
 

    ส่วนที่ส่วนที่   11  

บทน าบทน า   
 

          ความหมายของแผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตําบลเวียง
ที่สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดและแผนงานโครงการ
พัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแตํละปีซึ่งมีความตํอเนื่องและเป็นแผนก๎าวหน๎าครอบคลุมระยะเวลา
สามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจําทุกปี 
 ดังนั้น การจัดทําแผนพัฒนาสามปี  จึงเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาไปสูํการปฏิบัติ โดยมี
หลักคิดที่วํา “ภายใต๎ยุทธศาสตร๑การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได๎มากกวําหนึ่งแนวทาง และ
ภายใต๎แนวทางการพัฒนา จะมีโครงการ / กิจกรรม ได๎มากกวําหนึ่งโครงการ / กิจกรรมที่จะต๎องนํามา
ดําเนินการเพื่อให๎บรรลุตามวัตถุประสงค๑และเป้าหมายที่ต๎องการในแตํละยุทธศาสตร๑การพัฒนา ซึ่งจะมีผล
ตํอวัตถุประสงค๑ เป้าหมาย จุดมุํงหมายการพัฒนาอยํางยั่งยืน และวิสัยทัศน๑ในที่สุด  
นอกจากนั้นแผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่มีความสัมพันธ๑ใกล๎ชิดกับงบประมาณรายจํายประจําปีกลําวคือ 
เทศบาลตําบลเวียงใช๎การวางแผนพัฒนาเป็นเคร่ืองมือในการจัดทํางบประมาณรายจํายประจําปีโดยการนํา
โครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดทํางบประมาณรายจํายประจําปี ไปจัดทํางบประมาณ 
เพื่อให๎กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นไปด๎วยความรอบคอบและผํานกระบวนการมีสํวนรํวมของ
ประชาชน ประกอบกับโครงการที่บรรจุอยูํในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจําปีแรกของระยะสาม
ปีนั้น ควรมีสภาพความพร๎อมอยํางน๎อย 2 ประการ  คือ 

1. มีความแนํนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการโดยควรมีการประเมินของความเป็นไปได๎ของ
โครงการ / กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน๑สาธารณะ ที่จะได๎รับจากโครงการ / กิจกรรม 

2. กิจกรรมที่อยูํในแผนประจําปีแรกของห๎วงระยะเวลาสามปีควรมีความพร๎อมในเร่ืองรูปแบบ 
และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร ทั้งนี้เพื่อให๎สามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะ
นําไปจัดทํางบประมาณรายจํายประจําปีตํอไป 

  

 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปีมีลักษณะกว๎าง ๆ ดังนี้ 
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑การพัฒนา 
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค๑ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี

ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ 
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ /  กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเป็นห๎วงระยะเวลาสามปี 
4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนากับงบประมาณรายจําย 

ประจําปี 
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ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ประกอบด๎วยขั้นตอน ดังตํอไปนี้ 
 1. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นรํวมกับประชาคมท๎องถิ่นกําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให๎
สอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ พันธกิจและจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา รวมทั้ง
สอดคล๎องกับปัญหา ความต๎องการของประชาคมและชุมชน โดยให๎นําข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หนํวยงานตํางๆ และข๎อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา 
ความต๎องการและข๎อมูลนํามาจัดทํารํางแผนพัฒนาสามปี แล๎วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น 
 3. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู๎บริหารท๎องถิ่น  

4. ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาอนุมัติรํางแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช๎แผนพัฒนาสามปีทั้งนี้ให๎
ดําเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนกํอนงบประมาณประจําปี 
 ผู๎วําราชการจังหวัดมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ในกรณีของเทศบาล    ผู๎วําราชการ
จังหวัดอาจมอบอํานาจให๎อําเภอได๎ เมื่อมีการขยายเวลาให๎แจ๎งจังหวัดเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ 
 5.ผู๎บริหารท๎องถิ่นสํงแผนพัฒนาสามปีที่ประกาศใช๎แล๎ว ให๎คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นระดับอําเภอ 
 6.คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นระดับอําเภอพิจารณาให๎ความเห็นชอบแผนพัฒนาสามปี
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นวํา มีความสอดคล๎องกับกรอบยุทธศาสตร๑ฯ หรือไมํ และให๎องค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดนําโครงการจากบัญชีโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาล ไปพิจารณาเพื่อบรรจุไว๎ในแผนพัฒนา
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดตามอํานาจหน๎าที่ 

 
ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามป ี

มีประโยชน๑ในการใช๎เป็นเคร่ืองมือที่จะชํวยให๎เทศบาลตําบลเวียง ได๎พิจารณาอยํางรอบคอบ
ให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงระหวํางแนวทางการดําเนินงานตําง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงระหวํางแนวทางการ
ดําเนินงานตําง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและสํงผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคตํอกัน เพื่อให๎เทศบาล
ตําบลเวียงนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช๎ทรัพยากรการบริหารของเทศบาลอยํางมี
ประสิทธิภาพเพื่อให๎เกิดประโยชน๑สาธารณะสูงสุด  โดยมีทรัพยากรการบริหารโดยทั่วไป  ประกอบด๎วย 

1.  เงิน    ทั้งเงินงบประมาณของเทศบาลตําบลเวียง เอง และแหลํงงบประมาณภายนอก รวมทั้ง
มาตรการประหยัดงบประมาณรายจํายด๎วย 
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2.  คน    ซึ่งหมายความรวมต้ังแตํผู๎บริหารท๎องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล   พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ๎าง ซึ่งจะมีความแตกตํางหลากหลายทั้งด๎านความรู๎ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งเทศบาลตําบลเวียง จะต๎องนํา
ศักยภาพของกําลังคนเหลํานั้นมาใช๎ รวมทั้งต๎องพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให๎เทศบาล
ตําบลเวียง  และถ๎าพิจารณาในความหมายอยํางกว๎างและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท๎องถิ่นซึ่งจะมี
สํวนรํวมในการพัฒนาด๎วย 

3.  วัสดุอุปกรณ์    หมายถึงเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนํามาใช๎ในการ
บริหารจัดการท๎องถิ่นให๎เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ๑ ให๎มีความทันสมัยเพื่อรองรับ
ความก๎าวหน๎าของสังคมโดยสํวนรวมได๎อยํางเทําทนั และใช๎วัสดุอุปกรณ๑ ดังกลําวอยํางเต็มศักยภาพ 

4.  การบริหารจัดการ    เป็นสิ่งที่จะชํวยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข๎างต๎นให๎เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอยํางยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร๑และศิลป์ที่จะต๎องศึกษาและ
นําไปปฏิบัติอยํางตํอเน่ือง 

 
“ ทรัพยากรทั้ง 4  ประการมีความเช่ือมโยงและเกือ้ประโยชน์ตอ่กนัได้อย่างสมบรูณแ์ละน ามาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ส่วนที่  22  
สภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐาน 

ของเทศบาลตําบลเวียง 
……………… 

              การจัดทําแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาเทศบาล  ถือได๎วําเป็นการให๎ความสําคัญกับการตั้งเป้าหมายเชิง
นโยบายเพื่อเป็นการชี้นําไปสูํการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลและจะเป็นการนําแผนงานและโครงการ ที่กําหนด
ไว๎แล๎วในแผนพัฒนาเทศบาลไปสูํกลุํมเป้าหมาย มาพิจารณาดําเนินการสําหรับปีนั้น ๆ โดยจะมีรายละเอียด
และลักษณะเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นพร๎อมที่จะนําไปบรรจุไว๎ในเอกสารงบประมาณประจําปี และสามารถ
นําไปปฏิบัติได๎ทันทีเมื่อได๎รับงบประมาณของปีนั้น      
ดังนั้น ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาของเทศบาลจะสามารถสํงผลตํอการพัฒนาในระดับ 
ตําง ๆ รวมทั้งสามารถประมวลสถานภาพโดยรวมของเทศบาลเพื่อเป็นฐานข๎อมูลตํอการนําแผนยุทธศาสตร๑
การพัฒนาไปสูํแนวทางปฏิบัติ ตามรายละเอียดดังน้ี ดั 

1. ประวัติและความเป็นมา      
 เทศบาลตําบลเวียง(เดิมใช๎ชื่อเทศบาลตําบลบ๎านทรายแตํตํอมาประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลเวียงมี

ความประสงค๑ขอเปลี่ยนชื่อจากเทศบาลตําบลบ๎านทรายเป็นเทศบาลตําบลเวียงเพื่อความเหมาะสมกับประวัติ
ความเป็นมาของชุมชนและสอดคล๎องตามเจตนารมณ๑ของประชาชนในเขตเทศบาล ซึ่งมีผลตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ตั่งแตํวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ) และอดีตได๎เปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาล               
บ๎านทราย ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ซึ่งได๎ประกาศลงใน
ราชกิจจานุเบกษา เลํม 116 ตอนที่ 9 ก หน๎า 1 - 4   ลงวันที่  24  กุมภาพันธ๑  2542   การเปลี่ยนแปลงฐานะใน
คร้ังนี้มีผลบังคับใช๎  ตั้งแตํ วันที่  25  พฤษภาคม 2542  เป็นต๎นไป  ประกอบกับสภาตําบลเวียงได๎ยุบรวมกับ
เทศบาลตําบลเวียง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การรวมสภาตําบลกับเทศบาล ลงวันที่ 1  
กรกฎาคม  2547 และได๎ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา  ฉบับทั่วไป เลํมที่ 121 ตอนพิเศษ  75 ง วันที่  9   
กรกฎาคม  2547  
                2. สภาพท่ัวไป 
                     2.1 ลักษณะท่ีตั้ง 

เทศบาลตําบลเวียง ตั้งอยูํทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา และมี
สํานักงานต้ังอยูํเลขที่ 199 บ๎านพระนั่งดินหมูํ 7 ต.เวียงอ. เชียงคํา จ. พะเยา  และอยูํหํางจากจังหวัดพะเยา 
ประมาณ  78 กิโลเมตร 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ    ติดตํอกับบ๎านกอม หมูํที่ 11 ตําบลหยํวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 
ทิศใต้     ติดตํอกับบ๎านหนองหมูํที่  4 ตําบลฝายกวางอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา     

  



 

         5 
 
ทิศตะวันออก ติดกับบ๎านรํองค๎อมหมูํที่ 10 ตําบลเจดีย๑คํา อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 
ทิศตะวันตก ติดตํอกับบ๎านทุํงควบหมูํที่ 2 ตําบลทุํงผาสุขอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา    

  การปกครอง 
 เทศบาลตําบลเวียง มีพื้นที่ประมาณ 12.77 ตารางกิโลเมตร( 7,981 - 1 - 00ไรํ  )                         
แบํงการปกครองออกเป็น 10 หมูํบ๎านและอยูํในพื้นที่ของตําบลเวียงอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา และ
เทศบาลตําบลเวียง ได๎ประกาศจัดต้ังเป็นชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเวียง ตามประกาศของเทศบาล
ตําบลเวียง  (ทต.บ๎านทราย เดิม) ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 ประกอบด๎วยหมูํบ๎านดังตํอไปนี้ 
 

ตารางรายละเอียดแยกจ านวนหมู่บ้าน 
 

 
 

 
 

   2.2  ข้อมูลด้านประชากร 
         กลุ่มชาติพันธุ์ ราษฎรตามหมูํบ๎านตําง ๆ แตํเดิมนั้นได๎อพยพมาจากจังหวัดนําน เมื่อประมาณ                 

ปี พ.ศ. 2356 หรือ 200  ปีที่ผํานมา จังหวัดนํานมีการอพยพของราษฎรในอดีตเป็นจํานวนมาก และในกรณี
ของชาวไทลื้อก็ได๎อพยพมาจากจังหวัดนํานด๎วยเชํนกันซึ่งโดยที่จริงแล๎วบรรพบุรุษของชาวไทลื้อนั้นได๎อาศัย
อยูํที่แคว๎นสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน และอพยพลงมายัง
ประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน  

 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที ่
ชื่อ – สกุล 

ผู้น าชุมชน – ผู้ใหญ่บ้าน 
หมายเหตุ 

1. บ๎านปี ้ 1 นายศรีทน  ใจด ี  
2. บ๎านคือ 2 นายเดชษ๑  ญาติกา  
3. บ๎านทราย 3 นางเกษร  อุํนตาล  
4. บ๎านล๎า 4 นายจันทร๑  ใจช่ือ  
5. บ๎านไชยพรม 5 นายธนาวุฒิ  เมืองมูล  
6. บ๎านเวียง 6 นายเจตร  ประกาสิทธิ ์  
7. บ๎านพระนั่งดิน 7 นายภูวนัย  เกิดสุข  
8. บ๎านดอนไชย 8 นายแถม   โยธาดี  
9. บ๎านดอนแก๎ว 9 นายสนัด    ชัยแก๎ว กํานัน 
10. บ๎านปี ้ 10 นายศุภชัย   ใจดี  



 

6 
แผนท่ีโดยสังเขป เทศบาลต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า  จังหวัดพะเยา 
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จ านวนประชากรประกอบด๎วยครัวเรือนจํานวน  2,302 ครัวเรือน และมีประชากรจํานวน  5,696 คน 

 

ข้อมูลประชากรย้อนหลงั   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 านวนประชากรในปัจจุบัน 
 

หมู่ที ่ หมู่บ้าน 
จ านวน ลักษณะประชากร 

รวม หมายเหตุ 
ครัวเรือน ชาย หญิง 

1 บ๎านปี ้ 177 271 261 532  
2 บ๎านคือ 156 183 179 362  
3 บ๎านทราย 289 308 370 678  
4 บ๎านล๎า 195 275 283 558  
5 บ๎านไชยพรม 238 286 300 586  
6 บ๎านเวียง 247 349 352 701  
7 บ๎านพระนั่งดิน 222 277 302 579  
8 บ๎านดอนไชย 179 255 264 519  
9 บ๎านดอนแก๎ว 244 304 340 644  
10 บ๎านปี ้ 200 285 250 535  
77 ทะเบียนบ๎านกลาง 2     

รวม 2,149 2,793 2,903 5,696  

 
หมายเหตุ   ข๎อมูลจากสํานักงานทะเบียนท๎องถิ่น เทศบาลตําบลเวยีง ณ วันที่ 17 มี.ค.  2558 
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3.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

>การคมนาคมการจราจร 
                          ๏ ถนน มีเส๎นทางคมนาคมขนสํงจากบริเวณอ่ืน ๆ ที่เป็นอําเภอและจังหวัดใกล๎เคียงมุํงสูํ
อําเภอเชียงคําและในเทศบาลตําบลเวียงได๎แกํ 

1) ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 1021 ติดตํอระหวํางพิศาล - เทิง 
2) ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 1179 ติดตํอระหวํางเชียงคํา – ปง 
3) ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 1148 ติดตํอระหวํางเชียงคํา –ทําวังผา จังหวัดนําน  
4) ถนนสายบ๎านป่าแดด ตําบลหยํวน - บ๎านพระนั่งดิน 

            ๏  สะพานในเขตเทศบาลตําบลเวียงมีสะพานข๎ามลําน้ําลาวที่ใช๎ในการสัญจรไปมาของ   
 ยานพาหนะและเป็นจุดติดตํอเชื่อมโยงระหวํางหมูํบ๎าน ดังนี้ 

1) สะพานข๎ามลําน้ําบ๎านคือ หมูํ 2- บ๎านทราย   หมูํ 3 
2) สะพานข๎ามลําน้ําลาวระหวํางบ๎านไชยพรม  หมูํ 5 - บ๎านเวียงหมูํ 6 
3) สะพานข๎ามลําน้ําลาวระหวํางบ๎านไชยพรม  หมูํ 5 - บ๎านพระนั่งดิน หมูํ 7 
4) สะพานข๎ามลําน้ําลาวระหวํางบ๎านพระนั่งดิน หมูํ  7 - บ๎านเวียง หมูํ  6 

            ๏  แม่น้ า ล าคลองจากการที่พื้นที่ของหมูํบ๎านที่เป็นที่ราบลุํม มีแมํน้ําลาวและลําเหมือง 
สาธารณะไหลผํานตลอดแนวเขตเทศบาลตําบลเวียงลําน้ําเหลํานี้เป็นลําน้ําที่ใช๎ในการอุปโภคและใช๎ใน
การเกษตรกรรมที่มีพื้นที่บางสํวนเป็นที่ทํากินของราษฎรที่อยูํโดยรอบชุมชน 
      >การประปาในเขตเทศบาลตําบลเวียงมีการประปาของการประปาสํวนภูมิภาคที่รับผิดชอบใน
การให๎บริการน้ําประปากับราษฎรในเขตเทศบาลและนอกจากนั้นตามหมูํบ๎านบางหมูํบ๎านยังมีระบบประปา
หมูํบ๎านเป็นของตนเองและสามารถให๎บริการน้ําประปาให๎กับราษฎรในหมูํบ๎านของตนเองได๎  มี 4 หมูํ คือ 
บ๎านปี้ หมูํ 1 บ๎านล๎า หมูํ  4  บ๎านเวียง หมูํ 6   บ๎านปี้ หมูํ  10 
      >ไฟฟ้า ในเขตเทศบาลตําบลเวียงใช๎ไฟฟ้าของการไฟฟ้าสํวนภูมิภาคอําเภอเชียงคําในการ
ให๎บริการกับราษฎร แยกเป็นรายละเอียดได๎ดังนี้ 

1) จํานวนครัวเรือนที่ใช๎ไฟฟ้า  จํานวน  2,302 ครัวเรือน 
2) ไฟฟ้าสาธารณะ มีไฟฟ้าสาธารณะที่ใช๎ในการสํองสวํางให๎กับถนนและซอย 

                   >การสื่อสาร  การสื่อสารภายในเขตเทศบาลตําบลเวียง  สามารถแยกได๎ดังนี้ 
1) มีโทรศัพท๑สํวนบุคคลใช๎ในอาคารบ๎านเรือนเกือบทุกหลังคาเรือนและใช๎ตามสถานะ

ของตัวเองและครอบครัว 
2) มีโทรศัพท๑สาธารณะให๎บริการกับราษฎรตามจุดตําง  ๆ ของตําบล จํานวน 2 ตู๎ 
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 3)    มีหอกระจายขําวเพื่อใช๎ในการสื่อสารภายในหมูํบ๎านทุกหมูํบ๎าน 
 4)    มีการสื่อสารที่เป็นขําวสารบันเทิงโดยทั่วไป สามารถรับการสื่อสารได๎จากสถานีวิทยุ 

และสถานีโทรทัศน๑ได๎ 
 5)   หนํวยงานที่มีวิทยุสื่อสารในพื้นที่ ประกอบด๎วยที่วําการอําเภอเชียงคํา สภ.เชียงคํา  

โรงเรียนในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานเทศบาลตําบลเวียง   
                   >ลักษณะการใช้ท่ีดิน  ลักษณะการใช๎ที่ดิน เทศบาลตําบลเวียง มีเนื้อที่ประมาณ  12.77 ตาราง
กิโลเมตร  คิดเป็น  7,981 - 1 - 00 ไรํ  ซึ่งอาจแบํงการใช๎ที่ดินออกเป็น 3  ประเภท  คือ 
  -พื้นที่ถือครองเพื่ออยูํอาศัย 
  -พื้นที่ถือครองเพื่อทําการเกษตร  ทํานา ทําไรํ  ทําสวน 
  -พื้นที่ถือครองเพื่อการค๎า 
   

      >การพาณิชยกรรมและบริการ 
 สถานประกอบการด๎านพาณิชยกรรม 

1)  ตลาดสด   จํานวน 2แหํง คือ ตลาดสดบ๎านทราย  และตลาดสดบ๎านไชยพรม 
2) ร๎านค๎าทั่วไป  จํานวนประมาณ  132 แหํง 
3) โรงสีข๎าวขนาดเล็ก จํานวน  6  แหํง 

      >สถานประกอบการด้านบริการ 
                1)  สถานที่จําหนํายอาหารตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข  จํานวนประมาณ  30 แหํง 

  2)  ธนาคาร   จํานวน   1  แหํง   ประกอบด๎วย  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ๑
การเกษตร  สาขาบ๎านทราย  
                   >การอุตสาหกรรม 

การประกอบอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตําบลเวียงไมํมีการประกอบการของโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญํแตํอยํางใด สํวนมากจะเป็นการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน เชํน การทํา
ขนมจีน ก๐วยเตี๋ยว ขนมปัง เบเกอร่ี ฟาร๑มเลี้ยงไกํ    เป็นต๎น 
                   >ด้านการท่องเท่ียว 

              แหลํงทํองเที่ยวในเขตเทศบาลตําบลเวียงที่เป็นที่ขึ้นชื่อและร๎ูจักของคนโดยทั่วไป คือ 
วัดพระนั่งดิน  ตั้งอยูํบนพื้นที่ของบ๎านพระนั่งดิน  หมูํที่  7  ตําบลเวียง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 
เป็นวัดเกําแกํที่มีประวัติความเป็นมาที่นําสนใจ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิคูํบ๎านคูํเมืองและนอกจากนี้ ยังมีวัดที่มี
ประวัติเป็นวัดที่กํอสร๎างในเขตเมืองเกํา  นับอายุได๎หลายร๎อยปี คือวัดเวียงพระแก๎ว  ตั้งอยุํที่บ๎านเวียง หมูํ  6 
ตําบลเวียง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา  นอกจากนีย้ังมีแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศน๑ คือ ป่าชุมชนบ๎านปี้  ตั้งอยูํ
ในพื้นที่ บ๎านปี้  ต.เวียง  อ.เชียงคํา  จ.พะเยา  และพื้นที่ตําบลรํมเย็น อ.เชียงคํา จ.พะเยา บางสํวน 
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                 >การปศุสัตว์   

              การปศุสัตว๑สัตว๑ในเขตเทศบาลตําบลเวียงในปัจจุบัน มีการประกอบการปศุสัตว๑ขนาดใหญํ 
ประเภทฟาร๑มไกํ จํานวน 2 แหํง ซึ่งตั้งอยูํไกลออกไปจากยํานชุมชน   สํวนที่เหลือก็เป็นการประกอบการ                        
ปศุสัตว๑ในครัวเรือนเพียงเล็ก ๆ น๎อยๆ เทํานั้น 

  >ด้านสถาบันทางศาสนา 
            ในเขตเทศบาลตําบลเวียงประชาชนสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธและมีบางสํวนนับถือศาสนา

คริสต๑ ประกอบด๎วยวัด จํานวน  8 วัด 1 สํานักสงฆ๑ และโบสถ๑คริสตจักร จํานวน  1  แหํง 
               >ประเพณี 

            ประเพณีที่สําคัญในท๎องถิ่น ประกอบด๎วยประเพณีดังนี้   
 

จารีตประเพณ ี กิจกรรม 
หมายเหตุ 

(ช่วงระยะเวลา) 

ตานข๎าวใหม ํ - นําข๎าวที่ได๎รับการเก็บเกี่ยวมาถวายทานหรือทําบุญที่วัด มกราคม 
วันสาร๑ทจีน - เป็นการทําบุญเพื่อรําลึกถึงบรรพบุรุษ (ของคนไทยเชื้อ

สายจีน) 
กุมภาพันธ๑ 

ประเพณีสงกรานต๑ - รดน้ําดําหัวผู๎สูงอาย ุ
- แหํนางสงกรานต๑ 
- บายศรีสูํขวัญพระสงฆ๑ 
- สํงเคราะห๑หรือสะเดาะเคราะห๑ 
- ตานตุงและสรงน้ําพระพุทธรูป 

 
เมษายน 

 
 
 

วันวิสาขบูชา - ทําบุญวันวิสาขบูชา 
- เวียนเทียน 

พฤษภาคม 

ประเพณีแหเํทียนเข๎าพรรษา - ทําบุญวันเข๎าพรรษา 
- แหํเทียนพรรษา 
- ถวายเทียนพรรษา 
- เวียนเทียน 
- ทําบุญวันธรรมสวนะ 

กรกฎาคม 
 
 
 

ประเพณีตานข๎าวสลากภัตร ทําการถวายทานสลากภัตร ตุลาคม 
ประเพณีวันออกพรรษา - ทําบุญวันออกพรรษา 

- ทําบุญตักบาตรเทโวโรหะนะ 
ตุลาคม 

 
ประเพณีลอยกระทง - จุดโคมลอย และประทีปโคมไฟ 

- จุดบัง้ไฟดอก 
- ลอยสะตวง (ลอยกระทง) 

 
พฤศจิกายน 
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        ๏ วัฒนธรรมด้านต่าง ๆ 

> ด้านศาสนาจากการที่ประชาชนสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ และมีอาชีพทางเกษตรกรรมเป็น 
สํวนใหญํ  ดังนั้นจึงมีวัฒนธรรมที่เป็นแบบเกษตรกรรมและมีการผสมผสานเอาหลักการทางพระพุทธศาสนา
เป็นกิจกรรมสอดแทรกเพื่อให๎เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจตํอการประกอบอาชีพ 

>ด้านความเชื่อจะประกอบไปด๎วย 
                 - ความเชื่อตามหลักของพระพุทธศาสนาโดยจะยึดถือตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ๎าในหลักการ
ที่วํา “ตนเป็นที่พึ่งของตน” และ “ ทําดีได๎ดี ทําชั่วได๎ชั่ว” เหลํานี้เป็นต๎น    

- ความเชื่อในสิ่งศักดิส์ิทธิ์ที่บรรพบุรุษให๎ความเคารพนับถือ เชํน จ๎าวบ๎านหรือ เสื้อบ๎าน (สถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ๎านให๎ความเคารพนับถือ) และผีปู่ ยํา เหลํานี้เป็นต๎น 
                - ความเชื่อในด๎านไสยศาสตร๑ โชคลาง ของขลัง และคาถาอาคม 
                - ความเชื่อในภูตผีปีศาจ วิญญาณจ๎าวป่า  จ๎าวเขาพระภูมิ และเจ๎าที่ เจ๎าทาง 
                - ความเชื่อถือในบุคคลที่สูงอายุที่ชาวบ๎านให๎ความเคารพนับถือ 

>พิธีกรรม 
การประกอบพิธีกรรมของประชาชนในแตํละหมูํบ๎านเป็นการประกอบพิธีกรรมตามจารีตประเพณีที่

นิยมนับถือกันมาแตํโบราณ และยังมีการประกอบพิธีกรรมอ่ืน ๆ ที่เป็นการสํวนรวม เชํน พิธีบายศรีสูํขวัญ 
การรดน้ําดําหัว การสํงเคราะห๑บ๎าน งานมงคลสมรส งานขึ้นบ๎านใหมํ และงานฌาปณกิจศพ และการเลี้ยงเพื่อ
เป็นการรําลึกถึงบรรพบุรุษในลักษณะตําง ๆ เป็นต๎น       

>ด้านภาษา 
ภาษาที่ใช๎พูดกันตามหมูํบ๎านตําง ๆ เป็นภาษาเหนือหรือสําเนียงเหนือ (กําเมือง) และภาษาลื้อหรือ

สําเนียงลื้อตามหมูํบ๎านไทลื้อ (ชาวไทลื้อจะมีอยูํประมาณ  2 หมูํบ๎าน ) ภาษาลื้อจะใช๎พูดจากันเฉพาะผู๎ที่เป็น
ชาวไทลื้อด๎วยกันเทํานั้นสํวนภาษากลางจะใช๎ในการติดตํอสื่อสารที่เป็นงานราชการ และใช๎ในโรงเรียนใน
กรณีที่เด็กนักเรียนเรียนหนังสือในโรงเรียน เป็นต๎น สํวนสําเนียงเหนือหรือกําเมืองนั้นจะใช๎ในการ
ติดตํอสื่อสารกับบุคคลทั่วไปที่เป็นคนเหนือด๎วยกัน 
 >ด้านการแต่งกาย 

การแตํงกายสํวนใหญํจะแตํงกายตามสมัยนิยม ในชํวงเทศกาลและงานประเพณีตําง ๆ นิยมแตํงกาย
แบบพื้นเมืองหรือแบบชาวเหนือโดยทั่วไปคือ ผู๎ชายจะสวมเสื้อมํอฮํอม มีผ๎าขาวม๎าคาดพุง สํวนสตรีจะสวม
เสื้อมอํฮํอมหรือเสื้อสีชนิดตําง ๆ ตามสมัยนิยมและสวมผ๎าถุง  
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๏  ข้อมูลด้านการศึกษา 

 ในเขตเทศบาลตําบลเวียงประชาชนสํวนใหญํจบการศึกษาภาคบังคับทั้งหมด และสามารถเรียนตํอ
ในระดับมัธยมศึกษาหรือระดับอุดมศึกษาตามฐานะของแตํละครอบครัวโดยมีสถานศึกษาอยูํในเขตเทศบาล 
ดังนี้ 
 

ที ่ สถานศึกษา 
จ านวนครู / ผู้ดูแลเด็ก จ านวนนักเรียน หมาย

เหตุ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1. โรงเรียนบ๎านพระนัง่ดิน 4 12 16 80 96 176  
2. โรงเรียนบ๎านไชยพรม 2 4 6 13 16 29  
3. โรงเรียนบ๎านปี ้ 2 1 3 29 35 64  
4. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียง - 6 6 54 48 102  
5. ศูนย๑การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 1 2 3 50 85 135  

รวม 5 9 25 34 226 280 506  

ข๎อมูลจากสถานศึกษารวม 5 แหํง ณ วันที่  21  เมษายน  2557 
 
 >กีฬา นันทนาการ / พักผ่อน 

1) สนามกีฬาเอนกประสงค๑  จํานวน  6  แหํง 
2) สนามฟุตบอล   จํานวน  4   แหํง 
3) สนามบาสเกตบอล   จํานวน 3 แหํง 
4) สนามตระกร๎อ  จํานวน  4   แหํง 
5) สระวํายน้ํา  จํานวน -   แหํง 
6) สวนสาธารณะ  จํานวน  2 แหํง 
7) สนามเด็กเลํน  จํานวน   1 แหํง 
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 >สาธารณสุข 
ในเขตเทศบาลตําบลเวียงมีสถานบริการด๎านการสาธารณสุขทั้งของรัฐบาลและเอกชนไว๎ให๎บริการ

แกํประชาชนโดยทั่วไป  ประกอบด๎วย 
สถานบริการสาธารณสุข 

ที ่ สถานบรกิาร จ านวน (แห่ง) หมายเหตุ 

1. โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล 1 โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล 
2. คลินิกแพทย๑ 1 รักษาโรคทั่วไป 
3. ร๎านขายยาแผนปจัจุบัน 1 ขายยาแผนปจัจบุันทั่วไป 

 
> การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1)  สถิติเพลิงไหม๎ในเขต ทต.เวียงในรอบปี (1 ม.ค. 57 – 30 พ.ค. 58 ) จํานวน     -       คร้ัง 
2)  ความสูญเสียชีวิตและทรัพย๑สินจากเหตุเพลิงไหม๎ในรอบปีที่ผํานมา คิดเป็นผู๎เสียชีวิต  - คน  
      บาดเจ็บ -  คน ทรัพย๑สินมูลคํา  -  บาท  

                      3)  รถยนต๑ดับเพลิง   จํานวน   3   คัน แยกเป็น 
                          -  คันที่ 1 รถดับเพลิง จุน้ําได๎  4,000 ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ.2540 ราคา 1,992,340.-บาท 
                          -  คันที่ 2  รถบรรทุกน้ํา  จุน้ําได๎ 6,000 ลิตร  ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2537 ราคา  782,000.-บาท                      

            -  คันที่ 3  รถบรรทุกน้ํา จุนํ้าได๎ 10,000 ลิตร ได๎รับโอนจากที่ทําการปกครอง                      
    อําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา เมื่อ 17  สิงหาคม  2548                      
           4)  รถกระเช๎า  จํานวน 1 คัน  ซื้อ พ.ศ. 2546  ราคา  1,885,000.-บาท 
           5)  รถยนต๑กู๎ภัยเคลื่อนที่เร็ว  จํานวน  1  คัน ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2548 ราคา 1,995,000  บาท 
           6)  เคร่ืองดับเพลิงชนิดหาบหาม  จํานวน 1  เคร่ือง 
           7)  พนักงานดับเพลิง   จํานวน 4  คน 
                 8)  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จํานวน  156  คน 
                 9)  การฝึกซ๎อมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ปีที่ผํานมา  จํานวน 2  คร้ัง 
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     >ลักษณะภูมิอากาศ 
                    เทศบาลตําบลเวียง มีสภาพภูมิอากาศเหมือนกับพื้นที่โดยทั่วไปของภาคเหนือ 
ที่มีลักษณะภูมิอากาศไมํหนาวจัดมากนักในฤดูหนาว และอากาศไมํร๎อนจัดมากนักในฤดูร๎อน สํวนฤดูฝนมี
ฝนตกชุก โดยสามารถแบํงตามฤดูกาลได๎ดังนี้ 
                    - ฤดูฝน  เริ่มตั้งแตํประมาณเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม  อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ  26.5 
องศาเซลเซียส 
                 - ฤดูหนาว  เร่ิมตั้งแตํประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ๑  อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ประมาณ 
20.7 องศาเซลเซียส 
                 - ฤดูร๎อน  เร่ิมตั้งแตํประมาณเดือน มีนาคม ถึงเดือน เมษายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ประมาณ  32.5 
องศาเซลเซียส 
              >แหล่งน้ า 

(1)  คลอง ล าธาร ล าห้วย จ านวน  4   แห่งได๎แกํ 
            -  แมํน้ําลาว 
                 -  รํองขี้ 
            - ลําน้ําปี้ 
            - ลําเหมืองล๎า 
  (2)  การระบายน้ า 

พื้นที่น้ําทํวมถึง คิดเป็นร๎อยละ 1/4 ของพื้นที่ทั้งหมดระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ําทํวมขังนานที่สุด 
1–2 วัน ประมาณชํวงเดือนพฤษภาคม– กันยายน  
                     เคร่ืองสูบน้ํา   จํานวน 2 เคร่ือง 

       ก.  เคร่ืองที่ 1  เส๎นผําศูนย๑กลาง    3    นิ้ว 
       ข.  เคร่ืองที่ 2  เส๎นผําศูนย๑กลาง    2.5 นิ้ว 
(3)  น้ าเสีย 

               1)  ระบบบําบัดน้ําเสียที่ใช๎คือ   บังคับใช๎เทศบัญญัติ เกี่ยวกับการติดตั้งบํอดักไขมัน 
(4)   ขยะ 
        1)  ปรมิาณขยะ   2ตัน / วัน 

                   2)  รถยนต๑ที่ใช๎จัดเก็บขยะ รวม  4 คัน แยกเป็น 
ก.  รถยนต๑คันที่ 1 รถเก็บขนขยะขนาดความจุ 6 ลูกบาศก๑เมตรซื้อเมื่อ พ.ศ.2536 
ข.  รถยนต๑คันที่ 2 รถเก็บขนขยะขนาดความจุ 8 ลูกบาศก๑เมตร  ซื้อเมื่อ พ.ศ.  2543 
ค. รถยนต๑คันที่ 3 รถเก็บขนขยะขนาดความจุ  10  ลูกบาศก๑เมตร ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2547 

  ง.  รถยนต๑คันที่ 4 รถเก็บขนขยะขนาดความจุ  8 ลูกบาศก๑เมตร ซื้อ พ.ศ. 2555 
        3) ขยะที่เก็บได๎จํานวน  2 ตัน / วัน 
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                4) ขยะที่กําจัดได๎ จํานวน 2 ตัน / วัน   กําจัดโดยวิธี        
  -  ฝังกลบอยํางถูกสุขลักษณะ  
  -  หมักทําปุ๋ย 
  -  อ่ืน ๆ (ระบุ) การเพิ่มมูลคําขยะ โดยการนําขยะที่ขายได๎นําไปขายเพื่อให๎เกิดรายได๎ 

                      5) ระบบกําจัดขยะ ปัจจุบัน กําลังหาแนวทางในการกําจัดขยะอยํางเป็นระบบ 
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 ข้อมูลพื้นฐานจากการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับต าบล ปี 2558 
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ข้อมูลพื้นฐานจากการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับต าบล ปี 2558 



 

สภาเทศบาล 
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>ด้านการเมือง – การบริหาร 

โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลต าบลเวียง 
 
 
                       นายถาวร  อ่อนนวล                                                                      
                                 นายกเทศมนตรีต าบลเวียง 
 
 
ด.ต.ทวีศักดิ์  อํุนตาล                       นายวิโรจน๑  สมณะ 

                                  รองนายกเทศมนตรีตําบลเวียง                                  รองนายกเทศมนตรีตําบลเวียง 
 

 
              จ.ส.ต.สาคร  โยธาดี 
       เลขานุการนายกเทศมนตรี                                                                                                        
 
                 ส.ต.ท.ส าราญ   ใจดี 
            ปลัดเทศบาลต าบลเวียง 
 
 
           ส านักปลัดเทศบาล                        กองคลัง                                                  กองช่าง                        กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
        นายนฤเบศ  วงศ๑ราษฎร๑        นางสาวณัฐชา ขันทะวงค๑                     นายสมเกียรติ  ไชยมงคล                         นายชาตรี  นิลคํา 
        หัวหน๎าสํานักปลัด                      ผอ.กองคลงั                                          ผอ.กองชําง                      ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม   
       - พนักงานเทศบาล 7 คน         - พนักงานเทศบาล 5 คน                  - พนักงานเทศบาล 3 คน              - พนักงานเทศบาล 1 คน 
        - ลูกจ๎างประจํา 3 คน              -  ลกูจ๎างประจํา - คน                        - ลูกจา๎งประจํา -คน                     - ลูกจ๎างประจํา -คน 
        - พนักงานจ๎าง 9  คน              - พนักงานจ๎าง  3  คน                        - พนักงานจ๎าง 3 คน                     - พนักงานจ๎าง 9 คน 
 
 
                                                                                                     กองการศึกษา                                        หมายเหตุ  

     น.ส.ระพีพรรณ๑ เมืองมูล 
                                                                                          ผอ.กองการศึกษา  1. พนักงานเทศบาล  จํานวน  19  คน 

                                                                        - พนักงานเทศบาล 2  คน 2.ลูกจ๎างประจํา        จํานวน     3   คน 
- พนักงานครูเทศบาล 3 คน 3.พนักงานจ๎าง          จํานวน    28 คน  

- พนักงานจ๎าง  4  คน  4.พนักงานครู           จํานวน      3  คน                             

                    รวม       53  คน  
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>การคลังท้องถิ่น 

การบริหารรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา เปรียบเทียบย้อนหลัง  5 ปี 
ประมาณการรายรับ 

ประมาณการรายรบัของเทศบาลต าบลเวียง(ย้อนหลัง 5 ปี) 

รายการ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557  

ก. รายได ้
1.  หมวดภาษีอากร 

 
291,455.30 

 
14,684,000.00  

 
16,782,000 

 
17,837,000 

 
380,800 

2. หมวดคําธรรมเนียมคําปรับและใบอนุญาต 254,810.65     322,700.00  312,700 332,700 328,500 

3. หมวดรายได๎จากทรัพย๑สิน 87,814.92       90,000.00 90,000 130,000 450,000 

4. หมวดสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย๑ - - - - - 

5. หมวดรายได๎เบด็เตลด็ 194,059     353,000.00 233,000 133,000 102,000 

6. หมวดเงนิอุดหนุน 
6.1 เงินอุดหนนุทั่วไป 
6.2 เงินอุดหนนุเฉพาะกิจ 

 
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.  เงินกู ๎ - - - -  

รวมรายรับทั้งสิน้ 
37,950,655.80 33,449,700.00  

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

การบริหารรายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมาเปรียบเทียบย้อนหลัง  5 ปี 

ประมาณการรายจ่าย ประมาณการรายจ่ายของเทศบาลต าบลเวียง (ย้อนหลัง 5 ปี) 

รายการ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

รายจ่ายงบกลาง      

1. คําชําระหนี้เงินกู๎และดอกเบี้ย - - - - 2,847,840 

2. รายจํายตามข๎อผูกพัน 5,185,893 3,946,927                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2,726,567 5,132,589 2,150,686 

3. เงินสํารองจําย - - - - 800,000 

รายจ่ายประจ า      

1. เงินเดือนและคําจ๎างประจํา 3,668,820 4,947,700 5,735,000 8,070,800 8,537,300 

2.  คําจ๎างช่ัวคราว 2,647,236 3,806,600 3,870,077 3,633,000 3,531,900 

3. คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 6,901,650.97 11,723,500 13,265,500 12,389,500 10,480,480 

4.รายจํายอื่น 146,680 1,000 1,000 - 15,000 

4. คําสาธารณูปโภค 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 
 
 



 

 
20 

 
 
 
 
 

รายการ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

รายจ่ายเพื่อการลงทุน      

1. คําครุภัณฑ๑ที่ดินและส่ิงกํอสร๎าง 6,463,310 6,903,100 7,646,800 4,203,800 7,419,000 

รายจ่ายพิเศษ      

1. เงินอุดหนนุ 
1.1 เงินอุดหนนุทั่วไป 
1.2 เงินอุดหนนุเฉพาะกิจ 

 
- 

3,867,625 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 

2. เงินได๎อืน่    
2.1 เงินสะสม 
2.2 เงินกู ๎

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 

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

 
 

แผนภูมิแสดงสัดส่วนรายได้กับรายจ่าย ระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

 
 

0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

30,000,000.00

35,000,000.00

40,000,000.00
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รายได้

รายจ่าย



 

ส่วนที่  3 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพฒันาทอ้งถ่ิน 

 

 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ในชํวงปีที่ผํานมาเทศบาลตําบลเวียงได๎นําแผนพัฒนาเทศบาลประจําปีไปพัฒนาท๎องถิ่นในด๎าน                   

ตําง ๆ ทั้งในด๎านเชิงประมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อให๎แผนพัฒนาของเทศบาลตรงกับความต๎องการของ
ประชาชนในท๎องถิ่นอยํางแท๎จริง โดยแยกออกเป็นสาขาการพัฒนา (ตามแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลเดิม)  ดังนี้ 

ตารางแยกรายละเอียดผลการน าโครงการไปสู่การปฏบิัต ิ

ล าดับ 

ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน / โครงการ จัดสรรงบประมาณ
ด าเนินการได้ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของแผนยุทธศาสตร์ 

หมาย
เหตุ 

1. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

70โครงการ 49โครงการ 70.00  

2. ยุทธศาสตร๑ด๎านเศรษฐกิจ 45 โครงการ 24 โครงการ 53.33  
3. ยุทธศาสตร๑ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล๎อม 
9  โครงการ 6  โครงการ 66.66 

 

4. ยุทธศาสตร๑ด๎านความมั่นคงและ
ความสงบเรียบรอ๎ย 

4 โครงการ 2  โครงการ 50.00 
 

5. ยุทธศาสตร๑การบริหารจัดการที่ด ี 25โครงการ 15 โครงการ 60.00  

รวม 
23   แผนงาน 
153 โครงการ 

96 โครงการ 62.75  

 
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
จากผลของการพัฒนาในเชิงปริมาณในปีที่ผํานมา  เทศบาลตําบลเวียงสามารถทําการพัฒนาตาม

โครงการที่กําหนดไว๎ในแผนพัฒนาได๎ 96 โครงการ จากทั้งหมด  153 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 62.75
เน่ืองจากมีความจํากัดในเร่ืองงบประมาณที่จะนํามาดําเนินการตามแผนพัฒนาที่วางไว๎และสามารถแสดงผล
การพัฒนาในเชิงคุณภาพได๎ดังนี้ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานได๎ดําเนินการกํอสร๎างถนน ทํอระบายน้ํา ขยายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะการจัดการระบบจราจรและการดําเนินการในด๎านโครงสร๎างพื้นฐานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องให๎มีความ
ครอบคลุม สามารถแก๎ไขความเดือดร๎อนของประชาชนให๎ได๎มากที่สุด 
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               2. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ได๎มีการปรับปรุงกํอสร๎างทํอ
ระบายน้ํารางระบายน้ํา การขุดลอกคู คลอง การจัดการด๎านขยะมูลฝอย และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน๑ตําง ๆ ใน
เขตเทศบาล การอมรม การประชาสัมพันธ๑เพื่อสร๎างจิตสํานึกให๎ประชาชนอนุรักษ๑ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
               3.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ได๎ดําเนินการปลูกฝังแนวคิดและวิธีการให๎กับราษฎรในเขตเทศบาล
ให๎รู๎จักอดออม และขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพที่สุจริต รวมทั้งการสํงเสริมและสนับสนุนในด๎าน
วิชาการตํอผู๎ที่มีความประสงค๑ในการประกอบอาชีพเสริมจากรายได๎หลักที่มีอยูํ เชํน การทอผ๎า การเลี้ยงสัตว๑ 
ผลิตภัณฑ๑ OTOP เหลํานี้เป็นต๎น 
               4.  การพัฒนาด้านสังคม  ได๎ดําเนินการสนับสนุนงบประมาณในการรักษาสุขภาพอนามัย การ
ป้องกันปัญหาด๎านยาเสพติดและปัญหาโรคเอดส๑ พัฒนาด๎านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ การพัฒนา
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านขนบธรรมเนียมประเพณีของท๎องถิ่นในด๎านตําง ๆ อยําง
ตํอเนื่อง 
               5.  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารได๎ดําเนินการสํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนเข๎ามามี
สํวนรํวมกับภาครัฐมากยิ่งขึ้น การพัฒนาด๎านขีดความสามารถของพนักงานเทศบาลและลูกจ๎าง การปรับปรุง
สถานที่ปฏิบัติงาน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในด๎านตําง ๆ



 

ส่วนที่  4 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 

 

4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา  เทศบาลต าบลเวียง 
“ชุมชนน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม น าการศึกษาก้าวไกล  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  พร้อมด้วยเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย” 
 
4.2 พันธกิจการพัฒนา 
 เพื่อให๎การวางบทบาทการพัฒนาของเทศบาลตําบลเวียงในอนาคตดําเนินไปภายใต๎วัตถุประสงค๑ 
และเป้าหมายหลักได๎อยํางมีประสิทธิภาพจึงจําเป็นต๎องกําหนดพันธกิจของเทศบาลที่จะต๎องดําเนินการโดย 
สนับสนุนและเชื่อมโยงกันสําหรับพันธกิจที่ต๎องทําเพื่อให๎บรรลุวิสัยทัศน๑ของเทศบาลตําบลเวียงมีดงันี้ 
 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2. สํงเสริมสนับสนุนการเรียนร๎ู 
 3. สํงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 4. อนุรักษ๑ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และทํานุบํารุงศาสนา 
 5. การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของชีวิต 
 6. เพิ่มรายได๎ ลดรายจํายและขยายโอกาส 
 7. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต และคุณภาพผลผลิต 
 8. พัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐานให๎ครอบคลุมทุกพื้นที่และได๎มาตรฐาน 
 9. สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวและภาคบริการ 
 10. อนุรักษ๑ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 11. สร๎างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชนและชุมชน 
 12. พัฒนาระบบการบริหารและการบริการ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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4.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

เพื่อให๎บรรลุผลตามวิสัยทัศน๑และพันธกิจการพัฒนาดังกลําวจึงเห็นควรจะกําหนดจุดมุํงหมาย 
เพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น(เป้าหมาย) ไปสูํการพัฒนาเทศบาลให๎มีรากฐานที่เข๎มแข็งและให๎ความสําคัญกับการ 
เจริญก๎าวหน๎าสําหรับจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาของเทศบาลตําบลเวียงมีดังนี้ 

1. ชุมชนมีความเข๎มแข็งประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนา 
2. ประชาชนมีคุณธรรมและอยูํดีมีสุข 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล๎อม 
4. ประชาชนมีอาชีพและรายได๎ที่พอเพียงลดปัญหาการวํางงาน 
5. องค๑กรได๎รับการพัฒนาให๎มีประสิทธิภาพบริการรวดเร็วซื่อตรงและโปรํงใสสามารถ 

                 ตรวจสอบได๎ 
6. มีบริการสาธารณะด๎านโครงสร๎างพื้นฐานทั่วถึงทุกชุมชนและบํารุงรักษาให๎อยูํในสภาพดี 
7. บุคลากรมีความรู๎ความสามารถและพร๎อมให๎บริการประชาชนอยํางมีประสิทธิภาพ 

4.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.4.1 ยุทธศาสตร๑ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
4.4.2 ยุทธศาสตร๑ที่ 2         พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
4.4.3 ยุทธศาสตร๑ที่ 3       บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
4.4.4 ยุทธศาสตร๑ที่ 4     รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร๎อย  
4.4.5 ยุทธศาสตร๑ที่ 5       สํงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

4.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วง 3  ปีและแนวทางการพัฒนา 
>ยุทธศาสตร์ท่ี 1    พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

ประกอบด๎วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
1.1  พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ การ    
       ทํองเที่ยวและการลงทุน 
1.2   พัฒนาแหลํงน้ําและบริหารจัดการนํ้า เพื่อประชาชน 
1.3   พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหลํงทํองเที่ยว กิจกรรมการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน 
1.4   พัฒนาองค๑ความรู๎ ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลคําสินค๎าทางการเกษตรและเพิ่ม

ศักยภาพ การประกอบอาชีพรวมทั้งด๎านการตลาดอยํางมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล 
>ยุทธศาสตร์ท่ี 2    พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 

 ประกอบด๎วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
2.1  พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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2.2  อนุรักษ๑ สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
2.3  สํงเสริมและสร๎างองค๑ความรู๎ องค๑กรชุมชนหรือภาคประชาชนให๎มีความเข๎มแข็งเพื่อการ     

         พัฒนาท๎องถิ่น        
2.4  สํงเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท๎องถิ่น 
2.5  สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.6  สํงเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุํมเป้าหมายเพื่อสร๎างหลักประกัน              
       ความมั่นคง 
2.7  สํงเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให๎มีทักษะชีวิตเพื่อรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
  

>ยุทธศาสตร์ท่ี 3     บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ประกอบด๎วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
3.1  อนุรักษ๑ และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล๎อมเพื่อความยั่งยืน 
3.2  พัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางมีประสิทธิภาพ 
3.3  สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการบริหารจัดการด๎านมลภาวะ 
 

>ยุทธศาสตร์ท่ี 4   รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
     ประกอบด๎วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
4.1 ปกป้อง และเทิดทุนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย๑ 
4.2  ป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
4.3  พัฒนาศักยภาพด๎านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน 
4.4  เตรียมความพร๎อมเพื่อรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ 
4.5  เสริมสร๎างความปรองดองและสมานฉันท๑ของคนในชาต ิ
4.6  เสริมสร๎างความเข๎มแข็งองค๑กรประชาชน 

>ยุทธศาสตร์ท่ี 5   ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
      ประกอบด๎วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

 5.1  บริหารจัดการองค๑กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
5.2  สํงเสริมสนับสนุนการสร๎างเวทีเรียนร๎ูภาคประชาสังคม 
5.3  พัฒนาสมรรถนะขององค๑กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
5.4  สํงเสริมสนับสนุนสร๎างเวทีเรียนร๎ู และการพัฒนาศักยภาพขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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4.6  ก.นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลต าบลเวียง 
 เมื่อคร้ังที่ได๎แถลงนโยบายตํอสภาเทศบาลตําบลเวียง ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่  
1  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่ 20  กันยายน  2553  ซึ่งมีนโยบายหลักในการบริหารงาน 7 ประการ  ประกอบด๎วย 

1. เทิดทูนและดํารงไว๎ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑ 
 2. ดํารงไว๎ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข 
 3. แก๎ไขปัญหาที่มีผลกระทบตํอชุมชน ให๎เจริญก๎าวหน๎า 
 4.สํงเสริมพัฒนาการศึกษาให๎ก๎าวไกลด๎วยเทคโนโลยี 
 5. สํงเสริมให๎ประชาชนมีอาชีพ มีรายได๎ พึ่งตนเองได๎อยํางยั่งยืน 
 6. สํงเสริมการจัดสวัสดิการให๎แกํประชาชน ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ป่วยเอดส๑และผู๎ด๎อยโอกาส 
 7. ปรับปรุงสิ่งแวดล๎อมให๎สะอาดปราศจากมลพิษ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน 

 

     ข.  ยุทธศาสตร์การบริหารงาน 9 ด้าน คือ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการพัฒนาแหลํงน้ํา เพื่อใช๎ในการอุปโภค และใช๎ใน
การเกษตร และ มีน้ําสะอาดจากระบบประปาใช๎ในชุมชน 

1.2 สํงเสริมและสนับสนุนให๎การกํอสร๎างถนนเชื่อมตํอระหวํางหมูํบ๎าน ตรอกซอย
ในหมูํบ๎าน และถนน เข๎าพื้นที่การเกษตร  
   1.3 สํงเสริมและสนับสนุนโครงการกํอสร๎างและพัฒนาเหมืองฝาย ทํานบกั้นน้ํา 
คลองสํงน้ํา ทางระบายน้ํา ขุดลอกคูคลอง สระน้ําและลําเหมืองที่ต้ืนเขินพร๎อมทั้งจัดภูมิทัศน๑ให๎สวยงามเป็น
ระเบียบ 

1.4 สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีไฟฟ้าใช๎ในครัวเรือนอยํางทั่วถึง และพื้นที่
เกษตรกรรม ของราษฎร ในเขตรับผิดชอบ 
  2. ด้านการส่งเสริมอาชีพและรายได้ 

2.1 สํงเสริมให๎มีการจัดต้ังกลุํมสนใจในการประกอบอาชีพที่ตนเองถนัด โดยการ
สนับสนุนทุนทรัพย๑ วัสดุ อุปกรณ๑ การฝึกอบรม การผลิต การตลาด เพื่อรองรับผลิตภัณฑ๑แปรรูป ให๎
ครอบคลุม มากกวําเดิมยิ่งขึ้น 
   2.2 สํงเสริมให๎มีการจัดต้ังธนาคารหมูํบ๎านตามแนวพระราชดําริ 

2.3 สํงเสริมใช๎มีการรวมกลุํมเพื่อการผลิต และการบริโภคตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และยั่งยืน 
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2.4 รณรงค๑สํงเสริมให๎ทุกครัวเรือนมีการจัดทําบัญชีครัวเรือน ฝากเงินไว๎กับธนาคาร 
ผลิตและขายสินค๎าจากการสํงเสริมอาชีพให๎คงอยูํตํอไป 

2.5 สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเลี้ยงสัตว๑และปลูกพืช แบบเกษตรอินทรีย๑ให๎
กว๎างขวางยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการลดต๎นทุนในการประกอบอาชีพ 

2.6 สํงเสริมและสนับสนุนขยายการจัดตั้งกลุํมปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย๑ชีวภาพเพื่อการ
พัฒนา พื้นที่เกษตรกรรมคืนสภาพนิเวศวิทยาละสิ่งแวดล๎อม เพิ่มผลผลิตโดยการสนับสนุนงบประมาณสร๎าง
โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย๑ให๎พอเพียงแกํความต๎องการเกษตรกร ชาวไรํชาวนา 

2.7 สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ มีไว๎เพื่อ
บริโภค และจําหนําย เป็นการสร๎างงานเพื่อเพิ่มรายได๎ให๎กับผู๎สูงอายุ กลุํมอาชีพและกลุํมสนใจอยํางจริงจัง 
และอยํางตํอเนื่อง 

2.8 เสริมสร๎างทักษะให๎ความร๎ูแกํกลุํมอาชีพ เพื่อการพัฒนาและจําหนํายสินค๎า 
หนึ่งตําบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ๑ โอท๏อป (OTOP)  

2.9 สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีตลาดนัดจําหนํายสินค๎าขึ้นในเขตเทศบาล 
3. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 3.1 สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ที่มีคุณคําให๎แกํศูนย๑

พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนเขตพื้นที่อยํางทั่วถึง 
3.2 สํงเสริมการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกํนักเรียน เยาวชน และประชาชน

ทั่วไป 
   3.3 สนับสนุนให๎มีการจัดต้ังกีฬาตําบลเวียง 
   3.4 สนับสนุนให๎มีการจัดต้ังศูนย๑การเรียนร๎ูชุมชน โดยใช๎สื่อที่ทันสมัยไว๎บริการ 
   3.5 สนับสนุนทุนการศึกษาให๎กับผู๎ที่เรียนระดับอนุปริญญาขึ้นไป 

3.6 สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให๎กับโรงเรียนและวัดในรูปแบบที่
สามารถทําได๎ 

3.7 สํงเสริมและอนุรักษ๑ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ศิลปะหัตถกรรม 
ดนตรีการละเลํนพื้นบ๎าน การละเลํนพื้นเมือง และภูมิปัญญาพื้นบ๎าน 

3.8 สํงเสริมโครงการจัดต้ังศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียงเพื่อใช๎จํายเป็น             
สวัสดิการชํวยเหลือเด็กด๎อยโอกาสทางสังคม 

3.9 สํงเสริมสนับสนุนโครงการคนดีศรีสังคมสาขาอาชีพตํางๆในรูปแบบของ
คณะกรรมการรํวมกันพิจารณาคัดเลือก และสนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพ 
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4. ด้านสุขภาพอนามัย การแก้ไขปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม 
4.1 สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เลํนกีฬาและออกกําลังกาย

อยํางสม่ําเสมอ  สร๎าง ปรับปรุง ซํอมแซม ศูนย๑กีฬาพร๎อมจัดหาอุปกรณ๑กีฬาไว๎ให๎ครบ 
4.2 สนับสนุนให๎มีโครงการตรวจสุขภาพแกํเจ๎าพนักงาน เจ๎าหน๎าที่เทศบาล 

ผู๎สูงอายุ ผู๎นําชุมชนและประชาชนทั่วไปในรูปแบบคลีนิกเคลื่อนที่ และที่โรงพยาบาลโดยเจ๎าหน๎าที่
สาธารณสุขแพทย๑และพยาบาล 

4.3 โครงการบริการรถรับ – สํง ผู๎สูงอายุ คนชรา ผู๎ด๎อยโอกาสที่ขาดผู๎อุปการะ ขาด
การดูแลเอาใจใสํและผู๎ป่วยฉุกเฉิน ไปยังสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลในพื้นที่โดย ระบบกองทุนสุขภาพ
อนามัยฉุกเฉินตํอเนื่อง 

4.4 บริการให๎ความร๎ูด๎านการสํงเสริมสุขภาพอนามัยเคลื่อนที่ โดยเจ๎าหน๎าที่
สาธารณสุข และ พยาบาลตามหมูํบ๎านตําง ๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบให๎ครอบคลุมมากขึ้น 

4.5 โครงการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมและจัดภูมิทัศน๑ในพื้นที่เขตรับผิดชอบให๎สะอาด
เป็นระเบียบสวยงามขึ้นกวําเดิมตํอไป 

4.6 สํงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งชมรมแพทย๑แผนไทย (หมอเมือง) และ                            
นวดแผนไทย จาก ระดับหมูํบ๎านระดับตําบลตํอไป 

4.7 โครงการถนนหนทางสะอาด เป็นระเบียบความปลอดภัยโดยให๎การสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาหมูํบ๎านและชุมชนอยํางตํอเน่ืองตลอดไป 
   4.8 โครงการรณรงค๑ลดการใช๎สารเคมี ในนาข๎าว สวนผลไม๎ และพืชไรํสนับสนุน
ให๎ปลูกผักปลอดสารพิษ โดยการใช๎ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ําชีวะภาพสํงเสริมการใช๎สารสกัดจาธรรมชาติ นํามาใช๎ใน
การปราบศัตรูพืชอยํางยั่งยืน 
 4.9 สํงเสริมโครงการกํอสร๎างโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย๑แบบครบวงจร 
  5. การจัดสวัสดิการและดูแลเอาใจใส่ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

5.1 สํงเสริมสนับสนุนการจดสวัสดิการแกํประชาชน ผู๎สูงอายุ คนชรา คนพิการ 
ผู๎ด๎อยโอกาสและผู๎ป่วยเอดส๑อยํางตํอเนื่องตํอไป 

5.2 โครงการสร๎างขวัญกําลังใจให๎แกํอาสาสมัครในรูปแบบตําง ๆ เชํน อสม,             
อปพร, กลุํมอาสาพัฒนาสตรี โดยการสนับสนุนเคร่ืองแตํงกาย เบี้ยเลี้ยง คําพาหนะ ในกรณีที่มีการจัด
ฝึกอบรม ศึกษาดูงานอยํางตํอเน่ืองตํอไป 
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5.3 โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ทั้งผู๎บริหาร สมาชิกสภา ข๎าราชการ
พนักงาน ลูกจ๎างโดยการสํงเข๎ารับอบรม  ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน โดยกระทําอยํางตํอเนื่อง 
                                       5.4 โครงการติดตั้งไฟสํองสวํางตามถนน ตรอก ซอย ในหมูํบ๎านในเขตรับผิดชอบ
อยํางทั่วถึงและให๎มีการซํอมบํารุงให๎อยูํในสภาพใช๎งานได๎ 

5.5 สํงเสริมสนับสนุนให๎ติดตั้งต๎ูยาม จุดตรวจที่ได๎มาตรฐาน ไว๎ประจําหมูํบ๎าน
พร๎อมทั้งเคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ที่จําเป็นในการออกปฏิบัติงาน 

5.6 สํงเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยไว๎ประจํา
หมูํบ๎านเพื่อให๎มีความชํานาญสามารถปฏิบัติงานได๎ทุกพื้นที่  

5.7 โครงการอบรมให๎ความร๎ูเกี่ยวกับการป้องกันชีวิตและทรัพย๑สิน โดย
ผู๎ชํานาญการ ให๎แกํ ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบให๎สามารถชํวยเหลือตนเองได๎ในระดับหนึ่ง 

5.8 โครงการฝึกอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย และภัย
พิบัติตําง ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได๎ทุกเมื่อให๎กับประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

5.9 โครงการฝึกอบรมทบทวนหน่ึงทีม หนึ่งหนํวยกู๎ภัย (TOSO) และเจ๎าหน๎าที่
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล 

5.10 โครงการเตรียมความพร๎อมด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัตใน
ลักษณะตําง ๆ ให๎กับประชาชน พร๎อมทั้งจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ยามเกิดเหตุฉุกเฉินไว๎ให๎พร๎อม 

  6. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การเสียสละ ความเอื้ออาทรแก่คนในท้องถิ่น 
   6.1โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ ความเอ้ืออาทรแกํเด็กเยาวชน 
กลุํมพํอบ๎านกลุํมแมํบ๎าน ผู๎นําท๎องถิ่น กลุํมพลังชุมชนตําง ๆ และเยาวชนทั่วไป โดยใช๎วัดเป็นศูนย๑กลาง 
    6.2 สํงเสริมสนับสนุนให๎มีการคัดเลือกเด็ก เยาวชน พํอบ๎าน แมํบ๎าน กลุํมพลัง

มวลชนผู๎นําท๎องถิ่น ผู๎ที่ทําคุณประโยชน๑ให๎กับสังคมเพื่อรับโลํรางวัลดีเดํนประจําปี พร๎อมทั้งประกาศ
เกียรติคุณ ยกยํองชมเชย   ผํานสื่อและวารสารสัมพันธ๑ท๎องถิ่น 

   6.3 โครงการพัฒนากลุํมสตรี ทั้งระดับหมูํบ๎านและระดับตําบล เทศบาลตําบลเวียง 
ให๎เป็นผู๎นําสตรียุคใหมํโดยการนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ 
 

7. ด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่น 
 7.1 สํงเสริมสนับสนุนให๎ทุกหมูํบ๎าน ทุกชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบได๎รับการจัด

ระเบียบผังเมืองอยํางถูกต๎องและเป็นระบบ ถูกสุขอนามัย และมีความสวยงาม โดยคณะกรรมการภาคีทุก
หมูํบ๎านเป็นกรรมการที่ปรึกษา 
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 7.2 โครงการหมูํบ๎านปลอดถังขยะ ลดมลพิษพิชิตความสกปรกตํอเน่ืองให๎ครบทุก

หมูํบ๎าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
8. การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

   8.1 โครงการขยายเครือขํายเสียงไร๎สายอัตโนมัติ เพิ่มแกํหมูํบ๎านละหนึ่งจุดเพื่อให๎
การประชาสัมพันธ๑ขําวสารของทางราชการครอบคลุมทุกหมูํบ๎านเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
   8.2 โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ๑ทั้งรายเดือนและรายปี เพื่อรายงานความ
เคลื่อนไหวในกิจการงานของเทศบาลทั้งในปัจจุบันและอนาคตให๎ประชาชนได๎รับทราบ 

8.3 โครงการเข๎ารํวมประชุมประจําเดือนกับทุกหมูํบ๎านตําง ๆ ที่อยูํในเขต
รับผิดชอบเพื่อพบปะ ชี้แจ๎งข๎อมูลขําวสารและรับทราบปัญหา ความต๎องการของประชาชน เพื่อนํามาวางแผน 
แก๎ไข และให๎การสนับสนุนสํงเสริมตํอไป 

             8.4 โครงการจัดตั้งต๎ูรับฟังความคิดเห็น และโทรสายดํวน เชิญชวน สอบถามปัญหา
ข๎อสงสัยขยายจากสํานักงานเทศบาลเพิ่มเติมทุกหมูํบ๎านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

9. ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย นันทนาการและการบันเทิง 
  9.1 โครงการบริการชุดเคร่ืองเสียง เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าสนาม เคร่ืองดนตรีแกํชุมชน

ในรูปแบบมวลประชาสัมพันธ๑ระดับท๎องถิ่น 
  9.2 สํงเสริมสนับสนุนให๎มีการอนุรักษ๑ศิลปะดนตรีพื้นเมือง และการละเลํนประจํา

ท๎องถิ่น การประกวดร๎อง เพลงไทย เพลงสากล ขับลื้อ จ๎อย ซอ เลําเจี้ย บายศรีสูํขวัญทั้งระดับหมูํบ๎านและ
ตําบล 
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ส่วนที่ 6 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

 

6.1 องค์กรรับผิดชอบในการ สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  
 องค๑กรรับผิดชอบในการ สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 ได๎แกํคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงและได๎แตํงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล                 
ตําบลเวียง  ประกอบด๎วย   

1.ส.ต.ท.สําราญ    ใจดี  ปลัดเทศบาลตําบลเวียง ประธานกรรมการ 
2.นางณัฐชา  ขันทะวงค๑  นักบริหารงานคลัง  กรรมการ 
3.นายชาตรี    นิลคํา  นักบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 
4.นายสมเกียรติ    ไชยมงคล นักบริหารงานชําง  กรรมการ 
5.นางเกษร           อํุนตาล  ผู๎แทนประชาคม   กรรมการ 
6.นางสาวระพีพรรณ๑  เมืองมูล      ผอ.กองการศึกษา  กรรมการ 
7.นายนฤเบศ   วงศ๑ราษฎร๑       หัวหน๎าสํานักปลัด  กรรมการ 
8.นายศรีทน         ใจดี  ผู๎แทนประชาคม   กรรมการ 
9.นายอิทธิพล       ลวดเงิน ผู๎แทนประชาคม   กรรมการ  
10.นางอรัญญา  กันศรีเวียง จนท.วิเคราะห๑นโยบายและแผน   กรรมการ/เลขานุการ 

 โดยให๎คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น มีหน๎าที่จัดทํารํางแผนพัฒนาให๎ 
สอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นกําหนด จัดทํารํางแผนการดําเนินงาน และ
จัดทํารํางข๎อกําหนดขอบขํายและรายละเอียดของงานตามข๎อ 19(1) 
 6.2  องค์กรรับผิดชอบในการพัฒนาเทศบาล 
 องค๑กรรับผิดชอบในการพัฒนาเทศบาล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 ได๎แกํ คณะกรรมการ จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงและได๎
แตํงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเวียง  ประกอบด๎วย    

1.นายถาวร        อํอนนวล            นายกเทศมนตรีตําบลเวียง  ประธานกรรมการ 
2.ด.ต.ทวีศักดิ์   อํุนตาล            รองนายกเทศมนตรี   กรรมการ 
3.นายวิโรจน๑     สมณะ            รองนายกเทศมนตรี   กรรมการ 
4.นายทัตพงศ๑    ใจดี            สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ 
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5.นายบุญลือ เย็นใจ  สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
6.นายมิตร         เวียงคํา  สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
7.นายประหยด  ถาหล๎า  ผู๎ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
8.นายอรุณ       ดั้นเมฆ  ผู๎ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
9.นายสนิท กลิ่นหอม ผู๎ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
10.นักวิชาการสํงเสริมการเกษตรประจําตําบลเวียง   ผู๎แทนภาคราชการ กรรมการ 
11.พัฒนากรประจําตําบลเวียง ผู๎แทนภาคราชการ   กรรมการ 
12.ผู๎จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร สาขาบ๎านทราย กรรมการ 
                                                       ผู๎แทนรัฐวิสาหกิจ 
13.นายเจตร       ประกาสิทธิ์ ผู๎แทนประชาคม    กรรมการ 
14.นายสมบัติ     ลอยเจริญ ผู๎แทนประชาคม    กรรมการ 
15.นายสมบูรณ๑     เมืองมูล ผู๎แทนประชาคม    กรรมการ 
16.ส.ต.ท.สําราญ   ใจดี  ปลัดเทศบาลตําบลเวียง           กรรมการ/เลขานุการ 

  17.นายนฤเบศ วงศ๑ราษฎร๑         นักบริหารงานทั่วไป     ผู๎ชํวยเลขานุการ 
  18.นางอรัญญา  กันศรีเวียง   จนท.วิเคราะห๑นโยบายและแผน      ผู๎ชํวยเลขานุการโดย
ให๎คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล มีอํานาจหน๎าที่  

1.กําหนดแนวทางการพัฒนาท๎องถิ่น  โดยพิจารณาจาก 
1.1 อํานาจหน๎าที่ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยเฉพาะอํานาจหน๎าที่ที่มี 

ผลกระทบตํอประโยชน๑สุขของประชาชน เชํนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
   1.2 ภารกิจถํายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
   1.3 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศ กลุํมจังหวัด และจังหวัด โดยเน๎นดําเนินการใน
ยุทธศาสตร๑ที่สําคัญและมีผลตํอประชาชนโดยตรง เชํน การแก๎ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด  
   1.4 กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใน
เขตจังหวัด 
   1.5 นโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่นที่แถลงตํอสภาท๎องถิ่น 
   1.6 แผนชุมชน 
    ในการนําประเด็นข๎างต๎นมาจัดทําแผนพัฒนา ให๎คํานึงถึงสถานะทางการคลังของ
ท๎องถิ่น และความจําเป็นเรํงดํวนที่ต๎องดําเนินการมาประกอบการพิจารณาด๎วย 
  2.รํวมจัดทํารํางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
จัดทํารํางแผนพัฒนา 
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6.3 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
องค๑การรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 ได๎แกํ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท๎องถิ่น ซึ่งเทศบาลตําบลเวียง ได๎แตํงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลเวียง ประกอบด๎วย 

1.นายทอน       ใจดี  ผู๎แทนสมาชิกสภาเทศบาล ประธานกรรมการ 
  2.นายแตํง        เวียงคํา  ผู๎แทนสมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
  3.นางพิศมร      จับใจนาย  ผู๎แทนสมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
  4.นายภูวนัย      เกิดสุข  ผู๎แทนประชาคม   กรรมการ 
  5.นายแถม        โยธาดี  ผู๎แทนประชาคม   กรรมการ 
  6.ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านปี้ ผู๎แทนหนํวยงาน   กรรมการ 
  7.ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านพระนั่งดิน ผู๎แทนหนํวยงาน  กรรมการ 
  8.นางสาวณัฐชา  ขันทะวงค๑  นักบริหารงานคลัง กรรมการ 
  9.นายผดุง         ประวัง  ผู๎ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  10.นายสนัด       ชัยแก๎ว  ผู๎ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  11.นายนฤเบศ  วงศ๑ราษฏร๑ หัวหน๎าสํานักปลัด  เลขานุการ 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น มีอํานาจหน๎าที่ ดังนี้ 
  1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอ
ผู๎บรหิารท๎องถิ่น เพื่อให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบโดยทั่วกันอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให๎ปิดประกาศโดยเปิดเผยไมํน๎อยกวําสามสิบวัน 
  4. แตํงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชํวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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6.4  วิธีการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียง ใช๎รูปแบบและวิธีการ 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ตามคูํมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผน ไปสูํ
การปฏิบัติขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ของกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น เพื่อตรวจสอบวํา การ
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการอยูํภายใต๎ระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนดไว๎หรือไมํ และผลของการดําเนิน
โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค๑ที่ได๎วางไว๎หรือไมํซึ่งได๎กําหนดให๎มีการติดตามเป็นรายไตรมาสและ
ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยรายงานผลการติดตามและประเมินผลสูํ M&E Unitหรือ องค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดเพื่อวิเคราะห๑ข๎อมูลในภาพรวมของจังหวัด 

6.5  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
         คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียง  ได๎กําหนดห๎วงเวลาในการ
ติดตามเมื่อสิ้นสุดงบประมาณ แล๎วรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น  เพื่อให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบโดยทั่วกันอยํางน๎อยปีละ
หนึ่งคร้ัง   ภายในเดือนธันวาคม และจะปิดประกาศโดยเปิดเผยไมํน๎อยกวําสามสิบวัน 
 

 

 

 

 

 
 

 


