัสการพระที่วัดพระนั่งดินเป็นประจํา    จึงทําให้วัดพระนั่งดินเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญทําให้สามารถพัฒนาให้เป็นที่รู้จักต่อ ๆ ไปได้  
  อุปสรรค 
  เนื่องจากถนนสายหลักอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงและยังไม่ได้ถ่ายโอนเมื่อเกิดชํารุด
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเทศบาลไม่สามารถเข้าดําเนินการซ่อมแซมได้ รวมทั้งไฟฟูาสาธารณะในเขตทาง
หลวงที่ชํารุด 

สรุป 
  สภาพโครงสร้างพื้นฐานที่คงค้างส่วนใหญ่ไม่มีปัญหารุนแรงซึ่งสามารถแก้ไขได้ไม่มีผลกระทบต่อ
ประชาชนมากนัก 
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  ผลการวิเคราะห์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนเข็มแข็ง 
  จุดแข็ง 
  ประชาชนส่วนใหญ่มีความพร้อมในการให้ความร่วมมือกับเทศบาลและสนใจในการรวมกลุ่มเพื่อ
พัฒนาอาชีพและทํากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 
 
  จุดอ่อน 
  ประชาชนบางส่วนยังมีความคิดท่ีจะรอรับการสนับสนุนจากเทศบาลทุกด้าน โดยไม่ดําเนินการ
แก้ไขปัญหาด้วยตนเองก่อน ทําให้ขาดการพ่ึงพาตนเอง 
  โอกาส 
  รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนยึดถือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและรู้จักพ่ึงพาตนเอง  
  อุปสรรค 
  การทําอาชีพเสริมของกลุ่มอาชีพต่างๆ ไม่สามารถหาตลาดมารองรับผลิตภัณฑ์ท่ีทําออกมาได้ 
เนื่องจากมีผู้ประกอบการจํานวนมากในพ้ืนที่เดียวกัน ทําให้ขาดแรงจูงใจและละทิ้งไม่ดําเนินการต่อไป 

สรุป 
  เทศบาลยังมีความจําเป็นต้องหาตลาดให้แก่ประชาชน ในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพ่ือให้มีความเข็มแข็ง
และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 
  ผลการวิเคราะห์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  จุดแข็ง 
  สภาพทั่วไปของพ้ืนที่ในเขตเทศบาลตําบลเวียงยังไม่มีปัญหาด้านมลพิษและปัญหาเรื่องของขยะ
ตกค้าง โดยมีแหล่งกําจัดขยะที่เพียงพอ ไม่มีปัญหาภัยธรรมชาติ และยังมีที่สาธารณะที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไปอยู่หลายแห่ง 
  จุดอ่อน 

บํารุงดูแลรักษาความสะอาดยังคิดว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาลฝุายเดียวโดยไม่ยอมเข้าไปจัดการด้วย
ตนเองขาดความตระหนักในการมีส่วนรวม  
 

โอกาส 
  ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ซึ่ง
ประชาชนได้มีโอกาสได้รับรู้ข่าวสารมากขึ้น อีกท้ังทางเทศบาลมีโครงการที่จะสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ธรรมชาติ  จึงมีส่วนช่วยสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
  อุปสรรค 
  ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมบางอย่างที่เกิดขึ้นหากมีผลกระทบต่อชุมชนการบังคับใช้กฎหมายยังไม่
สามารถทําได้เต็มที่ โดยเฉพาะปัญหาด้านมูลสัตว์ส่งกลิ่นเหม็น แต่ก็เป็นปัญหาเพียงเล็กน้อยไม่รุนแรง  
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  สรุป 
  เทศบาลต้องสร้างจิตสํานึกแก่ประชาชนให้มีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มากข้ึนโดยต้องประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องในการขับเคลื่อนพลังประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการ 
  ผลการวิเคราะห์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน  
  จุดแข็ง 
  เทศบาลตําบลเวียงมีพ้ืนที่ให้บริการ  10  หมู่บ้าน โดยเป็นพื้นที่ที่ติดกัน ในสภาพภูมิศาสตร์ไม่
เป็นอุปสรรคในการมาใช้บริการของเทศบาล  และมีเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ท่ีจะให้บริการแก่ประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง 
  จุดออ่น   
  พนักงานของเทศบาลโดยเฉพาะด้านงานช่าง  มีจํานวนน้อย  เจ้าหน้าที่คนเดียวทํางานหลายด้าน  
ทําให้งานบางอย่างขาดคนรับผิดชอบโดยตรง จึงทําให้ไม่มีความถนัดโดยเฉพาะจึงทําให้เกิดความล่าช้าในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 
  โอกาส 
    เทศบาลตําบลเวียง ได้กําหนดแผนอัตรากําลังบุคลากรในตําแหน่งนายช่างโยธาไว้แล้วเพ่ือรองรับ
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมาปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวของงานช่างและเพ่ืออํานวย            
ความสะดวกให้กับประชาชนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

  อุปสรรค 
  บุคลกรด้านช่างทุก อปท.มีจํานวนจํากัด จึงยังไม่มีบุคลกรด้านช่างแจ้งความประสงค์ขอโอนย้าย
มาแต่อย่างใด 
             สรุป 

  การให้การบริการประชาชนยังต้องมีการปรับปรุง และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ต้อง
เพ่ิมช่องทางการสื่อสารกับประชาชนให้มากขึ้น 
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บทที่   4 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมาย 

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

4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา  เทศบาลต าบลเวียง 
“ชุมชนน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม น าการศึกษาก้าวไกล  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่

ทันสมัย” 
 
4.2 พันธกิจการพัฒนา 
 เพ่ือให้การวางบทบาทการพัฒนาของเทศบาลตําบลเวียงในอนาคตดําเนินไปภายใต้วัตถุประสงค์ 
และเปูาหมายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจําเป็นต้องกําหนดพันธกิจของเทศบาล ที่จะต้องดําเนินการโดย 
สนับสนุนและเชื่อมโยงกัน สําหรับพันธกิจที่ต้องทําเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลตําบลเวียงมีดังนี ้
 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้  
 3. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทํานุบํารุงศาสนา 
 5. การพัฒนาสังคมและความมั่งคงของชีวิต 
 6. เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายและขยายโอกาส 
 7. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต และคุณภาพผลผลิต 
 8. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และได้มาตรฐาน 
 9. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและภาคบริการ 
 10. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 11. สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน 
 12. พัฒนาระบบการบริหารและการบริการ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
4.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

เพ่ือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ การพัฒนาดังกล่าว จึงเห็นควรจะกําหนดจุดมุ่งหมาย 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น(เปูาหมาย) ไปสู่การพัฒนาเทศบาลให้มีรากฐานที่เข้มแข็งและให้ความสําคัญกับการ 
เจริญก้าวหน้า สําหรับจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของเทศบาลตําบลเวียงมีดังนี้ 

1. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
2. ประชาชนมีคุณธรรมและอยู่ดีมีสุข 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
4. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่พอเพียง ลดปัญหาการว่างงาน 
5. องค์กรได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ บริการรวดเร็ว ซื่อตรงและโปร่งใส สามารถ 

ตรวจสอบได้ 
6. มีบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานทั่วถึงทุกชุมชนและบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี 
7. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.4 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของเทศบาลต าบลเวียง 
 
 
จุดมุ่งหมายเพ่ือ
การพัฒนา(Goals) 

ตัวชี้วัด (Kpi) ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย(Targets) 
ปี59-63 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 

1.  ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ประชาชน
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนา 
 

1.ร้อยละของ
ประชาชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้โดย
ไม่ขัดสนเป็นชุมชน
จัดการตนเองได ้
 
2. ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง 

1. ประชาชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้โดย
ไม่ต้องพึ่งพา
หน่วยงานของรัฐ 
ร้อยละ 80 
 
2. ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ 
พัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเองโดยการร่วม
คิด ร่วมทํา  ร้อยละ 
90 
 

100% 
 
 
 
 
 
100% 

70% 
 
 
 
 
 
70% 

75% 
 
 
 
 
 
75% 

80% 
 
 
 
 
 
80% 

95% 
 
 
 
 
 
85% 

100% 
 
 
 
 
 
100% 

2.  ประชาชนมี
คุณธรรมและอยู่ดี 
มีสุข 

1.ร้อยละของ 
ประชาชนในพ้ืนท่ี
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มี
การใช้จ่าย
งบประมาณอย่าง
คุ้มค่า มีเหตุผล  
บนพ้ืนฐานความ
พอเพียง  
ประชาชนมี
คุณธรรมและ
ศีลธรรม 
 

1. ร้อยละของ
ครัวเรือนไม่มีความ
เดือดร้อนและไม่
สร้างปัญหาแก่สังคม 

95% 85% 80% 75% 70% 50% 

3. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มี
จิตสํานึกในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

1.  ร้อบละของ
ความพึงพอใจชุม
ขนในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม 
 
 

1.  ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
ของหมู่บ้านตนเอง 
ร้อยละ80 
 
 
 
 
 

100% 90% 90% 95% 90% 100% 
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จุดมุ่งหมายเพ่ือ
การพัฒนา
(Goals) 

ตัวชี้วัด (Kpi) ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย(Targets) 
ปี55-59 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 

4. ประชาชนมี
อาชีพและรายได้ที่
พอเพียง ลดปัญหา
การว่างงาน 

1.  ร้อยละของ
ประชากร 
ในวัยทํางาน 
(18-60) ที่มีงาน
ทํา 
2. ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
รายรับมากกว่า
รายจ่าย 

1. ประชากรในวัย
ทํางานท่ีว่างงานมี
ร้อยละ 20 ของ
ประชากรในวัย
ทํางานท้ังหมด 
2. ครัวเรือนทีมี
รายได้มากกว่า
รายจ่ายมีร้อยละ  
30 ของครัวเรือน
ทั้งหมด 

80% 
 
 
 
 
80% 
 
 
 
 

40% 
 
 
 
 
60% 

50% 
 
 
 
 
65% 

60% 
 
 
 
 
70% 

60% 
 
 
 
 
70% 

60% 
 
 
 
 
80% 

5. องค์กรได้รับ
การพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพ 
บริการรวดเร็ว 
ซื่อตรงและโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบ
ได ้
 

1. องค์กรภาครัฐ
มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง
บริหารจดัการอยู่
เสมอ 

1. โครงสร้างองค์กร
ภาครัฐได้รบัการ
ปรับเปลีย่นเพื่อการ
บริหารจดัการทีด่ี
โดยตลอด ร้อยละ 
80 
2. ประชาชนให้
ความสนใจ
หน่วยงานภาครัฐ 
ร้อยละ 70 

100% 
 
 
 
 
 
100% 
 
 

75% 
 
 
 
 
 
80% 

80% 
 
 
 
 
 
85% 

85% 
 
 
 
 
 
90% 

90% 
 
 
 
 
 
95% 

100% 
 
 
 
 
 
100% 

6. มีบริการ
สาธารณะด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ทั่วถึงทุกชุมชน
และบํารุงรักษาให้
อยู่ในสภาพด ี

1.  ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีได้รับ
ความพึงพอใจ
จากการคมนาคม
สะดวก 
2. ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีได้รับ
ความพึงพอใจ
จากการ
บํารุงรักษาถนน 
ไฟฟูา ตลอดปี 
น้ําสะอาด 
 
 
 
 
 
 
 

1. ครัวเรือนที่มี
ความสะดวกในการ
คมนาคมร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ทั้งหมด 
2. ครัวเรือนที่มีน้ํา
สะอาดเพียงพอ
ตลอดปี ร้อยละ 85 
ของครัวเรือน 
ทั้งหมด 

100% 
 
 
 
 
100% 
 
 
 

65% 
 
 
 
 
90% 

70% 
 
 
 
 
95% 

75% 
 
 
 
 
97% 

90% 
 
 
 
 
99% 

100% 
 
 
 
 
100% 
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนา(Goals) 

ตัวชี้วัด (Kpi) ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย(Targets) 
ปี55-59 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 

7. บุคลากรมีความรู้
ความสามารถและ
พร้อมให้บริการ
ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี
ช่องทางในการ
รับรู้ข้อมลู
ข่าวสารที่ทันสมัย
และรวดเร็ว  

1. ประชาชนท่ีมี
ช่องทางในการเรียนรู้
ข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัย ร้อยละ 70 
ของประชากร
ทั้งหมด 

100% 
 
 
 
 

70% 
 
 
 
 

75% 
 
 
 
 

80% 
 
 
 
 

95% 
 
 
 
 

100% 
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บทที่ 5 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

เทศบาลต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
----------------------------- 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเวียง  (พ.ศ. 2559 – 2563) 
ยุทธศาสตร์ แนวทางในการพัฒนา เป้าประสงค์ 
1.  การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
ทั้งในระบบและนอกระบบ 
1.2  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
1.3  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพระบบการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต      
1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการทางสาธารณสุข 
1.5 สร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
1.6 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานคุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.7 เพ่ิมศักยภาพและส่งเสริมสถาบันศาสนา 
1.8 ส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัว 
1.9 ขยายโอกาสและให้ความคุ้มครองทางสังคม 
1.10 การให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 
1.11 การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
1.12 ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเด็ก 
เยาวชนและประชาชน 

- ประชาชนได้รับการศึกษาทั้งใน
และนอกระบบอย่างทั่วถึง เสมอ
ภาคและมีคุณภาพ 
 
 
- ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
ทั้งร่างกายและจิตใจ 
 
- ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์ ทํานุบํารุง และ
สืบสาน 
- ประชาชนสามารถดํารงชีวิตอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็น
ธรรม และเสมอภาค 

2. ด้านเศรษฐกิจ 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพให้
ประชาชนและชุมชน 
2.2 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน 
2.3 ส่งเสริมการผลิตและสนับสนุนการใช้พลังงาน
ทดแทน 
2.4 สนับสนุนและส่งเสริมการผลิต การตลาด 
สินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
2.5 พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตร 
2.6 พัฒนาองค์กรภาคเกษตร อุตสาหกรรมและ
การพาณิชย์ 

- ประชาชนมีรายได้เพียงพอกับ
การดํารงชิวิตอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ สินค้ามี
คุณภาพ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางในการพัฒนา เป้าประสงค์ 
 2.7 ส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
2.8 พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่ง 
โทรคมนาคม และไฟฟูา 
2.9 พัฒนาปรับปรุง ฟื้นฟูแหล่งน้ํา และระบบ
ประปา 
2.10 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน 
2.11 ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวและ
การบริการ 

 
 
- หมู่บ้าน/ชุมชนมีโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวก ปลอดภัยใน
การดํารงชีวิต 
- แหล่งท่องเที่ยวและภาคบริการ 
มีการบริหารจัดการที่ดี มี
คุณภาพ 

3.  ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
3.2 การบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

- ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เพ่ือให้ประชาชน
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
สูงสุด มีการบริหารจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/
ชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ประชาชนมีส่วนร่วม 

4. ด้านความม่ันคง
และความสงบ
เรียบร้อย 
 
 
 
 
5. การบริหาร
จัดการที่ดี 
 

4.1 พัฒนาระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันอาชญากรรม 
อุบัติภัย และสาธารณภัย 
4.3 การอํานวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน 
4.4 สร้างความม่ันคงของหมู่บ้านตามแนวชายแดน 
 
5.1 พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานขององค์กร 
5.2 พัฒนาบุคลากร 
5.3 พัฒนารายได้และการจัดเก็บภาษี 
5.4 พัฒนาระบบและคุณภาพการให้บริการ
ประชาชน 
 
 

- ประชาชน-ชุมชน มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
- สร้างความพึงพอใจและม่ันใจ
แก่ประชาชนผู้รับบริการและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
องค์กร บุคลากร มีโครงสร้าง
ระบบและกระบวนการทํางาน 
ระเบียบกฎหมายที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาและการให้บริการ
ประชาชน 
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บทท่ี 6 
การน าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงไปสู่การปฏิบัต ิ

และการตดิตามประเมนิผล 
---------------------------- 

 
 > การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 

การแปลงแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียง ไปสู่การปฏิบัติในระยะที่ผ่านมา มักเป็นไปใน 
ลักษณะที่เทศบาลเป็นฝุายคิดการพัฒนา ประชาชนเป็นฝุายรอรับการพัฒนาเสียมากกว่า ทําให้บางโครงการที่
เทศบาลดําเนินการแล้ว ไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร ไม่ตรงกับปัญหาความต้องการของประชาชนของท้องถิ่น
อย่างแท้จริง 

ดังนั้น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตําบลเวียง จึงต้องบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ 
เกิดการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยจะต้องให้ความสําคัญเป็นลําดับสูงต่อการผลักดัน 
ให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทํางาน รวมทั้งการสร้างพลังสังคมในทางบวก ซึ่งหมายถึงการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม 
สร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ๆ จากการเปลี่ยนแปลง อันได้แก่ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงที่ผ่านมา รวมทั้ง 
จุดอ่อน จุดแข็ง มีการกําหนดพันธกิจ ยุทธศาสตร์ รวมทั้งแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ และมีเนื้อหาสาระเพ่ือ 
สร้างพลังร่วมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีความเชื่อมโยงกัน มีความเข้มแข็งเพียงพอ มีความเข้าใจ มองเห็น 
ตระหนัก รู้ และรับเอาภารกิจการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปดําเนินการสู่การปฏิบัติ มีการจัดทํา 
แผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงกัน ภายใต้หลักการที่ยึดพ้ืนที่ ภารกิจและการมีส่วนร่วม ตลอดจนปรับปรุงระบบ 
กลไก เพ่ือทําให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบังเกิดผลในทางปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

> การติดตามและประเมินผล 
การประเมินผลแผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียง เป็นการประเมิน 

ความสําเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่นําแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติกับ 
วัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ โดยเทศบาลตําบลเวียง มุ่งเน้นที่จะประเมินผลในระบบเปิด ซึ่งถือ
เป็นเรื่องที่มีความสําคัญในฐานะเครื่องมือในการตรวจสอบสัมฤทธิผลของแผนงาน/โครงการ และเป็นกลไกสําหรับ
การตรวจสอบความสําเร็จหรือความล้มเหลวของการนําแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติ การประเมินผลการดําเนินงาน 
เป็นเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงการบริหารการพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงานและการบริหาร โครงการ
พัฒนาให้มีการบริหารจัดการที่ดี มีการดําเนินงานที่โปร่งใส ประกอบด้วย 

1) องค์ประกอบของการประเมินผล ได้แก ่
(1) ประชากรกลุ่มเปูาหมายซึ่งเป็นผู้รับบริการ 
(2) หน่วยปฏิบัติของเทศบาลตําบลเวียง ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบดําเนินงานหรือคณะทํางาน

ติดตามและประเมินผล 
(3) หน่วยสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการประเมินผล 
(4) ระบบข้อมูลเพื่อการประเมินผล 
(5) มาตรฐานและตัวชี้วัด 
(6) เวทีสาธารณะและการรับฟังสาธารณะ 
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(7)การนําเสนอผลการประเมินให้สาธารณะชนได้รับทราบและมีการติดตามผลการตัดสินใจ
แผนงาน/โครงการต่อไป 
2) กระบวนการประเมินผลในระบบเปิดประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ 5 ขั้นตอน คือ 

(1) การวางแผนการประเมิน 
(2) การจัดเตรียมองค์กร 
(3) การเก็บระบบรวมข้อมูล 
(4) การวิเคราะห์และประเมินผล 
(5) การนําเสนอผลการประเมินต่อสาธารณชน 

3) ระยะเวลาในการประเมินผล ทุกระยะ 1 ปี ภายหลังจากการอนุมัติใช้แผนพัฒนาเทศบาล และภายใน    
    1 เดือน หลังจากการดําเนินงานตามโครงการแต่ละโครงการเสร็จสิ้น 
4) ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามประเมินผลได้แก่ 

(1) การมีส่วนร่วมของประชาชน 
(2) ความชัดเจนและโปร่งใส 
(3) ระบบข้อมูลการประเมินผล 
(4) การตรวจสอบสาธารณะ ความถูกต้องและเป็นกลาง 
(5) ความเสมอภาคและเป็นธรรม 
(6) การปราศจากอคติและการเลือกปฏิบัติ 

ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการตอบสนองเปูาหมายหรือผลลัพธ์สุดท้าย คือ ผลประโยชน์สาธารณะการตอบสนอง 
ความพึงพอใจ คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและเป็นธรรมในสังคม การปรับปรุง 
พัฒนาการบริหารภาครัฐ และเสริมสร้างนวัตกรรมรวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวัฒนธรรมสู่การบริหาร 
จัดการที่ดี (Good Governance) 
 
 


