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แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕   
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/๒๕๖๓ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง    อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

*****************  

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 ๑. ด้านกายภาพ  
  ๑.๑  ที่ตั้งขององค์การบริหารสวนต าบลเวียง  
  ตั้งอยูเลขท่ี  ๓๔๕  หมูที่ ๑๒   ถนนเทิง – เชียงของ  ต าบลเวียง  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย     
๕๗๑๖๐  หางจากที่วาการอ าเภอเทิงไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๓ กิโลเมตรและหางจากตัวจังหวัดเชียงราย
ประมาณ ๖๕ กิโลเมตรตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของศาลากลางจังหวัดเชียงราย  สถานที่ราชการใกลเคียง
คือ ส านักงานขนสงจังหวัดเชียงรายสาขาเทิง  มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๑๐๘.๘๓ ตร.กม. หรือ ๖๘,๐๑๘,๗๕ ไร 
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  ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ  
  มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุมตามแนวเขตภูเขา และเขตปุาไม มีแมน้ าอิงและแมน้ าลาวไหลผาน 
ที่อยูอาศัยของประชาชนเป็นเชิงเขาและท่ีราบเชิงเขา   มีทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๐ และหมายเลข 
๑๐๒๑ ผาน 
 
  ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ  
  อากาศบนภูเขาจะคอนขางเย็นแตฤดูกาลจะเป็นแบบมรสุมเมืองรอนโดยไดรับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใตในชวงฤดูฝนและลมตะวันออกเฉียงเหนือในชวงฤดูหนาว แบงเป็น ๓  ฤดู คือ ฤดูรอนเริ่ม
ตั้งแตเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคมและฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ 
 
  ๑.๔ ลักษณะของดิน  
  ประกอบดวยดิน ๒ กลุมใหญ ไดแก บริเวณท่ีราบเป็นดิน ที่เกิดจากตะกอนล าน้ าระดับตาง ๆ 
และบริเวณภูเขาและท่ีสูงชัน   เป็นดินเกิดบนภูเขาและที่ลาดชัน  ดินตะกอนล าน้ าระดับตาง ๆ ประกอบดวย
ดินหลายชนิด เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ าถึงดีหรือดีปานกลาง เนื้อดินรวน จนถึงดินเหนียว มีการระบาย
น้ าดีจนถึงเลวปกติใชในการท านา  ดินบนภูเขาและที่ชันมีทั้งดินลึกและดินตื้น บางแหงมีกอนกรวดและกอนหิน
ปะปนในเนื้อดินหรือกระจัดกระจายไปตามผิวดิน ลักษณะเนื้อดินสีของดินและปฏิกิริยาดิน แตกตางกันไป
แลวแตชนิดของหินตนก าเนิดโดยทั่วไปมักมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
 
  ๑.๕ ลักษณะของแหลงน้ า  
  แมน้ าสาขาท่ีไหลผาน เชน แมน้ าอิง ความยาวที่ไหลผานจังหวัดประมาณ ๑๐๐ ก.ม. ตนน้ า
เกิดจากสวนดานใตของหนองเล็งทรายกอนเขากว฿านพะเยาไหลผานอ าเภอเทิงไปบรรจบกับแมน้ าโขงที่อ าเภอ
เชียงของ และแมน้ าลาวที่บรรจบกับน้ าแมน้ าหงาว และไหลผานมาบรรจบกับแมน้ าอิง ดานหลังเทศบาลเวียง
เทิง   นอกจากแมน้ าสาขาท่ีไหลผาน พื้นที่ต าบลเวียง ยังมีอางเก็บน้ า เชน อางเก็บน้ าบานทุงโหง   อางเก็บน้ า
บานหวยไคร  อางเก็บน้ าหวยริว และอางเก็บน้ าหวยหลวง ที่ใชการการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและในภาค
เกษตรกรรม 
 
  ๑.๖ ลักษณะของไมและปุาไม  
  มีลักษณะเป็นปุาเบญจพรรณ  ปุาแพะหรือปุาเต็งรัง มีลักษณะเป็นปุาโปรง มีตนไมขนาดเล็ก
และขนาดกลาง ฤดูแลงจะผลัดใบ และมีไฟปุาเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกปี   พ้ืนที่ปุาไมที่ส าคัญ ไดแก ปุาดอยทา ปุา
หวยไคร 
 
 
 
 
 



หนา้ 5 
 

 ๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  
  ๒.๑ เขตการปกครอง  

  หมู่บ้านในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  มีจ านวน  ๒๐  หมู่บ้าน  
ดังนี้ 
  ๑.บานหวยไคร  หมูที่  ๓  ผูใหญบานชื่อ นายนิกร   แปงค า  
 ๒.บานรองแช  หมูที่  ๔  ผูใหญบานชื่อ นาย จวน          ทิพบุญศรี 

๓.บานทุงโหง  หมูที่  ๕  ผูใหญบานชื่อ  นายดวงแสง ไกลถิ่น  
๔.บานหวยไครใหม หมูที่  ๖  ผูใหญบานชื่อ     นายประทวน กรดแกว  
๕.บานทุงขันไชย       หมูที่  ๗   ผูใหญบานชื่อ ร.ต.ร าจวน        วงศ์ใหญ 
๖.บานหวยไครเกา หมูที่  ๘  ผูใหญบานชื่อ  นายอนันต์        ปริศนา 
๗.บานรองขามปูอม หมูที่  ๙  ผูใหญบานชื่อ  นายประศาสตร์   กุลไพศาล 
๘.บานใหม  หมูที่  ๑๐ ผูใหญบานชื่อ  นายทัศกาล        ทาเนตร 
๙.บานหวยผึ้ง  หมูที่  ๑๑ ผูใหญบานชื่อ นายพิทักษ์         กองสอน 
๑๐.บานรองริว  หมูที่  ๑๒ ผูใหญบานชื่อ นายทองพูน        แกวนิล 
๑๑.บานหวยหลวง หมูที่ ๑๓ ผูใหญบานชื่อ นายสมประสงค์    จุฬารี 
๑๒.บานมวงไพวัลย์  หมูที่  ๑๖ ผูใหญบานชื่อ นายวสันต์           กวางขวาง  
๑๓.บานหวยไครสันติภาพ  หมูที่  ๑๗  ผูใหญบานชื่อ นายกิตติพงษ์   แปงค า  
๑๔.บานริมอิง    หมูที่  ๑๘ ผูใหญบานชื่อ นายจ านงค์    ศิริใจ  
๑๕.บานทุงเฉลิมพระเกียรติ หมูที่  ๑๙ ผูใหญบานชื่อ นายตัน               ทฤษฎี  
๑๖.บานหวยไครเหนือ    หมูที่  ๒๑  ผูใหญบานชื่อ นายวีนัส             ณ เมืองนิล  
๑๗.บานทุงโหงเหนือ    หมูที่  ๒๒ ผูใหญบานชื่อ นายภคิน             ไกลถิ่น  
๑๘.บานหวยระเมศ    หมูที่  ๒๓ ผูใหญบานชื่อ นายจันทร์แกว      ดอนโศรก  

  ๑๙.บานหวยไครใต    หมูที่  ๒๔ ผูใหญบานชื่อ นายรุง                ทะลา 
๒๐.บานหวยไครลานทอง    หมูที่ ๒๕ ผูใหญบานชื่อ นายพิเศษ            ทะบุญมา  
 

  ๒.๒ การเลือกตั้ง  
  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตพ้ืนที่ ต าบลเวียง  มีจ านวนทั้งสิ้น  ๖,๙๔๑   คน 
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 ๓. ประชากร 
  ๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
     

หมู่ที่ หมู่บ้าน จ านวน
ครัวเรือน 

ประชากร
ชาย 

ประชากร
หญิง 

รวม
ประชากร 

๓ บานหวยไคร ๑๘2 ๑๘4 ๑๗4 ๓๕8 
๔ บานรองแช  301 ๔26 ๔05 ๘31 
๕ บานทุงโหง  265 ๒91 ๓๐๓ ๕๙4 
๖ บานหวยไครใหม ๓๒3 ๔48 ๔๑3 ๘61 
๗ บานทุงขันไชย ๒54 ๒๒6 ๑๘3 ๔09 
๘ บานหวยไครเกา 175 ๒10 ๒๔0 ๔50 
๙ บานรองขามปูอม 162 ๒12 ๒๓2 ๔44 

๑๐ บานใหม  401 ๓๑1 364 ๖๗5 
๑๑ บานหวยผึ้ง  207 ๒31 ๒๒8 459 
๑๒ บานรองริว  ๔26 ๔๘4 504 ๙88 
๑๓ บานหวยหลวง ๒๕8 ๔๓0 ๔31 ๘61 
๑๖ บานมวงไพรวัลย์ ๑๑4 ๑34 ๑30 ๒64 
๑๗ บานหวยไครสันติสุข 201 ๒49 ๒๔1 490 
๑๘ บานริมอิง  ๑๔5 ๒๑0 ๒26 436 
๑๙ บานทุงเฉลิมพระเกียรติ ๑81 201 ๑๗2 ๓๗3 
๒๑ บานหวยไครเหนือ ๑81 ๒๒2 ๒36 ๔58 
๒๒ บานทุงโหงเหนือ ๒๐8 ๒๑1 ๒50 ๔61 
๒๓ บานหวยระเมศ 223 ๒๓5 ๒20 ๔55 
๒๔ บานหวยไครใต ๑๔2 ๒04 ๑๙2 396 
๒๕ บานหวยไครลานทอง ๑๔4 ๑89 ๒๑2 401 

 รวม 4,493 5,308 5,356 10,664 
ที่มา : ส านักงานทะเบียนอ าเภอเทิง    ณ วันที่ 21  เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๖3 

 
 
 
 
 
 
 



หนา้ 7 
 

  ๓.๒ ชวงอายุและจ านวนประชากร  
  

หมู่ที ่ หมู่บ้าน วัยทารก   วัยก่อน
เรียน   

วัยเรียน  วัยรุ่น  วัย
ผู้ใหญ่
ตอนต้น  

วัย
ผู้ใหญ่

กลางคน 

วัย
ผู้สูงอายุ 

ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 

แรกเกิด 
- ๒ ปี 

 ๓- ๕ 
ปี  

 ๗-๑๒ 
ปี 

๑๓-๑๙ 
ปี 

๒๐-๓๙ 
ปี 

  ๔๐-
๕๙ ปี 

 ๖๐ ปี
ขึ้นไป 

๑๘ ปี
ขึ้นไป 

๓ บานหวยไคร ๓ ๑๙ ๑๔ ๒๖ ๑๐๒ ๑๒๘ ๖๑ ๒๔๒ 

๔ บานรองแช  ๙ ๓๑ ๖๘ ๕๖ ๒๓๐ ๓๐๘ ๑๒๐ ๕๕๖ 

๕ บานทุงโหง  ๗ ๒๖ ๒๙ ๓๗ ๑๕๘ ๒๒๐ ๑๒๐ ๓๘๘ 

๖ บานหวยไครใหม ๑๘ ๓๒ ๖๒ ๔๕ ๒๖๕ ๒๗๖ ๑๕๑ ๕๕๙ 

๗ บานทุงขันไชย ๙ ๑๒ ๒๐ ๒๖ ๑๒๙ ๑๔๕ ๖๑ ๒๘๐ 

๘ บานหวยไครเกา ๑๐ ๑๕ ๑๕ ๓๓ ๑๒๙ ๑๖๓ ๑๐๒ ๓๐๒ 

๙ บานรองขามปูอม ๑๒ ๒๑ ๒๙ ๓๖ ๑๒๙ ๑๓๓ ๘๙ ๒๗๒ 

๑๐ บานใหม  ๑๒ ๑๕ ๔๒ ๔๖ ๑๙๖ ๒๒๔ ๑๔๑ ๔๓๖ 

๑๑ บานหวยผึ้ง  ๑๒ ๑๑ ๒๓ ๓๗ ๑๒๗ ๑๖๖ ๙๒ ๓๐๘ 

๑๒ บานรองริว  ๑๕ ๑๘ ๗๗ ๗๕ ๓๐๓ ๓๓๖ ๑๔๙ ๖๖๕ 

๑๓ บานหวยหลวง ๓๓ ๓๓ ๖๐ ๗๑ ๒๕๑ ๒๙๔ ๑๒๖ ๕๖๘ 

๑๖ บานมวงไพรวัลย ์ ๔ ๗ ๑๑ ๑๑ ๘๗ ๘๙ ๔๑ ๑๘๔ 

๑๗ บานหวยไครสันติภาพ ๑๑ ๑๒ ๒๒ ๔๑ ๑๓๙ ๑๙๓ ๘๕ ๓๔๓ 

๑๘ บานริมอิง  ๘ ๑๓ ๓๙ ๒๖ ๑๒๘ ๑๕๔ ๗๙ ๒๘๘ 

๑๙ บานทุงเฉลิมพระ
เกียรต ิ

๗ ๑๐ ๒๗ ๒๔ ๙๖ ๑๓๓ ๗๑ ๒๓๕ 

๒๑ บานหวยไครเหนือ ๑๓ ๑๓ ๒๓ ๓๘ ๑๒๗ ๑๖๕ ๘๕ ๓๐๖ 

๒๒ บานทุงโหงเหนือ ๑๑ ๑๙ ๑๙ ๒๒ ๑๕๒ ๑๖๒ ๙๓ ๓๒๐ 

๒๓ บานหวยระเมศ   ๑๑ ๑๕ ๓๒ ๒๙ ๑๔๒ ๑๕๒ ๑๗๙ 

๒๔ บานหวยไครใต ๖ ๒๐ ๒๐ ๑๘ ๑๐๘ ๑๔๑ ๙๒ ๒๕๘ 

๒๕ บานหวยไครลานทอง ๕ ๗ ๒๙ ๒๔ ๙๙ ๑๔๗ ๘๑ ๒๕๒ 

  รวม ๒๐๕ ๓๔๕ ๖๔๔ ๗๒๔ ๒,๙๘๔ ๓,๗๑๙ ๑,๙๙๑ ๖,๙๔๑ 

 ประชากรรวม ๑๐,๖๑๒        

 ขอมูล  ณ   กันยายน  ๒๕๖๑  
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 ๔. สภาพทางสังคม   
  ๔.๑ การศึกษา  

  สถานศึกษาในเขตพื้นที่   ประกอบด้วย 

  ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   สังกัด อบต.  จ านวน    ๕    แหง 
  ๑.๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานหวยไคร    
  ๑.๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานทุงโหง    
  ๑.๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานใหม 
  ๑.๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานหวยหลวง 
  ๑.๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานริมอิง 

  ๒. โรงเรียนประถมศึกษา ๔ แหง และเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน ๒ แหง  
    ๒.๑. โรงเรียนบานหวยไคร (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 

  ๒.๒. โรงเรียนบานรองแช (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
    ๒.๓ . โรงเรียนบานทุงโหง     
    ๒.๔. โรงเรียนบานใหม 
  ๓ . โรงเรียนเอกชน จ านวน ๒ แหง จัดการศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ๓.๑. โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา (อนุบาลถึง ป.๖)     
    ๓.๒. โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม (อนุบาลถึง ม.๖)  

  ๔.๒ สาธารณสุข  
     โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบลบานรองแช  จ านวน    ๑     แหง  
  ๔.๓ อาชญากรรม  
 ....................................-...................................................................................................  
  ๔.๔ ยาเสพติด      
 ...............................-.........................................................................................................  
  ๔.๕ การสังคมสงเคราะห์  
  รายละเอียดประชากรที่ขอรับสวัสดิการ ( ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน  ๒๕๖๒) 
   จ านวนประชากรพิการที่ขึ้นทะเบียน        จ านวน          ๒๘5    คน 
   จ านวนผูสูงอายุที่ข้ึนทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ  จ านวน       ๑,976   คน 
   จ านวนประชากรที่ติดเชื้อ HIV ที่ขอรับเบี้ยยังชีพ จ านวน             3    คน 
 
 ๕. ระบบบริการพื้นฐาน  
  ๕.๑ การคมนาคมขนสง  
   - ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๐   ตัดผานตั้งแตบานรองริว  หมูที่ ๑๒  ถึงบานหวย
ไคร  หมูที่ ๒๑  เชื่อมตอต าบลตา   อ าเภอขุนตาล    
   - ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑   ตัดผานตั้งแตบานใหม  หมูที่ ๑๐  ถึงบานหวยระ
เมศ  หมูที่ ๒๓   เชื่อมตอบานปี้  ต าบลหงาว   
  - เสนทางหลวงชนบท ตัดผานตั้งแตบานใหม  หมูที่ ๑๐  ถึงบานหวยหลวง  หมูที่  ๑๓  
เชื่อมตอเขตต าบลอางทอง  อ าเภอเชียงค า  จังหวัดพะเยา 
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  ๕.๒ การไฟฟูา  
    มีส านักงานการไฟฟูาสวนภูมิภาคอ าเภอเทิง  ตั้งอยูเลขที่  ๑๔๐  หมูที่  ๑๒   ถนน
เทิง-เชียงของ  ต าบลเวียง   อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย   โทรศัพท์   ๐-๕๓๗๙-๕๕๐๐-๑   ในพ้ืนที่ต าบล
เวียงทั้ง  ๒๐  หมูบานมีระบบไฟฟูาเขาถึงทุกหมูบาน 
     
  ๕.๓ การประปา  
  ๑.ระบบประปาหมูบานขนาดใหญมาก โดยใชแหลงน้ าสาธารณะ  เพ่ือผลิตน้ าประปาใหชุมชน 
จ านวน  ๘   หมูบาน   ประกอบดวย   
  - บานรองแช   หมูที่  ๔    - บานใหม   หมูที่  ๑๐ 
  - บานริมอิง  หมูที่  ๑๘    - บานทุงเฉลิมพระเกียรติ   หมูที่ ๑๙ 
  - บานหวยไครเหนือ  หมูที่  ๒๑   - บานทุงโหงเหนือ   หมูที่  ๒๒ 
  - บานหวยระเมศ   หมูที่  ๒๓   - บานหวยไครใต   หมูที่  ๒๔ 
  ๒.ระบบประปาหมูบานแบบถังเชมเปญ โดยใชแหลงน้ าบาดาล/แหลงน้ าสาธารณะ  เพ่ือผลิต
น้ าประปาใหชุมชน จ านวน  ๑๑   หมูบาน   ประกอบดวย   
  - บานหวยไคร    หมูที่  ๓   - บานทุงโหง    หมูที่  ๕  
  - บานหวยไครใหม  หมูที่  ๖  - บานทุงขันไชย  หมูที่ ๗  
  - บานหวยไครเกา  หมูที่ ๘  - บานรองขามปูอม  หมูที่ ๙  
  - บานหวยผึ้ง   หมูที่ ๑๑   - บานหวยหลวง  หมูที่ ๑๓  
  - บานมวงไพรวัลย์  หมูที่  ๑๖  - บานหวยไครสันติสุข  หมูที่ ๑๗  
  - บานหวยไครลานทอง หมูที่  ๒๕  
  ๓. ระบบประปาสวนภูมิภาค   จ านวน  ๓   หมูบาน   ประกอบดวย    
  - บานรองริว      หมูที่ ๑๒    
  - บานใหม     หมูที่ ๑๐  
  - บานหวยระเมศ    หมูที่ ๒๓ 
 

  ๕.๔ โทรศัพท์  
   โทรศัพท์ส านักงาน/แฟกซ์   ๐-๕๓๗๙-๕๖๙๑  
   โทรศัพท์ภายใน  ตอ   ส านักงานปลัด   กด   ๑๑ 
        กองคลัง   กด  ๑๒ 
        กองชาง  กด   ๑๓ 
        กองการศึกษา  กด  ๑๔ 
        หองท างาน ปลัด อบต.เวียง       กด  ๑๕  
        หองท างาน นายก อบต.เวียง    กด  ๑๖  
        หองประชุมบษุราคัม     กด  ๑๗  
        หองประชุมรังสรรค์  กด  ๑๘ 
          

  ๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ์  
   รหัสไปรษณีย์หลัก   ๕๗๑๖๐     เบอร์โทรส านักงาน  ๐-๕๓๗๙-๕๖๙๑ 
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 ๖. ระบบเศรษฐกิจ  
  ๖.๑  การเกษตร  

 พืชเศรษฐกิจส าคัญท่ีสร้างรายได้ของประชาชนในพื้นที่ 
 ๑.ขาว   จ านวนพื้นที่เพาะปลูกประมาณ ๔,๐๐๐    ไร  
 ๒.ขาวโพด   จ านวนพื้นที่เพาะปลูกประมาณ ๑,๕๐๐    ไร  
 ๓.แตงโม   จ านวนพื้นที่เพาะปลูกประมาณ    ๒๐๐    ไร  
 ๔.ล าไย   จ านวนพื้นที่เพาะปลูกประมาณ ๑,๐๐๐    ไร  
 

  ๖.๒ การประมง  
   การประมงในพื้นที่ของต าบลเวียง  เป็นการประมงระดับพื้นบาน  ใชเครื่องมือจากภูมิ
ปัญญาทองถิ่น โดยหาสัตว์น้ าตามแหนงน้ าสาธารณะ  เชน  ล าหวย   หนองน้ า   ล าคลอง   และแมน้ าสายหลัก  
เชนแมน้ าอิง  และแมน้ าลาว 
 
     

  ๖.๓ การปศุสัตว์  
   มีการเลี้ยงสัตว์เพ่ือบริโภคในครัวเรือน  เชน ปลานิล เป็ด ไก และวัวพันธุ์พ้ืนเมือง  รวมทั้ง
แหลงเลี้ยงกุงกามกรามในพื้นที่บานทุงขันไชย หมูที่ ๗ โดยใชแหลงน้ าจากสถานีสูบน้ าดวยไฟฟูาบานทุงขันไชย
สูบน้ าจากแมน้ าลาวเขาสูแหลงเพาะเลี้ยง 
  
 

  ๖.๔ การบริการ  
  ที่พัก 
   -  โรงแรมวัทนวรรณ  เบอร์โทรศัพท์   ๐๘๙ ๖๓๓ ๖๙๓๐   
   -  วังมัจฉา  รีสอร์ท  เบอร์โทรศัพท์   ๐๘๑ ๓๖๖ ๐๕๐๗ 
   -   ภูริตา   รีสอร์ท     เบอร์โทรศัพท์   ๐๘๖๑๑๔๑๙๖๗ 
  รานอาหาร  
   - รานบอกุง ครัวทุงกุงทอง กุงเผา เบอร์โทรศัพท์    ๐๘๙ ๔๓๕ ๗๔๘๐ 
   - รานอาหารบอกุงลุงสุบรรณ์ ครัวมาลี เบอร์โทรศัพท์    ๐๘๗ ๓๖๑ ๓๙๘๒ 
   - รานอาหารบอกุงลุงพงษ์  เบอร์โทรศัพท์    ๐๙๖ ๔๕๐ ๑๒๙๗ 
   - รานอาหารบอกุงครัวหนูแดง  เบอร์โทรศัพท์   ๐๘๔ ๖๒๐ ๕๗๑๙ 
 
 

  ๖.๕ การทองเที่ยว   
   - วัดเทิงเสาหิน เป็นวัดเกาแกของอ าเภอเทิง ภายในมีโบราณสถาน เชน วิหาร เสาหิน 
ตั้งอยูที่บานใหม   หมูที่ ๑๐ ต าบลเวียง   อ าเภอเทิง    จังหวัดเชียงราย 
   - วัดใหญหนองปลาขาว    เป็นโบราณสถาน  ตั้งอยูที่บานหวยไครใหม   หมูที่ ๖  ต าบล
เวียง   อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย   อยูใกลกับหนองปลาขาวซึ่งเป็นแมน้ าอิงเดิม ในวัดมีพระพุทธรูปโบราณ 
ศิลปะเชียงแสน  
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87_(%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87_(%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87_(%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87_(%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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  ๖.๖ อุตสาหกรรม  

  การอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ต าบลเวียง  มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน และมีโรงงานใน
พ้ืนที่  ๑  แหง  ไดแก   บริษัทสหแสนหมิง   จ ากัด   ตั้งอยูเลขท่ี  ๘๐  หมูที่ ๑๙  ต าบลเวียง  อ าเภอเทิง  
จังหวัดเชียงราย  ๕๗๑๖๐  ประกอบกิจการเกี่ยวกับอบพืชผลทางการเกษตรหรือเมล็ดพืช 

 

  ๖.๗ การพาณิชย์และกลุมอาชีพ 
  อาชีพหลักของประชากรในเขตต าบลเวียง สวนใหญประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรม อาทิ 
การท านา การท าสวน การท าไร การท าการประมง นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพทางดานพาณิชยกรรม อาทิ 
การคาขาย การบริการ และยังประกอบอาชีพรับจาง ประกอบกิจการอุตสาหกรรมครัวเรือน รับราชการ   โดย
กิจการดานการพาณิชย์มีรายละเอียด  ดังนี้ 

รานคา/ขายของช า   ๗๘ แหง  
โรงสีขาว    ๑๙ แหง  
โรงเรียนเอกชน     ๒  แหง  
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก   ๑๒ แหง 
หอพัก/บานเชา/โรงแรม/รีสอร์ท   ๔ แหง  
รานอาหาร    ๑๘ แหง  
รานจ าหนายวัสดุกอสราง   ๔ แหง 
รานจ าหนายอุปกรณ์การเกษตร  ๗ แหง  
ปั๊มน้ ามัน    ๑ แหง 
อูซอมรถ/เคาะพนสี   ๑๖ แหง  
ตลาดสด    ๓ แหง  
 

  ๖.๘ แรงงาน  
    - 
 
 ๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
  ๗.๑  การนับถือศาสนา    ในพ้ืนที่ต าบลเวียง  มีประชาชนนับถือศาสนาพุทธ  รอยละ  ๙๐ 
ศาสนาคริสต์   รอยละ  ๘    และศาสนาอิสลาม   รอยละ  ๒   โดยมีศาสนสถานในพ้ืนที่   จ านวน  ๑๖   แหง  

ดังนี้ 
1. วัดหนองปลาขาว   ตั้งอยูหมูที่  ๖  บานหวยไครใหม  
2. วัดโพธิ์สวาง   ตั้งอยูหมูที่  ๖  บานหวยไครใหม  
3. วัดหวยไครเกา   ตั้งอยูหมูที่  ๘  บานหวยไครเกา  
4. วัดพระธาตุขุนทอง  ตั้งอยูหมูที่  ๒๕  บานหวยไครลานทอง 
5. วัดพระธาตุจอมหงส์  ตั้งอยูหมูที่  ๑๑ บานหวยผึ้ง  
6. วัดทุงโหง   ตั้งอยูหมูที่  ๕  บานทุงโหง  
7. วัดพระธาตุจุฬามณี  ตั้งอยูหมูที่  ๑๙ บานทุงเฉลิมพระเกียรติ  
8. วัดรองริว   ตั้งอยูหมูที่  ๑๒ บานรองริว  
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9. วัดเทิงเสาหิน   ตั้งอยูหมูที่  ๙  บานรองขามปูอม  
10. ส านักสงฆ์บานหวยระเมศ   ตั้งอยูหมูที่  ๒๓ บานหวยระเมศ  
11. วัดขันไชยวราราม  ตั้งอยูหมูที่  ๗  บานทุงขันไชย  
12. วัดปุามวงไพรวัลย์  ตั้งอยูหมูที่  ๑๖ บานมวงไพรวัลย์  
13. วัดชางค้ า   ตั้งอยูหมูที่  ๔  บานรองแช  
14. วัดโพธิ์ศรีพัฒนา   ตั้งอยูหมูที่  ๑๓ บานหวยหลวง  
15. โบสถ์คริสตจักร   ตั้งอยูหมูที่  ๑๐  บานใหม  

 
  ๗.๒  ประเพณีและงานประจ าปี  
    - งานประเพณี  บุญเผวดเทศน์มหาชาติ  หมูที่ ๑๒  
    - งานประเพณีจุดบั้งไฟ   หมูที่  ๖,๘,๑๓  
    - งานประเพณีลอยกระทง  
    - งานแขงขันเรือพาย  
    - งานประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัวผูสูงอายุ  
 
  ๗.๓  ภูมิปัญญาทองถิ่น ภาษาถ่ิน  
   - ภูมิปัญญาทองถิ่น   เชน    
     ๑. การใชสมุนไพรเพื่อรักษาโรค   หมูที่ ๑๑  และ หมูที่  ๑๒  
     ๒. การบ าบัดโรคดวยการนวดฝุาเทา  และอบทราย  
   - ภาษาทองถิ่น  ดังนี้  
     ๑.ภาษาพ้ืนเมือง  
     ๒.ภาษาอีสาน   หมูที่  ๖,๑๒,๑๓,๑๖ 
     
  ๗.๔  สินคาพ้ืนเมืองและของที่ระลึก  
     ๑.งานจักสานจากตะกราหวาย     หมูที่  ๔, หมูที่  ๑๐  
     ๒.ผลิตภัณฑ์เครื่องใชจากกะลามะพราว   หมูที่  ๑๐  
     ๓.ผลิตภัณฑ์จากผาไหม      หมูที่  ๑๒  
     ๔.ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร     หมูที่ ๑๑,  หมูที่  ๑๒  
     ๕.ผลิตภัณฑ์งานถักทอจากเสนไหมพรม     หมูที่  ๒๔  
     ๖.ผลิตภัณฑ์งานทอเสื่อจากตนกก     หมูที่ ๑๒  
 
 ๘. ทรัพยากรธรรมชาติ  
  ๘.๑  น้ า  
   ๑.แหลงน้ าสาขา  เชน  แมน้ าอิง ,  แมน้ าลาว  
   ๒. อางเก็บน้ าสาธารณะ   เชน  อางเก็บน้ าบานหวยไคร,อางเก็บน้ าบานทุงโหง,อางเก็บน้ า
หวยผึ้ง,  อางเก็บน้ าหวยริว,อางเก็บน้ าหวยหลวง  
  ๘.๒  ปุาไม  
   แหลงปุาไมท่ีส าคัญ  ไดแก  ปุาหวยไคร   ปุาดอยทา  เป็นตน 
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  ๘.๓  ภูเขา  
    มีเขตภูเขาอยูในเขตวนอุทยานพญาพิภักดิ์   เชน  ปุาหวยไคร 
  ๘.๔  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
    ปัจจุบันมีปุาไมชุมชน  ที่ไดรับการอนุรักษ์รักษาไว   เพื่อเป็นปุาธรรมชาติเอาไวส าหรับ
เป็นแหลงตนน้ าและใชสอยจากของปุา  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติอยูในเกณฑ์ท่ีดี  มีความอุดมสมบูรณ์ 
และมีการจัดท าโครงการปลูกปุาชุมชน เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไมในทุกๆ ปี    สวนในดานแหลงน้ า  มีการปรับปรุง
โดยการขุดลอกเพ่ือใชกักเก็บน้ าไวใชในฤดูแลง  และเพ่ือใชเป็นแหลงขยายพันธุ์ของสัตว์น้ า    รวมทั้งเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคในชุมชน และใชส าหรับพ้ืนที่เกษตรกรรมในพ้ืนที่ 
  
 ๙. อ่ืน ๆ (ถามีระบุดวย) 
  ...........................-......................................  
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ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  
   ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
    ๑. ยุทธศาสตร์ดานความม่ันคง  
    ๒. ยุทธศาสตร์ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
    ๔. ยุทธศาสตร์ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
    ๕. ยุทธศาสตร์ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม  
    ๖. ยุทธศาสตร์ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 
  

   ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
    ๑. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
    ๒. ยุทธศาสตร์การสรางความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล าในสังคม 
    ๓. ยุทธศาสตร์การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
    ๔. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    ๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งค่ัง  
และยั่งยืน 
    ๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ  
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
    ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรางพื นฐานและระบบโลจิสติกส 
    ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
    ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
    ๑๐. ยุทธศาสตร์ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา  
 
 

   ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  ยุทธศาสตร์กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑   พัฒนาสภาพแวดลอมในการพัฒนาการคา การลงทุน และโลจิ
สติกส์เชื่อมโยงกับตางประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒   การสรางความเขมแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓   พัฒนาและยกระดับการทองเที่ยงเชิงนิเวศ  ศิลปวัฒนธรรมและ
สุขภาพ  เพ่ือสรางรายไดสูชุมชนและเชื่อมโยงหวงโซมูลคาเพ่ิมการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดอยางยั่งยืน  
   ยุทศาสตร์ที่๔   ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  การบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมและพลังงานโดยการมีสวนรวมของชุมชนสูการเป็นกลุมจังหวัดสีเขียว 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงราย  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และ
บริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
       
   ๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑   การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุม
จังหวัด กลุมอาเซียน+๖ และ GMS 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาดานการศึกษาและการสาธารณสุข 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ์
และยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
 
  ๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ๒.๑ วิสัยทัศน์  
  บานเมืองนาอยู  คุณภาพชีวิตกาวหนา   เกษตรพัฒนา   ศิลปวัฒนธรรมล้ าคา    การศึกษา
เดน   เนนสิ่งแวดลอมยั่งยืน 
   ๒.๒ ยุทธศาสตร์  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาดานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาดานการเมืองและบริหารงาน 
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  ๒.๓ เป้าประสงค์  
  ๑.มีเสนทางการคมนาคมที่สะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  ๒.มีระบบสาธารณูปโภคท่ีอ านวยความสะดวกและเหมาะสมกับการด าเนินชีวิตของประชาชน  
  ๓.มีแหลงน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค และแหลงน้ าส าหรับการท าเกษตรกรรมอยางเพียงพอ  
  ๔.กลุมผูดอยโอกาสทางสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
  ๕.ประชาชนมีอาชีพ และรายไดที่ม่ันคง  
  ๖.ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  รวมทั้งไดรับการดูแลเบื้องตนทางดานสาธารณสุข  
  ๗.ประชาชนไดรับการสงเสริมและสนับสนุนในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  ๘.ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ไดรับการปูองกันและแกไข  
  ๙.ประชาชนในทุกกลุมไดรับการสงเสริมดานการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ  และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
  ๑๐. วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น รวมทั้งภูมิปัญญาทองถิ่นไดรับการอนุรักษ์รักษาไว 
  ๑๑.ประชาชนทุกกลุมไดรับการสงเสริมดานการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ  
  ๑๒.เกษตรกรมีการใชเทคโนโลยีชีวภาพในการท าเกษตรกรรม ท าใหสามารถลดคาใชจาย 
และเพ่ิมรายไดในการท าการเกษตรกรรม   
  ๑๓.เกษตรกรสามารถสรางสินคาที่ปลอดภัยและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร    
  ๑๔.ชุมชนมีคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี  เหมาะสมกับการด ารงชีพ  
  ๑๕.ทรัพยากรธรรมชาติ เชน  ปุาไม  แหลงน้ าไดรับการดูแลรักษาใหคงความอุดมสมบูรณ์ 
  ๑๖.ประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น  และรวมติดตามประเมินผลการพัฒนา 
  ๑๗.บุคลากรในสังกัด อบต.เวียง และสมาชิกสภา ฯ ไดรับการการพัฒนาความรูและทักษะใน
การปฏิบัติงาน  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาองค์กรและทองถิ่น  
  ๑๘.การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว และโปรงใส  ประชาชนตรวจสอบได  
  ๑๙.มีเครื่องมือเครื่องใชที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
  ๒๐.อปท.มีการจัดเก็บรายไดที่มีประสิทธิภาพ  
 
  ๒.๔ ตัวช้ีวัด  
  ๑.มาตรฐานของโครงการดานโครงสรางพื้นฐาน  มีการด าเนินงานตามแบบที่ อบต.เวียง
ก าหนด 
  ๒.คุณภาพชีวิตของประชาชน  เชน  รายไดในครัวเรือน   สุขภาพอนามัย   ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน และปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
  ๓.การเขาถึงการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ ของประชาชน  
  ๔. วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาทองถิ่นท่ีไดรับการอนุรักษ์และการสงเสริม  
  ๕. การมีสวนรวมในกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการของประชาชน  
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  ๖.การท าการเกษตรแบบอินทรีย์ของประชาชน  และภาระคาใชจาย รวมทั้งรายไดจากการท า
การเกษตรกรรม 
  ๖. พ้ืนที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ใหยังคงความอุดมสมบูรณ์  เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิต 
  ๗. การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นของประชาชน  
   ๘.  ศักยภาพของบุคลากรและหนวยงาน  ในการใหบริการกับประชาชนในดานตาง ๆ  
  
  ๒.๕ ค่าเป้าหมาย  
  ๑.มีการด าเนินการกอสรางดานโครงสรางพื้นฐานไมนอยกวา   ๒๐   โครงการ/ปี  
  ๒.กลุมผูดอยโอกาสทางสังคม ไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตไมนอยกวา ๓ ราย/ปี 
  ๓.จัดฝึกอบรมเพ่ิมทักษะอาชีพ หรือการสงเสริมอาชีพแกประชาชนไมนอยกวา  ๓ โครงการ/ปี 
  ๔.มีกิจกรรม/โครงการดานการสงเสริมดานสาธารณสุขไมนอยกวา  ๑๐   โครงการ/ปี  
  ๕.มีกิจกรรมในการสงเสริมและสนับสนุนในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการ
ปูองกันปัญหายาเสพติดไมนอยกวา  ๑๐   โครงการ/ปี 
  ๖.มีกิจกรรมที่สงเสริมดานการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัยไม
นอยกวา   ๑๐ โครงการ/ปี 
  ๗.มีกิจกรรมในการสงเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น รวมทั้งภูมิปัญญา
ทองถิ่น   ๖   โครงการ/ปี 
  ๘.มีกิจกรรมในการสงเสริมดานการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ   ๔  โครงการ/ปี  
  ๙.มีกิจกรรมในการสงเสริมและสนับสนุนในการท าเกษตรแบบชีวภาพ   เกษตรปลอดสารพิษ  
รวมทั้งการเพ่ิมมูลคาของผลผลิตทางการเกษตรไมนอยกวา  ๗  โครงการ/ปี  
  ๑๐.มีกิจกรรมในการสงเสริมและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในชุมชนไม
นอยกวา  ๔   โครงการ/ปี 
  ๑๑.ประชาชนมีสวนรวมในการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น  ตามระบอบประชาธิปไตยไมนอย
กวา ๑  โครงการ/ปี 
  ๑๒.มีกิจกรรมในการเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ อบต.เวียง และฝุายบริหาร สมาชิกสภา ฯ  
ไมนอยกาวา  ๒   โครงการ/ปี 
  ๑๓.มีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช    เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมนอยกวา ๕  
รายการ/ปี 
  ๑๔.มีกิจกรรมในการสงเสริมในการจัดเก็บรายไดที่มีประสิทธิภาพ  ๑  โครงการ/ปี 
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  ๒.๖ กลยุทธ์  
  ๑.การพัฒนาดานการคมนาคมและระบบการขนสง  
  ๒.การพัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
   ๓.การพัฒนาดานแหลงน้ าส าหรับการอุปโภคและบริโภค และแหลงน้ าส าหรับการเกษตร  
  ๔ .การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมผูดอยโอกาสทางสังคม  
  ๕. การฝึกทักษะอาชีพและการสงเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได และการลดคาใชจายในครัวเรือน  
  ๖. การสงเสริมและดูแลดานสาธารณสุขของประชาชน 
  ๗ .การสงเสริมและสนับสนุนงานปูองกันสาธารณภัยในชุมชน 
  ๘.การสงเสริมและสนับสนุนการแกไขปัญหายาเสพติด  รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบรอย
ในชุมชน 
  ๙.การสงเสริมและพัฒนาดานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย  
  ๑๐ .การสงเสริมและสนับสนุนงานดานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น และการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาทองถิ่น  
  ๑๑.การสงเสริมและสนับสนุนเด็ก  เยาวชน  และประชาชน  ในการเลนกีฬาและกิจกรรม
นันทนาการ 
  ๑๒.การสงเสริมการท าการเกษตรอินทรีย์   การเกษตรปลอดสารพิษ  และการเกษตรแบบ
พอเพียง  
  ๑๓.การสงเสริมเกษตรกรเพื่อสรางผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ  เพ่ือเพ่ิมมูลคาของผลผลิตทาง  
  ๑๔.การอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไมและแหลงน้ าธรรมชาติ  ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ให
คงความอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน  
  ๑๕ . การสงเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย  และการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
ของชุมชน  
  ๑๖. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแกบุคลากร สมาชิกสภา ฯ  เพ่ือการใหบริการแก 
ประชาชนอยางท่ัวถึง  
  ๑๗. การเพ่ิมเติม/ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช  และน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาสงเสริมในการ
ปฏิบัติงาน   
  ๑๘.การพัฒนาระบบจัดเก็บรายได ใหมีประสิทธิภาพและครอบคลุม  
   
  ๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
   องค์การบริหารสวนต าบลเวียง ใหความส าคัญตอการด าเนินการแกไขปัญหาความเดือดรอน 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในดานตางๆ โดยเฉพาะการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมฟ้ืนฟูการ
จัดบริการสาธารณะ หรือดานโครงสรางพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนการ
พัฒนาดานคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุมใหมีความเป็นอยูท่ีดีขึ้น  รวมทั้งไดรับการศึกษา  อันเป็นรากฐาน
ของการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ  ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีความยั่งยืนควบคูกับการพัฒนาดานสังคม  เศรษฐกิจ 
สภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการด ารงชีวิต ความเป็นอยูของประชาชน  โดยยึดหลักการมีสวนรวม และ
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มีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  โดยมีการวางแผนการด าเนินงานในระดับตาง ๆ แลวน ามาพิจารณา  
วิเคราะห์สภาพปัญหา แนวทางการแกไขปัญหา  เพ่ือสนองตอความตองการของประชาชน สรางความพึงพอใจ
ในการใหบริการกับประชาชน  องค์การบริหารสวนต าบลเวียง  จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ไว  ๖  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้ 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาดานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร งาน 
    
  ๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
   ในภาพรวมของการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์นั้น องค์การบริหารสวนต าบลเวียง  มีการวางยุทธ
ศาตร์การพัฒนาไวโดยการยึดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒  
ยุทธศาสตร์กลุมจังหวัด   ยุทธศาสตร์จังหวัด  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นใน
จังหวัดเชียงราย  เป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารสวนต าบลเวียง  เพ่ือให
การพัฒนาในดานตางๆ รองรับและสอดคลองสามารถเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่เก่ียวของได  เพ่ือการพัฒนา
ทองถิ่นท่ียั่งยืน  และมีทิศทางการพัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน   
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  ๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  องค์การบริหารสวนต าบลเวียง  ไดมีการด าเนินการประชุมประชาคมทั้งระดับ
หมูบานและระดับต าบล  เพ่ือรวบรวมขอมูลประเด็นสภาพปัญหา  ความตองการการพัฒนา  และความคิดเห็น
ของประชาชนที่ไดเสนอจากการประชุมประชาคม   และน ามาวิเคราะห์ปัญหา  ประกอบกับสภาพแวดลอม 
และศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่นขององค์การบริหารสวนต าบลเวียง โดยการท า SWOT Analysis วิเคราะห์
จุดแข็ง   จุดออน  โอกาส   อุปสรรค ทั้งภายในและภายนอก   สรุปไดดังนี้  

กลุ่มของสภาพปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
๑.ด้านการบริการสาธารณะ ๑.ถนนในชุมชน มีสภาพที่เสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุ  และเป็นอุปสรรค

กับการคมนาคมขนสง และการสัญจรของประชาชน 
๒.ระบบไฟฟูาสาธารณะยังมีไมเพียงพอ   ชุมชนมีการขยายที่อยูอาศัย  
ท าใหบางพื้นที่ยังไมมีระบบไฟฟูาใช 
๓.น้ าเสียที่ปลอยจากชุมชน  เริ่มมีปัญหา  จากการอาศัยท่ีหนาแนนขึ้น 
๔.น้ าส าหรับการอุปโภค บริโภค และแหลงน้ าส าหรับการเกษตรกรรมยัง
มีไมเพียงพอกับความตองการ  

๒.ด้านสังคม ๑.การดูแลผูดอยโอกาส ยังไมไมครอบคลุมและทั่วถึง 
๒.ปัญหาดานชีวิตความเป็นอยู รวมทั้งการดูแลดานสาธารณสุขยังไม
ทั่วถึง 
๓.ปัญหาการเกิดสาธารณภัยจากธรรมชาติ  รุนแรงขึ้นทุกปี 
๔.ปัญหายาเสพติดที่กลุมเยาวชนมีความเสี่ยงกับการไปยุงเกี่ยว 
๕.วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น ขาดการสงเสริมและอนุรักษ์รักษาไว 

๓.ด้านการศึกษา ๑.ขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
๒.ประชาชนไมไดรับการสนับสนุนการศึกษานอกระบบ 

๔.ด้านเศรษฐกิจ ๑.ประชาชนมีรายไดตอครัวเรือนในเกณฑ์ต่ า 
๒.มีการใชสารเคมีในการท าเกษตรกรรมจ านวนมาก ท าใหมีตนทุนใน
การผลิตที่สูง  มีผลตอสุขภาพของเกษตรกร 
๓.ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ า 
๔.ปัญหาจากภัยธรรมชาติ เชน น้ าทวม   ภัยแลง และพายุที่สรางความ
เสียหายกับแหลงผลิตผลดานการเกษตร 
๕.ประชาชนขาดการพัฒนาและสรางผลิตภัณฑ์  เพื่อมูลคาของผลผลิต
ทางการเกษตร 

๕.ด้านสิ่งแวดล้อม ๑.ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาต ิ
๒.แหลงน้ าในธรรมชาติมีสภาพตื้นเขินลงในทุก ๆป ี
๓.ปัญหาการบริหารจัดการขยะในชุมชน 

๖.ด้านการบริหารจัดการ ๑.ประชาชนไมใหความส าคัญตอการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 
๒.การบริการประชาชนขององค์กรภาครัฐยังไมทั่วถึง ขาดการใหบริการ
ในเชิงรุก 
๓.ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการอ านวยความสะดวกในการ
ใหบริการกับประชาชน 
๔.ประชาชนขาดความรวมมือและจิตส านึกในการเสียภาษีเพื่อบ ารุง
ทองที่ 



หนา้ 21 
 

๓.๒   การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 การวิเคราะห์ศักยภาพ เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตขององค์การบริหารสวนต าบลเวียง  โดยการท า SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง  จุดออน  โอกาส   
อุปสรรคทั้งภายในและภายนอก 
 
๑.ด้านการบริการสาธารณะ 

จุดแข็ง (Strengths) 
 

จุดอ่อน  (Weakness) 

๑.ประชาชนใหความสนใจในการแจงสภาพปัญหาที่
พบเพื่อรองขอให อปท.ด าเนินการแกไขปัญหา 
 
๒.ประชาชนใหความรวมมือในการแกไขปัญหารวมกัน 
เชนการระดมแรงงาน และการเสียสละพ้ืนที่
ครอบครองบางสวนเพื่อด าเนินงานตามโครงการ 
 
๓.อบต.มีนโยบายกระจายงบประมาณเพ่ือพัฒนาดาน
โครงสรางพิ้นฐานครบทุกชุมชน 
 

๑.พ้ืนที่ชุมชนในการจัดการบริการสาธารณะมีจ านวน
มากท าใหการบริหารจัดการไมครอบคลุม 
 
๒.พ้ืนที่ที่ชุมชนเสนอขอการชวยเหลืออยูในพื้นท่ีเขต
ปุาสงวนซึ่งตองขออนุญาตหนวยงานที่เกี่ยวของกอน
ถึงจะด าเนินการได  จึงท าใหการแกไขปัญหาท าได
คอนขางลาชา 

โอกาส  (Opportunity) 
 

อุปสรรค  (Threats) 

๑.การไดรับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในการ
ด าเนินงานแกไขปัญหาทั้งจากกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น  และรัฐบาล 
 
๒รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนใหองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นมีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะของ
ทองถิ่นเพ่ิมข้ึน  
 
๓.ประชาชนใหความสนใจและมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถิ่นรวมกับหนวยงานภาครัฐ 

๑.งบประมาณในการพัฒนามีจ านวนจ ากัด  ท าใหไม
สามารถแกไขปัญหาของชุมชนไดท้ังหมดในแตละ
ปีงบประมาณ 
 
๒.ในการจัดบริการสาธารณะบางโครงการ ติดปัญหา
ดานระเบียบที่เก่ียวของ  รวมถึงความชัดเจนในหนาที่
ของ อปท. 
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๒.ด้านสังคม 
จุดแข็ง (Strengths) 

 
จุดอ่อน  (Weakness) 

๑.พ้ืนที่ชุมชนในเขต อบต.เวียง  มีความแตกตางและ
ความหลากหลายทางดานวัฒนธรรมและประเพณี 
 
๒. ชุมชนมีอัตลักษณ์ดานวัฒนธรรมประเพณี  ที่
ผสมผสานระหวางวัฒนธรรมลานนาและวัฒนธรรม
อีสาน 
  
๓. มีปราชญ์ชาวบานและภูมิปัญญาทองถิ่น และ
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ 
 
๔.มีหนวยงาน องค์การภาครัฐ เชน โรงพยาบาล  
โรงเรียน ส านักงานพัฒนาชุมชน  ส านักงานต ารวจ 
ฯลฯ  ที่มีการบูรณาการในการพัฒนาทองถิ่นรวมกัน 
  

๑.ในการด าเนินงานจัดกิจกรรมบางอยาง  อปท.ไมมี
ระเบียบการเบิกจายรองรับ  รวมทั้งขาดความชัดเจน
ของหนังสือสั่งการ 
 
๒.ขาดบุคลากรที่มีความช านาญงานเฉพาะโดยตรง  
 
๓.งบประมาณในพัฒนาดานสังคมมีคอนขางจ ากัด 

โอกาส  (Opportunity) 
 

อุปสรรค  (Threats) 

๑.รัฐบาลใหการสนับสนุนงบประมาณในการดูแล
สวัสดิการดานสังคมกับกลุมผูพิการ ผูสูงอายุและ
ผูดอยโอกาส 
 
๒.ในต าบลมีกลุม อปพร.ที่คอยชวยเหลือและ
สนับสนุนในการแกไขปัญหาทั้งทางดานสาธารณภัย 
และปัญหายาเสพติด 
 
๓.มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบล และกลุม อสม.
ที่สามารถชวยเหลืองานทางดานสาธารณสุข 
 
๖. รัฐบาลมีนโยบายการสงเสริมดานศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม    

๑.ประชาชนขาดความรูในการใชสิทธิ และการติดตอ
ขอรับการชวยเหลือจากองค์กรภาครัฐ 
 
๒.จ านวนกลุมผูสูงอายุในชุมชนมีจ านวนที่มากขึ้น 
 
๓.มีการลักลอบการน ายาเสพติดเขามาในพ้ืนที่ 
 
๔. ปัญหาการไหลบาของกระแสโลกาภิวัตน์ การ
พัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็ว   สงผลตอสังคมและ
วัฒนธรรม   ท าใหการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณี  
มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป  
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๓.ด้านการศึกษา 
จุดแข็ง (Strengths) 

 
จุดอ่อน  (Weakness) 

๑.องค์กรมีความพรอมในดานบุคลากร  เพ่ือ
ด าเนินงานดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณี 
 
๒.เป็นภารกิจที่อยูในอ านาจหนาที่ตามกฏหมายของ 
อปท. 
 
๓.อปท.มีบุคลากรดานการศึกษาไดรับการฝึกอบรม
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในทุก ๆปี 
 
๔.อปท.มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครอบคลุมพื้นที่ชุมชน
และมีบุคลากรที่เพียงพอ 
 

๑.ในการด าเนินงานบางกิจกรรม  อปท.ไมมีระเบียบ
การเบิกจายรองรับ  รวมทั้งความชัดเจนของหนังสือ
สั่งการ 
 
๒.สถานที่ในการดูแลเด็กเล็กในสังกัด ศพด.ของ อปท.  
บางแหงยังไมไดรับการปรับปรุงใหมีความเหมาะสม 
 

โอกาส  (Opportunity) 
 

อุปสรรค  (Threats) 

๑.รัฐบาลใหการสงเสริมและสนับสนุนโอกาสเรียนฟรี  
 
๒.ในพ้ืนที่มีโรงเรียนในสังกัด สพฐ.เพียงพอและอยูใกล
พ้ืนที่ชุมชน 
 
๓.บุคลากรดานการศึกษามีจ านวนเพียงพอกับนักเรียน 
 
๓. ประชาชนในทุกระดับ ไดรับการศึกษาท่ีสูงขึ้น  
เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถใชความรู
ความสามารถในการรวมกันพัฒนาทองถิ่น 
 

 

๑.ขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์
การศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
๒.ผูปกครองยังมีคานิยมสงบุตรเขาโรงเรียนเอกชน 
 
๓.โรงเรียนขาดงบประมาณในการจัดโครงการ 
สงเสริมดานการเรียนรูและกิจกรรมดานการกีฬา 
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๔.ด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง (Strengths) 

 
จุดอ่อน  (Weakness) 

๑.พ้ืนที่ในการท าเกษตรกรรมมีจ านวนมาก 
 
๒.มีแหลงน้ าที่ส าคัญไหลผานพ้ืนที่  และมีสถานีสูบน้ า
ที่ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรม 
 
๓.มีเสนทางการคมนาคมที่สามารถเชื่อมตอกับแหลง
เศรษฐกิจหลายพื้นท่ี สามารถพัฒนาเพื่อกระจาย
สินคาทางการเกษตรไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 
 
๔.เป็นแหลงผลิตผลทางเกษตรกรรม ซึ่งมีพืชเศรษฐกิจ
ที่ส าคัญหลายชนิด เชน ขาว  ขาวโพด  ล าไย 

 
 

๑.มีการใชเคมีในการท าเกษตรกรรมจ านวนมาก ท าให
มีตนทุนในการผลิตที่สูง 
 
๒.ประชาชนยังขาดการสงเสริมการผลิตพืชแบบใช
เทคโนโลยีชีวภัณฑ์ 
 
๓. ขาดการบริหารจัดการดานการตลาดสินคา
การเกษตร ท าใหผลผลิตบางชวงเวลามีราคาท่ีตกต่ า 
 

โอกาส  (Opportunity) 
 

อุปสรรค  (Threats) 

๑.รัฐบาลมีนโยบายใหจังหวัดเชียงรายเป็นพ้ืนที
เศรษฐกิจพิเศษ 
 
๒.มีการพัฒนาเสนทางท่ีเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน
บานและภายในประเทศ 
 
๕. มีปราชญ์ชาวบานและภูมิปัญญาทองถิ่นท่ี
หลากหลาย  สามารถใหแตละชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
OTOP ใหมุงสูผลิตภัณฑ์ระดับสากลได  
 
 
 

๑.ราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ า  จากการท า
เกษตรเชิงเดี่ยวมากเกินไป 
 
๒.ขาดการรวมกลุมในการสรางผลิตภัณฑ์ หรือการ
เพ่ิมมูลคาของสินคาทางการเกษตร 
 
๓.เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหมมีราคาแพง 
 
๔.เกษตรกรยังขาดความสนใจในการผลิตพืชแบบ
ปลอดสารพิษ 
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๕.ด้านสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง (Strengths) 

 
จุดอ่อน  (Weakness) 

๑. มีแหลงน้ าตามธรรมชาติ  และมีแมน้ า ที่ส าคัญไหล
ผาน คือแมน้ าอิงและแมน้ าลาว  
 

๒.บางพ้ืนที่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
 
๓.ผูบริหาร อปท. และผูน าชุมชนใหความส าคัญกับ
การแกไขปัญหาขยะของชุมชนรวมกัน 

๑. มีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสิ้นเปลือง ไมเห็น
คุณคาและการท าลายสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน  
 

๒. มีความตองการใชน้ าเพื่อการท านา จ านวนมากท า
ใหไมสามารถบริหารจัดการแหลงน้ า  ใหสามารถมีใช
เพียงพอส าหรับการเกษตรไดตลอดทั้งปี  
 
๓.การขยายตัวของชุมชน  ท าใหมีปริมาณขยะท่ี
เพ่ิมข้ึน 
 
 

โอกาส  (Opportunity) 
 

อุปสรรค  (Threats) 

๑.ชุมชนใหความรวมมือในการจัดการปัญหาขยะ  โดย
มีการคัดแยก และการท าปุยหมักจากขยะอินทรีย์ 
 
๒.มีหนวยงานที่ใหการสนับสนุนกลาพันธุ์ไม และพันธุ์
สัตว์น้ า  เพ่ือใชในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไมและ
แหลงน้ า 

๑.องค์การบริหารสวนต าบลเวียง ประสบภัย
ธรรมชาติ  เชน ภัยแลง  วาตภัย หมอกควันและ
ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพ่ิมข้ึนทุกปี 
 
๒.สภาวะโลกรอน ท าใหสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
ไป สงผลกระทบตอการด ารงชีพและการประกอบ
อาชีพดานเกษตรกรรมที่ตองพ่ึงธรรมชาติเป็นหลัก  
 
๓.เกษตรกรยังมีการเผาตอซังขาวเพ่ือการท านาอยูท า
ใหมักเกิดปัญหาควันไฟในพ้ืนที่ 
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๖.ด้านการบริหารจัดการ 
จุดแข็ง (Strengths) 

 
จุดอ่อน  (Weakness) 

๑. องค์กรสามารถก าหนดแนวทางในการพัฒนา
ทองถิ่น นโยบาย การบริหารจัดการ การบริหารงาน
บุคคล และการเงินการคลังอยางมีเอกภาพ และ
สอดคลองกับปัญหาความตองการของประชาชน 
 

๒. มีบุคลากรเพียงพอ และมีความรู ความสามารถ 
รวมถึงมีเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานทีมี่
ประสิทธิภาพ 
 
๓. เป็นหนวยงานที่มีความใกลชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด สามารถแกปัญหาและตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางรวดเร็ว 

๑. ประชาชนในพื้นท่ียังขาดความรู ความเขาในในการ
ขอรับความชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ 
 
๒. งบประมาณมีไมเพียงพอกับการพัฒนาทองถิ่นครบ
ในทุกๆดาน  
 
๓. ขาดการประสานงานและการมีสวนรวมระหวาง
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการพัฒนา  
 
 

โอกาส  (Opportunity) 
 

อุปสรรค  (Threats) 

๑. รัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริมกระบวนการมีสวน
รวมของภาคประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นและ
ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
๒. นโยบายการกระจายอ านาจท าใหองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น ตองปรับบทบาท ภารกิจ หนาที่ และ
พัฒนาระบบบริหารงานของทองถิ่นรูปแบบตางๆ ใหมี
ความเข็มแข็ง และมีระบบบริหารจัดการที่ดี  
 

๑. ประชาชนไมมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่
ดานการมีสวนรวมและการตรวจสอบ ติดตามการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
 
๒. งบประมาณท่ี อปท.ไดรับการจัดสรรเพื่อการ
พัฒนาดานตาง ๆ ลาชา สงผลท าใหการพัฒนาของ
ทองถิ่นลาชา และขาดความตอเนื่อง 
 
๓. เสถียรภาพของรัฐบาลไมม่ันคง และนโยบาย
รัฐบาลไมตอเนื่องสงผลตอการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  
 
๔. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับภารกิจถายโอน ไม
มีความชัดเจนเทาที่ควร สงผลกระทบตอการ
ด าเนินงานตามภารกิจถายโอน  

 
 
 
 
 
 



หนา้ 27 
 

ส่วนที่ ๓ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ   
  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

เศรษฐกิจ ๑.อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองชาง อบต.เวียง 

๒ การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและ
สังคม 

๑.แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
๒.แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
๓.แผนงานสาธารณสุข 
๔.แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
๕.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ส านักงานปลัด 
กองชาง 

อบต.เวียง 

๓ การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น 

บริการชุมชนและ
สังคม 

๑.แผนงานการศึกษา 
๒.แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา อบต.เวียง 

๔ การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การพาณิช
ยกรรมและการเกษตร
กรรม 

เศรษฐกิจ ๑.แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด อบต.เวียง 

๕ การพัฒนาดานอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

เศรษฐกิจ ๑.แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด อบต.เวียง 

๖ การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
บริหาร 

บริหารทั่วไป 
และดานการ
ด าเนินงานอ่ืน 

๑.แผนงานบริหารทั่วไป 
๒.แผนงานงบกลาง 
 

ส านักงานปลัด 
 

อบต.เวียง 

รวม ๖ ยุทธศาสตร์ ๓  ด้าน ๑๑  แผนงาน ๔ หน่วยงาน
ภายใน 

อบต.เวียง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2/๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง   อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

    11 17,949,006     11 17,949,006 

รวม     11 17,949,006     11 17,949,006 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๒.๑ แผนงาน
สังคมสงเคราะห ์

            

๒.๒ แผนงาน
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

            

๒.๓ แผนงาน
สาธารณสุข  

            

๒.๔ แผนงาน
รักษาความสงบ
ภายใน 

            

๒.๕ แผนงาน
เคหะและชุมชน 

            

รวม             

แบบ ผ. ๐๑ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2/๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง   อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๔ ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
๓.๑ แผนงาน
การศึกษา 

      1 90,000   1 90,000 

๓.๒  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

            

รวม       1 90,000   1 90,000 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
๔.๑ แผนงาน
การเกษตร 

            

รวม             
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2/๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง   อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ยุทธศาสตร์ที ่๕   พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
๕.๑ แผนงาน
การเกษตร                

            

รวม             
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
๖.๑ แผนงาน
บริหารทั่วไป 

      1 10,000   1 10,000 

๖.๒ แผนงานงบ
กลาง 

            

รวม       1 10,000   1 10,000 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน  

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/๒๕๖๓   
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖๓  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุมจังหวัด  กลุมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุมจังหวัด 
กลุมอาเซียน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง หมูที่ 
4 

เพื่อใชเป็น
เสนทางสัญจร
ของประชาชนใน
การเขาพ้ืนท่ี
การเกษตร 

ปรับเกรดลงดินลูกรังบด
ทับแนน จุดที่ 1 กวาง 4 
เมตร ยาว 600 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
เริ่มตนท่ีสวนล าไยนายธนา
กร  กองทอง สิ้นสุดที่สวน
ล าไยนางเหรียญ  แจง
ชาวนา 
จุดที่ 2 กวาง 4 เมตร ยาว 
750 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร  เริ่มตนท่ีนา
นางมวน  ศิริแสน สิ้นสุดที่
สวนนายจรูญ  กองทอง 
จุดที่ 3 กวาง 4  เมตร 

  499,958   ถนนลูกรังตาม
มาตรฐานที่ 
อบต.เวียง 
ก าหนด 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
เขาพื้นที่การเกษตร 

กองชาง 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ยาว 700  เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร  เริ่มตน
ที่สวนยางนายอเนก  
วิงวอน  สิ้นสุดที่สวนล าไย
นายดา  กองทอง 
จุดที่ 4  กวาง 3.50 
เมตร ยาว 100  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  
เริ่มตนท่ีสวนนายศักดิ์  ใจ
ผง  สิ้นสุดที่สวนนายเตี่ยม  
ฟูาตา 
จุดที่ 5 กวาง 4  เมตร 
ยาว 870  เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร เริ่มตน
ที่สวนนางมาณวิกา  ขวัญ
ยืน  สิ้นสุดที่สวนนายคจร  
ยองเพชร 
จุดที่ 6 กวาง 4  เมตร 
ยาว 180  เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร  เริ่มตน
ที่สวนนายจวน  ทิพบุญศรี  
สิ้นสุดที่สวนนายทูน ค ากิ่ง 
จุดที่ 7  กวาง 3  เมตร 
ยาว 159  เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร  เริ่มตน
ที่สวนนางจงเทียน  เกียงมี  
สิ้นสุดที่สวนนางจงเทียน  
เกียงมี  
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖๓  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุมจังหวัด  กลุมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุมจังหวัด 
กลุมอาเซียน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุก หมู
ที่ 9 

เพื่อใชเป็น
เสนทางสัญจร
ของประชาชนใน
การเขาพ้ืนท่ี
การเกษตร 

ปรับปรุงถนนหินคลุก  จุด
ที่ 1,2  กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 155.00  เมตร  
หนา 0.15   เมตร  
เริ่มตนท่ีสวนนางทองยุน  
นนทศิลป   สิ้นสุดที่สวน
นายประจวบ  มนาคม 

  249,337   ถนนหินคลุกตาม
มาตรฐานที่ 
อบต.เวียง 
ก าหนด 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
เขาพื้นที่การเกษตร 

กองชาง 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖๓  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุมจังหวัด  กลุมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุมจังหวัด 
กลุมอาเซียน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุก หมู
ที่ 10 

เพื่อใชเป็น
เสนทางสัญจร
ของประชาชนใน
การเขาพ้ืนท่ี
การเกษตร 

ปรับปรุงถนนหินคลุก  จุด
ที่ 1 กวาง 3.50  เมตร 
รวมยาว 600.00  เมตร  
หนา 0.10   เมตร  
เริ่มตนท่ีนานายประสิทธ์ิ  
วงศ์ไชย  สิ้นสุดที่นานาย
วิชัย  ราชเมืองมูล 
จุดที่ 2  กวาง 3.00  
เมตร รวมยาว 179.00  
เมตร  หนา 0.10   เมตร  
เริ่มตนท่ีนานายประสิทธ์ิ  
วงศ์ไชย  สิ้นสุดที่นานาง
บัวเรียว   ศรีนวล   

  249,971   ถนนหินคลุกตาม
มาตรฐานที่ 
อบต.เวียง 
ก าหนด 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
เขาพื้นที่การเกษตร 

กองชาง 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 36 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖๓  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุมจังหวัด  กลุมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุมจังหวัด 
กลุมอาเซียน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการขุดลอก
อางเก็บน้ าหวยริว 
หมูที่ 23 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีกัก
เก็บน้ า ส าหรับ
การอุปโภค
บริโภคของ
ชุมชน 

ขุดลอกปากกวาง 90.00  
เมตร  ทองกวาง  85.00  
เมตร ยาว  110.00 
เมตร  ลึกเฉลี่ย  2.00   
เมตร   เริ่มตนที่อางเก็บ
น้ าหวยริว  สิ้นสุดที่หวย
สาธารณประโยชน์ หมูที่ 
23 

  499,740   ปริมาตรของน้ า
ที่อางเก็บน้ า
สามารถบรรจุได 

ประชาชนมีน้ าใช
เพียงพอส าหรับการ
อุปโภคบริโภคใน
ชุมชน 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 37 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเป็นสุข 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)   ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น  
  3.1 แผนงานการศึกษา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกอสราง
รั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบานหวย
หลวง 

เพื่อปูองกันเด็ก
ในสังกัด ศพด.
ออกนอกพ้ืนท่ี
การดูแล 

กอสรางรั้วคอนกรีต
บล็อค สูง 1.50 เมตร  
ยาวรวม  36.00  เมตร 
สถานท่ีกอสราง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบานหวย
หลวง 

   90,000  รั้วคอนกรีตตาม
แบบมาตรฐานท่ี 
อบต.ก าหนด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
พื้นที่ท่ีเหมาะสมใน
การดูแลเด็กในสังกัด 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 38 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
 6 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารงาน 
  6.1 แผนงานบริหารทั่วไป  

 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
สถานท่ีกลางเพื่อ
เป็นศูนย์
ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นระดับ
อ าเภอ อ าเภอเทิง  
จังหวัดเชียงราย 

เพื่อเป็นการ
อ านวยการให
ศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการ
ชวยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น 
(สถานท่ีกลาง) 
เป็นไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

องค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นในพื้นที่บริการ
ของศูนย์ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
(สถานท่ีกลาง) 

   10,000  ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ

ศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการ
ชวยเหลือ

ประชาชนของ
องค์กรปกครอง

สวนทองถิ่นระดับ
อ าเภอ 

องค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นในพื้นที่อ าเภอ
เทิง จ านวน 12 แหง 
มีศูนย์ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
ระดับอ าเภอ 

ส านักงาน
ปลัด/

อุดหนุน
เทศบาล
เวียงเทิง 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 39 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖๓ 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุมจังหวัด  กลุมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุมจังหวัด 
กลุมอาเซียน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

  
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการกอสราง
ถนน คสล.  หมูที่ 
3 

เพื่อใชเป็น
เสนทางสัญจร
ของประชาชนใน
หมูบาน 

กอสรางถนน คสล. กวาง 
4.00  เมตร ยาว 
250.00  เมตร หนา 
0.15 เมตร เริ่มตนทีบ่าน
นายเสรี   ศรีแกว สิ้นสุดที่
สวนนายเปลง  แปงค า  

  500,000   ถนน คสล.ตาม
มาตรฐานที่ 
อบต.เวียง 
ก าหนด 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรใน
ชุมชน 

กองชาง 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



หนา้ 40 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖๓ 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุมจังหวัด  กลุมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุมจังหวัด 
กลุมอาเซียน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

2 โครงการกอสราง
ถนน คสล.  หมูที่ 
4 

เพื่อใชเป็น
เสนทางสัญจร
ของประชาชนใน
หมูบาน 

กอสรางถนน คสล. กวาง 
4.00  เมตร ยาว 
250.00  เมตร หนา 
0.15 เมตร เริ่มตนทีส่วน
นายอรุณ  เชิงเขา สิ้นสุดที่
บานนางปริฉัตร  โครต
สมบัติ  

  500,000   ถนน คสล.ตาม
มาตรฐานที่ 
อบต.เวียง 
ก าหนด 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรใน
ชุมชน 

กองชาง 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



หนา้ 41 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖๓ 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุมจังหวัด  กลุมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุมจังหวัด 
กลุมอาเซียน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

3 โครงการกอสราง
ถนน คสล.  หมูที่ 
5 

เพื่อใชเป็น
เสนทางสัญจร
ของประชาชนใน
หมูบาน 

กอสรางถนน คสล. กวาง 
4.00  เมตร ยาว 
250.00  เมตร หนา 
0.15 เมตร เริ่มตนทีบ่าน
นางอุฬารินทร์  รุงเรือง 
สิ้นสุดที่นานายอานันต์  
เรือนพิบูลย ์
 

  500,000   ถนน คสล.ตาม
มาตรฐานที่ 
อบต.เวียง 
ก าหนด 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรใน
ชุมชน 

กองชาง 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



หนา้ 42 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖๓ 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุมจังหวัด  กลุมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุมจังหวัด 
กลุมอาเซียน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการกอสราง
ถนน คสล.  หมูที่ 
10 

เพื่อใชเป็น
เสนทางสัญจร
ของประชาชนใน
หมูบาน 

กอสรางถนน คสล. กวาง 
4.00  เมตร ยาว 
250.00  เมตร หนา 
0.15 เมตร เริ่มตนทีน่า
นายธงชัย  วงศ์วุฒิ สิ้นสุด
ทีน่านายประสิทธ์ิ  วงศ์
ไชย  

  500,000   ถนน คสล.ตาม
มาตรฐานที่ 
อบต.เวียง 
ก าหนด 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรใน
ชุมชน 

กองชาง 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



หนา้ 43 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖๓ 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุมจังหวัด  กลุมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุมจังหวัด 
กลุมอาเซียน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการกอสราง
ถนน คสล.  หมูที่ 
22 

เพื่อใชเป็น
เสนทางสัญจร
ของประชาชนใน
หมูบาน 

กอสรางถนน คสล. กวาง 
4.00  เมตร ยาว 
250.00  เมตร หนา 
0.15 เมตร เริ่มตนทีส่วน
นายเติง  ดูอุ฿ด สิ้นสุดที่
สวนนายเสาร์ค า  ใจจ ู 

  500,000   ถนน คสล.ตาม
มาตรฐานที่ 
อบต.เวียง 
ก าหนด 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรใน
ชุมชน 

กองชาง 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



หนา้ 44 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖๓ 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุมจังหวัด  กลุมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุมจังหวัด 
กลุมอาเซียน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ รอบอาง
เก็บน้ าบานทุงโหง 

เพื่อใชเป็น
เสนทางสัญจร
รอบอางเก็บน้ า
บานทุงโหง 

กอสรางถนน คสล. จุดที่ 
1 กวาง 4.00  เมตร ยาว 
2,300.00  เมตร หนา 
0.15 เมตร จุดที่ 2 
กอสรางถนน คสล.กวาง  
6.00 เมตร  ยาย 
500.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร เริ่มตนที่
ระบบประปาหมูบาน หมูที่ 
22 สิ้นสุดอางเก็บน้ า หมู
ที่ 19  

  8,750,000   ถนน คสล.
ตามมาตรฐาน
ที่ อบต.เวียง 
ก าหนด 

ใชเป็นเสนทางสัญจร
รอบอางเก็บน้ า และ
เป็นสถานท่ีออกก าลัง
กายและพักผอนเชิง
ธรรมชาติของชุมชน 

กองชาง 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



หนา้ 45 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖๓ 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุมจังหวัด  กลุมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุมจังหวัด 
กลุมอาเซียน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

  
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 โครงการ
กอสรางระบบ
ประปาแบบ
ปฺอกแท็งค์
ขนาดใหญใน
บัญชีนวัตกรรม
ไทย 

เพ่ือผลิตน้ า
ส าหรับการ
อุปโภคบริโภค
ของประชาชน 

กอสรางระบบประปา
แบบปฺอกแท็งค์ขนาด
ใหญ  จ านวน  1  จุด  
สถานท่ีกอสราง หมูที่ 3 
บานหวยไคร 

  5,200,000   ปริมาณ
น้ าประปาท่ี
ผลิตไดในหนึ่ง
ช่ัวโมง 

ประชาชนมีน้ าใช
ส าหรับการอุปโภค
บริโภคอยางเพียงพอ 

กองชาง 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



หนา้ 46 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง   อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนสง 

เพื่อใชในการอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน
ดานหนังสือราชการตาง ๆ 

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1  ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ ากวา 
2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไมต่ า
กวา 110 กิโลวัตต์  
แบบธรรมดา  ขับเคลื่อน
ดวยระบบ 4 ลอ ระบบ
เกียร์ธรรมดา 

   680,000  กองชาง 

 

แบบ ผ. ๐๓ 



หนา้ 47 
 

ส่วนที่ ๕ การติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘(แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙)  เป็นแบบที่
ก าหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ด าเนินการใหคะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว 
ซึ่งเป็นสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต
วันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
  การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นประกอบดวย 
  ๑.๑ ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ คะแนน  
  ๑.๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน  
  ๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบดวย  
   (๑)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ๑๐ คะแนน  
   (๒)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน 
   (๓)  ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน  
   (๔)  วิสัยทัศน์  ๕ คะแนน  
   (๕)  กลยุทธ์ ๕ คะแนน  
   (๖)  เปูาประสงค์ของแตละประเด็นกลยุทธ์  ๕ คะแนน  
   (๗)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน  
   (๘)  แผนงาน ๕ คะแนน 
   (๙)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน  
   (๑๐) ผลผลิต/โครงการ  ๕ คะแนน  
   คะแนนรวม  ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ
พัฒนาทองถิ่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
 
             ๒.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น    
ประกอบดวย 
  ๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  ๑๐ คะแนน  
  ๒.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน  
  ๒.๓ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน  
  ๒.๔ ยุทธศาสตร์และแผนงาน  ๑๐ คะแนน 
  ๒.๕ โครงการพัฒนา  ๖๐ คะแนน ประกอบดวย  
   (๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ คะแนน  
   (๒)  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคลองกับโครงการ  ๕ คะแนน  
   (๓)  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง ๕ 
คะแนน 
   (๔)  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน  
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   (๕)  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒    ๕ คะแนน 
   (๖)  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน 
   (๗)  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน  
   (๘)  โครงการแกไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ ๕ คะแนน 
   (๙)  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๕ คะแนน  
   (๑๐)  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน 
   (๑๑)  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวาจะไดรับ ๕ 
คะแนน 
   (๑๒)  ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน  
   คะแนนรวม  ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ
พัฒนาทองถิ่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
 
         ๓.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  
   ๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
    - โดยใชแบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ (๑) แบบตัวบงชี้การ
ปฏิบัติงาน (Performance Indicators) (๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ 
Scorecard Model ของ Kaplan & Norton  (๓) แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) (๔) แบบ
เชิงเหตุผล (Logical Model)ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model (๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process 
Performance Measurement System (PPMS))ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS (๖) แบบการ
ประเมินโดยใชวิธีการแกปัญหาหรือเรียนรูจากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving Method (๗) แบบการประเมิน
แบบมีสวนรวม (Participatory Methods) (๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) (๙) แบบการ
ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) (๑๐) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ (๑๑) 
แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ตองอยูภายใตกรอบตามขอ (๑)-(๑๐) หรือเป็นแบบผสมก็ได 
    - เชิงปริมาณ (Quantity)เชิงคุณภาพ (Quality)ผลที่ไดจริงๆ คืออะไรคาใชจาย
(Cost)เวลา  (Time) เป็นไปตามที่ก าหนดไวหรือไม 
    - ประชาชนไดประโยชน์อยางไรหรือราชการไดประโยชน์อยางไร  
    - วัดผลนั้นไดจริงหรือไม หรือวัดไดเทาไหร ( Key Performance Indicators : KPIs) 
    - ผลกระทบ( Impact) 
 ........................................................................................................................................  
          ๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  ๔.๑ ผลกระทบน าไปสูอนาคต  
   (เชน จะท า สนับสนุน สงเสริม ปูองกัน อยางไร เป็นตน)  
  ๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
    (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของขอมูลเพื่อน าไปสูขอเสนอแนะ เป็นตน)  
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   แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 
***************** 

 เป็นแบบท่ีก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  
 
๑.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  ๒๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบดวย ๖๐ 
    ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (๑๐) 
    ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
    ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
    ๓.๔ วิสัยทัศน ์ (๕) 
    ๓.๕ กลยุทธ์  (๕) 
    ๓.๖ เปูาประสงค์ของแตละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
    ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
    ๓.๘ แผนงาน (๕) 
    ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

เกณฑ์ท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ไมควร
นอยกวารอยละ ๘๐ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหลงน้ า 
ลักษณะของไม/ปุาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

๒๐ 
(๓) 
 
 
 

 

(๒) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และชวงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 
 

 

(๓) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม 
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(๒)  

(๔) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟูา 
การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕)ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ 
การบริการการทองเท่ียว อุตสาหกรรมการพาณิชย์/กลุมอาชีพ แรงงานฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ า) 

(๒) 
 

 

(๖) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพ้ืนเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒) 
 

 

(๗) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ า ปุาไม ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 
 

 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นหรือการใช
ขอมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมทองถิ่น โดยใชกระบวนการรวมคิด  รวมท า รวมตัดสินใจ รวม
ตรวจสอบ รวมรับประโยชน์ รวมแกปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู 
เพื่อแกปัญหาส าหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอ านาจหนาท่ีขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น 

(๓)  

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของผูบริหารทองถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช ผล
ของการบังคับใช สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น 

(๓)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ตอ) 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาทองถิ่น เป็นตน 

(๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูท่ัวไป เป็นตน 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจสงผลตอการด าเนินงานไดแก  S-Strength (จุดแข็ง)W-
Weakness (จุดออน ) O-Opportunity (โอกาส ) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์  
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ 
Thailand ๔.๐ 

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ   แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   และ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล   หลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 
 

 

๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
 
๓.๖ เปูาประสงค์ของแต
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ตองการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาทองถิ่น  
 

(๕) 
 
 

 

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองท าตามอ านาจหนาท่ี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นที่จะน าไปสูการบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการใหบรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
 

(๕) 
 
 

 

เปูาประสงค์ของแตละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(๕) 
 

 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะน าไปสูผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(๕) 
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๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุงหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปูาประสงค์ ตัวช้ีวัด             
คาเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสูการจัดท าโครงการพัฒนา
ทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกลาว 

(๕) 
 
 
 

 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น 

(๕) 
 

 

รวมคะแนน ๑๐๐  
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๒.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย  
 

 
  เกณฑ์ท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ ๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐ 
    ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
    ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคลองกับโครงการ (๕) 
    ๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง  (๕) 
    ๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  (๕) 
    ๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แหงชาต ิ ฉบบัท่ี ๑๒ 

(๕) 

    ๕.๖ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
    ๕.๗ โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (๕) 
    ๕.๘ โครงการแกไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
          ภายใตหลักประชารฐั  

(๕) 

    ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (๕) 
    ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  (๕) 
    ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวาจะไดรับ (๕) 
    ๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค์  (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น (ใชการวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการ
วิเคราะห์ศักยภาพดานเศรษฐกิจ , ดานสังคม , ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม)  
 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 

 

๒. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตางๆ เพื่อน ามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ 
เชน การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวา
เป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไวหรือไมจ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได
ก าหนดไวเทาไหร จ านวนท่ีไมสามารถด าเนินการไดมีจ านวนเทาไหร 
สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ ( Efficiency) ของการพัฒนา
ทองถิ่นตามอ านาจหนาที่ท่ีไดก าหนดไว 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 
 
 

๑๐ 
 
 

 

๓. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคตางๆ มาใชเพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ท่ี
ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ  ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและ
เป็นไปตามอ านาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการตางๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร 
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงค์หรือไม ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 
 
 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จนน าไปสูการ
จัดท าโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดตอกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการแกไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ า) 
(Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 
 

๑๐  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้ ๖๐  

๕.๑ ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 

 

เป็นโครงการที่มวีัตถุประสงค์สนองตอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นและด าเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นที่ก าหนดไว ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

(๕) 
 

 

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคลองกับโครงการ 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการตองก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคลองกับความเป็นมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปไดชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 
 

 

๕.๓ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู
การตั้งงบประมาณได
ถูกตอง 

สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ตองไปใหถึงเปูาหมายตอง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเทาไร  กลุมเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยางไร กลุมเปูาหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุมเปูาหมายของโครงการ หากกลุมเปูาหมายมีหลาย
กลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปูาหมายหลัก ใครคือกลุมเปูาหมาย
รอง 

(๕) 
 

 

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 

 

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรางความสามารถใน
การแขงขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสราง
โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 

(๕) 
 

 

๕.๕ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

 

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใตยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเปูาหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสูการปฏิบัติใหเกิดผล
สัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน ๕ ปีท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเปูาหมายระยะยาว 
ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุด
พนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) การลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม (๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (๖) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๕) 
 

 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลองกับ 
Thailand ๔.๐ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ท านอย 
ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑ์ ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม 
(๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการ
ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจาก
การเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ี
เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดาน
เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 
 

 



หนา้ 56 
 

๕.๗ โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใด
สวนหน่ึงออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถิ่นตองเป็น
โครงการเช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 
 

 
(๕) 
 
 
 

 

๕.๘ โครงการแกไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน           
ภายใตหลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ด าเนินการเองหรือรวมด าเนินการ เป็นโครงการตอยอดและขยายได 
เป็นโครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะใหทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นทองถิ่นที่พัฒนาแลว ดวย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น 
(ดานการเกษตรและแหลงน้ า) (LSEP) 
 

(๕) 
 

 

๕.๙ งบประมาณ มี
ความสอดคลองกับ
เปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการไดแก (๑) ความประหยัด  (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(๕) 
 
 

 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการ
ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ่น 
มีความโปรงใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมต่ ากวารอยละหาของการน าไปตั้ง
งบประมาณรายจายในขอบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ
รายจายพัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(๕) 
 

 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด ( KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดวาจะไดรับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่ สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล ( effectiveness)     
ใชบอกประสิทธิภาพ( efficiency) ได เชน การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดรอยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง
ที่ไดรับ (การคาดการณ์ คาดวาจะไดรับ) 
 

(๕) 
 

 

๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ สอดคลองกับ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ไดรับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นไดจริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะตอง
เทากับวัตถุประสงค์หรือมากกวาวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได 
(๓) ระบุสิ่งท่ีตองการด าเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได (๔) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคลองกับความเป็นจริง 
(๕) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(๕) 
 

 

รวมคะแนน ๑๐๐  
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การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   
โดยใชรูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงไดท้ังการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ขอมูลตาง ๆ จาก 
  ๗.๑ใชแบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
    (๑) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
    (๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model 
ของ Kaplan & Norton  
    (๓) แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
    (๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
    (๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน ( Process Performance Measurement 
System (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
    (๖) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปัญหาหรือเรียนรูจากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ 
Problem-Solving Method  
    (๗) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Methods)  
    (๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
    (๙) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
    (๑๐) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
    (๑๑) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ตองอยูภายใตกรอบ
ตามขอ (๑)-(๑๐) หรือเป็นแบบผสมก็ได 
  ๗.๒เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ไดจริง ๆ คืออะไร คาใชจาย ( Cost) 
เวลา  (Time) เป็นไปตามที่ก าหนดไวหรือไม 
  ๗.๓ประชาชนไดประโยชน์อยางไรหรือราชการไดประโยชน์อยางไร 
  ๗.๔วัดผลนั้นไดจริงหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 
  ๗.๕ผลกระทบ (Impact) 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) 

 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/๒๕๖๓  
*********************** 

  อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น  ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๖๑   ขอ  ๙  ใหยกเลิกความในขอ  ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  “ขอ 
๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่น ฯ ”  
  องค์การบริหารสวนต าบลเวียง  ไดด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕)   
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/๒๕๖๓  และไดเสนอสภาองค์การบริหารสวนต าบลเวียง  ใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว  
เมื่อการประชุมสภาสมัย วิสามัญที่   เมื่อวันที่ 22  เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓   และสภาองค์การบริหารสวน
ต าบลเวียงไดมีมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวเรียบรอยแลว  นายกองค์การบริหารสวนต าบลเวียง
จึงไดอนุมัติใหใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/๒๕๖๓  ขององค์การบริหารสวน
ต าบลเวียง  เพ่ือใชเป็นแนวทางในการพัฒนาทองถิ่นและจัดท าขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าปี  
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  งบประมาณรายจายเงินสะสม  ตอไป 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ  ณ  วันที่  22  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

     
     (ลงชื่อ)         สวาท    สมใจ 
        (นายสวาท   สมใจ )  
                    นายกองค์การบริหารสวนต าบลเวียง 

 


