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แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕   

เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/๒๕๖4 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง    อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 

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

ส่วนท่ี ๑ สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
 ๑. ด้านกายภาพ  
  ๑.๑  ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  
  ตั้งอยู่เลขที่  ๓๔๕  หมู่ที่ ๑๒   ถนนเทิง – เชียงของ  ต าบลเวียง  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย     
๕๗๑๖๐  ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเทิงไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๓ กิโลเมตรและห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย
ประมาณ ๖๕ กิโลเมตรตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของศาลากลางจังหวัดเชียงราย สถานที่ราชการใกล้เคียง
คือ ส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายสาขาเทิง  มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๐๘.๘๓ ตร.กม. หรือ ๖๘,๐๑๘.๗๕ ไร่ 
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  ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ  
  มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มตามแนวเขตภูเขา และเขตปุาไม้ มีแม่น้ าอิงและแม่น้ าลาวไหลผ่าน 
ที่อยู่อาศัยของประชาชนเป็นเชิงเขาและที่ราบเชิงเขา   มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๐ และหมายเลข 
๑๐๒๑ ผ่าน 
 
  ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ  
  อากาศบนภูเขาจะค่อนข้างเย็นแต่ฤดูกาลจะเป็นแบบมรสุมเมืองร้อนโดยได้รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝนและลมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อนเริ่ม
ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคมและฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ 
 
  ๑.๔ ลักษณะของดิน  
  ประกอบด้วยดิน ๒ กลุ่มใหญ่ ได้แก่ บริเวณที่ราบเป็นดิน ที่เกิดจากตะกอนล าน้ าระดับต่าง ๆ 
และบริเวณภูเขาและที่สูงชัน   เป็นดินเกิดบนภูเขาและที่ลาดชัน  ดินตะกอนล าน้ าระดับต่าง ๆ ประกอบด้วย
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ดินหลายชนิด เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ าถึงดีหรือดีปานกลาง เนื้อดินร่วน จนถึงดินเหนียว มีการระบาย
น้ าดีจนถึงเลวปกติใช้ในการท านา  ดินบนภูเขาและที่ชันมีทั้งดินลึกและดินตื้น บางแห่งมีก้อนกรวดและก้อนหิน
ปะปนในเนื้อดินหรือกระจัดกระจายไปตามผิวดิน ลักษณะเนื้อดินสีของดินและปฏิกิริยาดิน แตกต่างกันไป
แล้วแต่ชนิดของหินต้นก าเนิดโดยทั่วไปมักมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
 
  ๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ า  
  แม่น้ าสาขาที่ไหลผ่าน เช่น แม่น้ าอิง ความยาวที่ไหลผ่านจังหวัดประมาณ ๑๐๐ ก.ม. ต้นน้ า
เกิดจากส่วนด้านใต้ของหนองเล็งทรายก่อนเข้ากว๊านพะเยาไหลผ่านอ าเภอเทิงไปบรรจบกับแม่น้ าโขงที่อ าเภอ
เชียงของ และแม่น้ าลาวที่บรรจบกับน้ าแม่น้ าหงาว และไหลผ่านมาบรรจบกับแม่น้ าอิง ด้านหลังเทศบาลเวียง
เทิง   นอกจากแม่น้ าสาขาที่ไหลผ่าน พื้นที่ต าบลเวียง ยังมีอ่างเก็บน้ า เช่น อ่างเก็บน้ าบ้านทุ่งโห้ง   อ่างเก็บน้ า
บ้านห้วยไคร้  อ่างเก็บน้ าห้วยริว และอ่างเก็บน้ าห้วยหลวง ที่ใช้การการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและในภาค
เกษตรกรรม 
 
  ๑.๖ ลักษณะของไม้และปุาไม้  
  มีลักษณะเป็นปุาเบญจพรรณ  ปุาแพะหรือปุาเต็งรัง มีลักษณะเป็นปุาโปร่ง มีต้นไม้ขนาดเล็ก
และขนาดกลาง ฤดูแล้งจะผลัดใบ และมีไฟปุาเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกป ี พื้นที่ปุาไม้ที่ส าคัญ ได้แก่ ปุาดอยทา ปุา
ห้วยไคร้ 
 
 
 
 
 
 ๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  
  ๒.๑ เขตการปกครอง  

  หมู่บ้านในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  มีจ านวน  ๒๐  หมู่บ้าน  
ดังน้ี 
  ๑.บ้านห้วยไคร้  หมู่ที่  ๓  ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นายนิกร   แปงค า  
 ๒.บ้านร่องแช่  หมู่ที่  ๔  ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นาย จวน          ทิพบุญศรี 

๓.บ้านทุ่งโห้ง  หมู่ที่  ๕  ผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายดวงแสง ไกลถ่ิน  
๔.บ้านห้วยไคร้ใหม ่ หมู่ที่  ๖  ผู้ใหญ่บ้านช่ือ     นายประทวน กรดแก้ว  
๕.บ้านทุ่งขันไชย       หมู่ที่  ๗   ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นายบุญส่ง        วงค์ใหญ่ 
๖.บ้านห้วยไคร้เก่า หมู่ที่  ๘  ผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายอนันต์        ปริศนา 
๗.บ้านร่องขามปูอม หมู่ที่  ๙  ผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายประศาสตร์   กุลไพศาล 
๘.บ้านใหม่  หมู่ที่  ๑๐ ผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายทัศกาล        ทาเนตร 
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๙.บ้านห้วยผึ้ง  หมู่ที่  ๑๑ ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นายยงยุทธ       ภักดีภัทรสกุล 
๑๐.บ้านร่องริว  หมู่ที่  ๑๒ ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นายทองพูน        แก้วนิล 
๑๑.บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ ๑๓ ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นายสมประสงค์    จุฬารี 
๑๒.บ้านม่วงไพวัลย์  หมู่ที่  ๑๖ ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นายวสันต์           กว้างขวาง  
๑๓.บ้านห้วยไคร้สันติภาพ  หมู่ที่  ๑๗  ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นายกิตติพงษ์   แปงค า  
๑๔.บ้านริมอิง    หมู่ที่  ๑๘ ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นายจ านงค์    ศิริใจ  
๑๕.บ้านทุ่งเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่  ๑๙ ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นายจ ารัส นันตา 
๑๖.บ้านห้วยไคร้เหนือ    หมู่ที่  ๒๑  ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นายวินัส              ณ เมืองนิล 
๑๗.บ้านทุ่งโห้งเหนือ    หมู่ที่  ๒๒ ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นายภคิน             ไกลถ่ิน  
๑๘.บ้านห้วยระเมศ    หมู่ที่  ๒๓ ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นายจันทร์แก้ว      ดอนโศรก  

  ๑๙.บ้านห้วยไคร้ใต้    หมู่ที่  ๒๔ ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นายรุ่ง                ทะลา 
๒๐.บ้านห้วยไคร้ลานทอง    หมู่ที่ ๒๕ ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นายพิเศษ            ทะบุญมา  
 

  ๒.๒ การเลือกตั้ง  
  ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่ ต าบลเวียง  มีจ านวนทั้งสิ้น  ๖,๙๔๑   คน 
  
 
 
 
 
 
 
 ๓. ประชากร 
  ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
     

หมู่ท่ี หมู่บ้าน จ านวน
ครัวเรือน 

ประชากร
ชาย 

ประชากร
หญิง 

รวม
ประชากร 

๓ บ้านห้วยไคร ้ ๑๘3 ๑๘0 ๑๗4 ๓๕4 
๔ บ้านร่องแช่  302 ๔26 ๔02 ๘28 
๕ บ้านทุ่งโห้ง  267 ๒84 ๓๐8 ๕๙2 
๖ บ้านห้วยไคร้ใหม ่ ๓๒5 ๔44 ๔๑4 ๘58 
๗ บ้านทุ่งขันไชย ๒55 ๒๒7 ๑๘6 ๔13 
๘ บ้านห้วยไคร้เก่า 177 ๒11 238 ๔49 
๙ บ้านร่องขามปูอม 163 ๒11 ๒๓3 ๔44 
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๑๐ บ้านใหม่  407 305 362 667 
๑๑ บ้านห้วยผึ้ง  208 ๒35 236 471 
๑๒ บ้านร่องริว  ๔31 ๔๘6 509 ๙95 
๑๓ บ้านห้วยหลวง ๒๕9 425 ๔37 ๘62 
๑๖ บ้านม่วงไพรวัลย ์ ๑๑5 ๑36 ๑36 ๒72 
๑๗ บ้านห้วยไคร้สันติสุข 201 ๒48 238 486 
๑๘ บ้านริมอิง  ๑๔7 206 ๒22 428 
๑๙ บ้านทุ่งเฉลิมพระเกียรต ิ ๑84 202 ๑๗9 381 
๒๑ บ้านห้วยไคร้เหนือ ๑81 219 ๒37 ๔56 
๒๒ บ้านทุ่งโห้งเหนือ ๒๐9 206 ๒41 ๔47 
๒๓ บ้านห้วยระเมศ 227 ๒44 ๒20 ๔64 
๒๔ บ้านห้วยไคร้ใต ้ ๑๔3 199 ๑๙2 391 
๒๕ บ้านห้วยไคร้ลานทอง ๑๔5 ๑90 ๒๑0 400 

 รวม ๔,๕๒๙ ๕,๒๘๔ ๕,๓๗๔ ๑๐,๖๕๘ 
ที่มา : ส านักงานทะเบียนอ าเภอเทิง    ณ วันที่ 24  เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๖3 

 
 
 
 
 
 
 
  ๓.๒ ช่วงอายุและจ 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 บ้านห้วยไคร้ ๓ ๑๙ ๑๔ ๒๖ ๑๐๒ ๑๒๘ ๖๑ ๒๔๒ 

๔ บ้านร่องแช่  ๙ ๓๑ ๖๘ ๕๖ ๒๓๐ ๓๐๘ ๑๒๐ ๕๕๖ 

๕ บ้านทุ่งโห้ง  ๗ ๒๖ ๒๙ ๓๗ ๑๕๘ ๒๒๐ ๑๒๐ ๓๘๘ 

๖ บ้านห้วยไคร้ใหม่ ๑๘ ๓๒ ๖๒ ๔๕ ๒๖๕ ๒๗๖ ๑๕๑ ๕๕๙ 
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๗ บ้านทุ่งขันไชย ๙ ๑๒ ๒๐ ๒๖ ๑๒๙ ๑๔๕ ๖๑ ๒๘๐ 

๘ บ้านห้วยไคร้เก่า ๑๐ ๑๕ ๑๕ ๓๓ ๑๒๙ ๑๖๓ ๑๐๒ ๓๐๒ 

๙ บ้านร่องขามปูอม ๑๒ ๒๑ ๒๙ ๓๖ ๑๒๙ ๑๓๓ ๘๙ ๒๗๒ 

๑๐ บ้านใหม่  ๑๒ ๑๕ ๔๒ ๔๖ ๑๙๖ ๒๒๔ ๑๔๑ ๔๓๖ 

๑๑ บ้านห้วยผึ้ง  ๑๒ ๑๑ ๒๓ ๓๗ ๑๒๗ ๑๖๖ ๙๒ ๓๐๘ 

๑๒ บ้านร่องริว  ๑๕ ๑๘ ๗๗ ๗๕ ๓๐๓ ๓๓๖ ๑๔๙ ๖๖๕ 

๑๓ บ้านห้วยหลวง ๓๓ ๓๓ ๖๐ ๗๑ ๒๕๑ ๒๙๔ ๑๒๖ ๕๖๘ 

๑๖ บ้านม่วงไพรวัลย์ ๔ ๗ ๑๑ ๑๑ ๘๗ ๘๙ ๔๑ ๑๘๔ 

๑๗ บ้านห้วยไคร้สันติภาพ ๑๑ ๑๒ ๒๒ ๔๑ ๑๓๙ ๑๙๓ ๘๕ ๓๔๓ 

๑๘ บ้านริมอิง  ๘ ๑๓ ๓๙ ๒๖ ๑๒๘ ๑๕๔ ๗๙ ๒๘๘ 

๑๙ บ้านทุ่งเฉลิมพระ
เกียรติ 

๗ ๑๐ ๒๗ ๒๔ ๙๖ ๑๓๓ ๗๑ ๒๓๕ 

๒๑ บ้านห้วยไคร้เหนือ ๑๓ ๑๓ ๒๓ ๓๘ ๑๒๗ ๑๖๕ ๘๕ ๓๐๖ 

๒๒ บ้านทุ่งโห้งเหนือ ๑๑ ๑๙ ๑๙ ๒๒ ๑๕๒ ๑๖๒ ๙๓ ๓๒๐ 

๒๓ บ้านห้วยระเมศ   ๑๑ ๑๕ ๓๒ ๒๙ ๑๔๒ ๑๕๒ ๑๗๙ 

๒๔ บ้านห้วยไคร้ใต้ ๖ ๒๐ ๒๐ ๑๘ ๑๐๘ ๑๔๑ ๙๒ ๒๕๘ 

๒๕ บ้านห้วยไคร้ลานทอง ๕ ๗ ๒๙ ๒๔ ๙๙ ๑๔๗ ๘๑ ๒๕๒ 

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

 ประชากรรวม ๑๐,๖๑๒        

 ข้อมูล  ณ   กันยายน  ๒๕๖๑  
 
 ๔. สภาพทางสังคม   
  ๔.๑ การศึกษา  

  สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี   ประกอบด้วย 

  ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   สังกัด อบต.  จ านวน    ๕    แห่ง 
  ๑.๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไคร ้    
  ๑.๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโห้ง    
  ๑.๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม ่
  ๑.๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหลวง 
  ๑.๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านริมอิง 

  ๒. โรงเรียนประถมศึกษา ๔ แห่ง และเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน ๒ แห่ง  
    ๒.๑. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 

  ๒.๒. โรงเรียนบ้านร่องแช่ (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
    ๒.๓ . โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง     
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    ๒.๔. โรงเรียนบ้านใหม ่
  ๓ . โรงเรียนเอกชน จ านวน ๒ แห่ง จัดการศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ๓.๑. โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา (อนุบาลถึง ป.๖)     
    ๓.๒. โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม (อนุบาลถึง ม.๖)  

  ๔.๒ สาธารณสุข  
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านร่องแช่  จ านวน    ๑     แห่ง  
  ๔.๓ อาชญากรรม  
 ....................................-...................................................................................................  
  ๔.๔ ยาเสพติด      
 ...............................-.........................................................................................................  
  ๔.๕ การสังคมสงเคราะห์  
  รายละเอียดประชากรที่ขอรับสวัสดิการ ( ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม  ๒๕๖3) 
   จ านวนประชากรพิการที่ขึ้นทะเบียน        จ านวน          211    คน 
   จ านวนผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ  จ านวน       2,168   คน 
   จ านวนประชากรที่ติดเช้ือ HIV ที่ขอรับเบี้ยยังชีพ จ านวน             3    คน 
 
 ๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน  
  ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง  
   - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๐   ตัดผ่านตั้งแต่บ้านร่องริว  หมู่ที่ ๑๒  ถึงบ้านห้วย
ไคร้  หมู่ที่ ๒๑  เช่ือมต่อต าบลต้า   อ าเภอขุนตาล    
   - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑   ตัดผ่านตั้งแต่บ้านใหม่  หมู่ที่ ๑๐  ถึงบ้านห้วยระ
เมศ  หมู่ที่ ๒๓   เช่ือมต่อบ้านปี้  ต าบลหงาว   
  - เส้นทางหลวงชนบท ตัดผ่านตั้งแต่บ้านใหม่  หมู่ที่ ๑๐  ถึงบ้านห้วยหลวง  หมู่ที่  ๑๓  
เช่ือมต่อเขตต าบลอ่างทอง  อ าเภอเชียงค า  จังหวัดพะเยา 
  ๕.๒ การไฟฟูา  
    มีส านักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอเทิง  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๔๐  หมู่ที่  ๑๒   ถนน
เทิง-เชียงของ  ต าบลเวียง   อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย   โทรศัพท์   ๐-๕๓๗๙-๕๕๐๐-๑   ในพื้นที่ต าบล
เวียงทั้ง  ๒๐  หมู่บ้านมีระบบไฟฟูาเข้าถึงทุกหมู่บ้าน 
     
  ๕.๓ การประปา  
  ๑.ระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่มาก โดยใช้แหล่งน้ าสาธารณะ  เพื่อผลิตน้ าประปาให้ชุมชน 
จ านวน  ๘   หมู่บ้าน   ประกอบด้วย   
  - บ้านร่องแช่   หมู่ที่  ๔    - บ้านใหม่   หมู่ที่  ๑๐ 
  - บ้านริมอิง  หมู่ที่  ๑๘    - บ้านทุ่งเฉลิมพระเกียรติ   หมู่ที่ ๑๙ 
  - บ้านห้วยไคร้เหนือ  หมู่ที่  ๒๑   - บ้านทุ่งโห้งเหนือ   หมู่ที่  ๒๒ 
  - บ้านห้วยระเมศ   หมู่ที่  ๒๓   - บ้านห้วยไคร้ใต้   หมู่ที่  ๒๔ 
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  ๒.ระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเชมเปญ โดยใช้แหล่งน้ าบาดาล/แหล่งน้ าสาธารณะ  เพื่อผลิต
น้ าประปาให้ชุมชน จ านวน  ๑๑   หมู่บ้าน   ประกอบด้วย   
  - บ้านห้วยไคร้    หมู่ที่  ๓   - บ้านทุ่งโห้ง    หมู่ที่  ๕  
  - บ้านห้วยไคร้ใหม่  หมู่ที่  ๖  - บ้านทุ่งขันไชย  หมู่ที่ ๗  
  - บ้านห้วยไคร้เก่า  หมู่ที่ ๘  - บ้านร่องขามปูอม  หมู่ที่ ๙  
  - บ้านห้วยผึ้ง   หมู่ที่ ๑๑   - บ้านห้วยหลวง  หมู่ที่ ๑๓  
  - บ้านม่วงไพรวัลย์  หมู่ที่  ๑๖  - บ้านห้วยไคร้สันติสุข  หมู่ที่ ๑๗  
  - บ้านห้วยไคร้ลานทอง หมู่ที่  ๒๕  
  ๓. ระบบประปาส่วนภูมิภาค   จ านวน  ๓   หมู่บ้าน   ประกอบด้วย    
  - บ้านร่องริว      หมู่ที่ ๑๒    
  - บ้านใหม่     หมู่ที่ ๑๐  
  - บ้านห้วยระเมศ    หมู่ที่ ๒๓ 
 

  ๕.๔ โทรศัพท์  
   โทรศัพท์ส านักงาน/แฟกซ์   ๐-๕๓๗๙-๕๖๙๑  
   โทรศัพท์ภายใน  ต่อ   ส านักงานปลัด   กด   ๑๑ 
        กองคลงั   กด  ๑๒ 
        กองช่าง  กด   ๑๓ 
        กองการศึกษา  กด  ๑๔ 
        ห้องท างาน ปลัด อบต.เวียง       กด  ๑๕  
        หอ้งท างาน นายก อบต.เวียง    กด  ๑๖  
        หอ้งประชุมบษุราคัม     กด  ๑๗  
        หอ้งประชุมรงัสรรค์  กด  ๑๘ 
          

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

 พืชเศรษฐกิจส าคัญท่ีสร้างรายได้ของประชาชนในพ้ืนท่ี 
 ๑.ข้าว   จ านวนพื้นที่เพาะปลูกประมาณ ๔,๐๐๐    ไร่  
 ๒.ข้าวโพด   จ านวนพื้นที่เพาะปลูกประมาณ ๑,๕๐๐    ไร่  
 ๓.แตงโม   จ านวนพื้นที่เพาะปลูกประมาณ    ๒๐๐    ไร่  
 ๔.ล าไย   จ านวนพื้นที่เพาะปลูกประมาณ ๑,๐๐๐    ไร่  
 

  ๖.๒ การประมง  
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   การประมงในพื้นที่ของต าบลเวียง  เป็นการประมงระดับพื้นบ้าน  ใช้เครื่องมือจากภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน โดยหาสัตว์น้ าตามแหน่งน้ าสาธารณะ  เช่น  ล าห้วย   หนองน้ า   ล าคลอง   และแม่น้ าสายหลัก  
เช่นแม่น้ าอิง  และแม่น้ าลาว 
 
     

  ๖.๓ การปศุสัตว์  
   มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครัวเรือน  เช่น ปลานิล เป็ด ไก่ และวัวพันธ์ุพื้นเมือง  รวมทั้ง
แหล่งเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในพื้นที่บ้านทุ่งขันไชย หมู่ที่ ๗ โดยใช้แหล่งน้ าจากสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูาบ้านทุ่งขันไชย
สูบน้ าจากแม่น้ าลาวเข้าสู่แหล่งเพาะเลี้ยง 
  
 

  ๖.๔ การบริการ  
  ที่พัก 
   -  โรงแรมวัทนวรรณ  เบอร์โทรศัพท์   ๐๘๙ ๖๓๓ ๖๙๓๐   
   -  วังมัจฉา  รีสอร์ท  เบอร์โทรศัพท์   ๐๘๑ ๓๖๖ ๐๕๐๗ 
   -   ภูริตา   รีสอร์ท     เบอร์โทรศัพท์   ๐๘๖๑๑๔๑๙๖๗ 
  ร้านอาหาร  
   - ร้านบ่อกุ้ง ครัวทุ่งกุ้งทอง กุ้งเผา เบอร์โทรศัพท์    ๐๘๙ ๔๓๕ ๗๔๘๐ 
   - ร้านอาหารบ่อกุ้งลุงสุบรรณ์ ครัวมาลี เบอร์โทรศัพท์    ๐๘๗ ๓๖๑ ๓๙๘๒ 
   - ร้านอาหารบ่อกุ้งลุงพงษ์  เบอร์โทรศัพท์    ๐๙๖ ๔๕๐ ๑๒๙๗ 
   - ร้านอาหารบ่อกุ้งครัวหนูแดง  เบอร์โทรศัพท์   ๐๘๔ ๖๒๐ ๕๗๑๙ 
 
 

  ๖.๕ การท่องเที่ยว   
   - วัดเทิงเสาหิน เป็นวัดเก่าแก่ของอ าเภอเทิง ภายในมีโบราณสถาน เช่น วิหาร เสาหิน 
ตั้งอยู่ที่บ้านใหม่   หมู่ที่ ๑๐ ต าบลเวียง   อ าเภอเทิง    จังหวัดเชียงราย 
   - วัดใหญ่หนองปลาขาว    เป็นโบราณสถาน  ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยไคร้ใหม่   หมู่ที่ ๖  ต าบล
เวียง   อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย   อยู่ใกล้กับหนองปลาขาวซึ่งเป็นแม่น้ าอิงเดิม ในวัดมีพระพุทธรูปโบราณ 
ศิลปะเชียงแสน  
 

  ๖.๖ อุตสาหกรรม  

  การอุตสาหกรรมในพื้นที่ต าบลเวียง  มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน และมีโรงงานใน
พื้นที่  ๑  แห่ง  ได้แก่   บริษัทสหแสนหมิง   จ ากัด   ตั้งอยู่เลขที่  ๘๐  หมู่ที่ ๑๙  ต าบลเวียง  อ าเภอเทิง  
จังหวัดเชียงราย  ๕๗๑๖๐  ประกอบกิจการเกี่ยวกับอบพืชผลทางการเกษตรหรือเมล็ดพืช 

 

  ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  อาชีพหลักของประชากรในเขตต าบลเวียง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม อาทิ 
การท านา การท าสวน การท าไร่ การท าการประมง นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพทางด้านพาณิชยกรรม อาทิ 

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


หนา้ 12 
 

การค้าขาย การบริการ และยังประกอบอาชีพรับจ้าง ประกอบกิจการอุตสาหกรรมครัวเรือน รับราชการ   โดย
กิจการด้านการพาณิชย์มีรายละเอียด  ดังนี้ 

ร้านค้า/ขายของช า   ๗๘ แห่ง  
โรงสีข้าว    ๑๙ แห่ง  
โรงเรียนเอกชน     ๒  แห่ง  
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก   ๑๒ แห่ง 
หอพัก/บ้านเช่า/โรงแรม/รีสอร์ท   ๔ แห่ง  
ร้านอาหาร    ๑๘ แห่ง  
ร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง   ๔ แห่ง 
ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์การเกษตร  ๗ แห่ง  
ปั๊มน้ ามัน    ๑ แห่ง 
อู่ซ่อมรถ/เคาะพ่นสี   ๑๖ แห่ง  
ตลาดสด    ๓ แห่ง  
 

  ๖.๘ แรงงาน  
    - 
 
 ๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
  ๗.๑  การนับถือศาสนา    ในพื้นที่ต าบลเวียง  มีประชาชนนับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  ๙๐ 
ศาสนาคริสต์   ร้อยละ  ๘    และศาสนาอิสลาม   ร้อยละ  ๒   โดยมีศาสนสถานในพื้นที่   จ านวน  ๑๖   แห่ง  

ดังนี้ 
1. วัดหนองปลาขาว   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๖  บ้านห้วยไคร้ใหม่  
2. วัดโพธ์ิสว่าง   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๖  บ้านห้วยไคร้ใหม่  
3. วัดห้วยไคร้เก่า   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๘  บ้านห้วยไคร้เก่า  
4. วัดพระธาตุขุนทอง  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒๕  บ้านห้วยไคร้ลานทอง 
5. วัดพระธาตุจอมหงส์  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๑ บ้านห้วยผึ้ง  
6. วัดทุ่งโห้ง   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๕  บ้านทุ่งโห้ง  
7. วัดพระธาตุจุฬามณี  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๙ บ้านทุ่งเฉลิมพระเกียรติ  
8. วัดร่องริว   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๒ บ้านร่องริว  
9. วัดเทิงเสาหิน   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๙  บ้านร่องขามปูอม  
10. ส านักสงฆ์บ้านห้วยระเมศ   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒๓ บ้านห้วยระเมศ  
11. วัดขันไชยวราราม  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๗  บ้านทุ่งขันไชย  
12. วัดปุาม่วงไพรวัลย์  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๖ บ้านม่วงไพรวัลย์  
13. วัดช้างค้ า   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๔  บ้านร่องแช่  
14. วัดโพธ์ิศรีพัฒนา   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๓ บ้านห้วยหลวง  
15. โบสถ์คริสตจักร   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๐  บ้านใหม่  

 
  ๗.๒  ประเพณีและงานประจ าปี  
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    - งานประเพณี  บุญเผวดเทศน์มหาชาติ  หมู่ที่ ๑๒  
    - งานประเพณีจุดบั้งไฟ   หมู่ที่  ๖,๘,๑๓  
    - งานประเพณีลอยกระทง  
    - งานแข่งขันเรือพาย  
    - งานประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  
 
  ๗.๓  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน  
   - ภูมิปัญญาท้องถ่ิน   เช่น    
     ๑. การใช้สมุนไพรเพื่อรักษาโรค   หมู่ที่ ๑๑  และ หมู่ที่  ๑๒  
     ๒. การบ าบัดโรคด้วยการนวดฝุาเท้า  และอบทราย  
   - ภาษาท้องถ่ิน  ดังนี้  
     ๑.ภาษาพื้นเมือง  
     ๒.ภาษาอีสาน   หมู่ที่  ๖,๑๒,๑๓,๑๖ 
     
  ๗.๔  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก  
     ๑.งานจักสานจากตะกร้าหวาย     หมู่ที่  ๔, หมู่ที่  ๑๐  
     ๒.ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากกะลามะพร้าว   หมู่ที่  ๑๐  
     ๓.ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม      หมู่ที่  ๑๒  
     ๔.ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร     หมู่ที่ ๑๑,  หมู่ที่  ๑๒  
     ๕.ผลิตภัณฑ์งานถักทอจากเส้นไหมพรม     หมู่ที่  ๒๔  
     ๖.ผลิตภัณฑ์งานทอเสื่อจากต้นกก     หมู่ที่ ๑๒  
 
 ๘. ทรัพยากรธรรมชาติ  
  ๘.๑  น้ า  
   ๑.แหล่งน้ าสาขา  เช่น  แม่น้ าอิง ,  แม่น้ าลาว  
   ๒. อ่างเก็บน้ าสาธารณะ   เช่น  อ่างเก็บน้ าบ้านห้วยไคร้,อ่างเก็บน้ าบ้านทุ่งโห้ง,อ่างเก็บน้ า
ห้วยผึ้ง,  อ่างเก็บน้ าห้วยริว,อ่างเก็บน้ าห้วยหลวง  
  ๘.๒  ปุาไม้  
   แหล่งปุาไม้ที่ส าคัญ  ได้แก่  ปุาห้วยไคร้   ปุาดอยทา  เป็นต้น 
  ๘.๓  ภูเขา  
    มีเขตภูเขาอยู่ในเขตวนอุทยานพญาพิภักดิ ์  เช่น  ปุาห้วยไคร้ 
  ๘.๔  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    ปัจจุบันมีปุาไม้ชุมชน  ที่ได้รับการอนุรักษ์รักษาไว้   เพื่อเป็นปุาธรรมชาติเอาไว้ส าหรับ
เป็นแหล่งต้นน้ าและใช้สอยจากของปุา  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  มีความอุดมสมบูรณ์ 
และมีการจัดท าโครงการปลูกปุาชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นที่ปุาไม้ในทุกๆ ปี    ส่วนในด้านแหล่งน้ า  มีการปรับปรุง
โดยการขุดลอกเพื่อใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง  และเพื่อใช้เป็นแหล่งขยายพันธ์ุของสัตว์น้ า    รวมทั้งเพื่อการ
อุปโภคบริโภคในชุมชน และใช้ส าหรับพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที ่
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 ๙. อ่ืน ๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
  ...........................-......................................  
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ส่วนท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  
   ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
    ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
    ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
    ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
    ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 
  

   ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
    ๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
    ๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล าในสังคม 
    ๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
    ๔. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    ๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง  
และยั่งยืน 
    ๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ  
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
    ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส 
    ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
    ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
    ๑๐. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  
 
 

   ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑   พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิ
สติกส์เช่ือมโยงกับต่างประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒   การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓   พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยงเชิงนิเวศ  ศิลปวัฒนธรรมและ
สุขภาพ  เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนและเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 
   ยุทศาสตร์ที่๔   ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงราย  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และ
บริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
       
   ๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
และยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 
  ๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ๒.๑ วิสัยทัศน์  
  บ้านเมืองน่าอยู่  คุณภาพชีวิตก้าวหน้า   เกษตรพัฒนา   ศิลปวัฒนธรรมล้ าค่า    การศึกษา
เด่น   เน้นสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
   ๒.๒ ยุทธศาสตร์  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารงาน 
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  ๒.๓ เป้าประสงค์  
  ๑.มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  ๒.มีระบบสาธารณูปโภคที่อ านวยความสะดวกและเหมาะสมกับการด าเนินชีวิตของประชาชน  
  ๓.มีแหล่งน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค และแหล่งน้ าส าหรับการท าเกษตรกรรมอย่างเพียงพอ  
  ๔.กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
  ๕.ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง  
  ๖.ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  รวมทั้งได้รับการดูแลเบื้องต้นทางด้านสาธารณสุข  
  ๗.ประชาชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  ๘.ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ได้รับการปูองกันและแก้ไข  
  ๙.ประชาชนในทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
  ๑๐. วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถ่ินได้รับการอนุรักษ์รักษาไว้ 
  ๑๑.ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริมด้านการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ  
  ๑๒.เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการท าเกษตรกรรม ท าให้สามารถลดค่าใช้จ่าย 
และเพิ่มรายได้ในการท าการเกษตรกรรม   
  ๑๓.เกษตรกรสามารถสร้างสินค้าที่ปลอดภัยและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร    
  ๑๔.ชุมชนมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี  เหมาะสมกับการด ารงชีพ  
  ๑๕.ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น  ปุาไม้  แหล่งน้ าได้รับการดูแลรักษาให้คงความอุดมสมบูรณ์ 
  ๑๖.ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน  และร่วมติดตามประเมินผลการพัฒนา 
  ๑๗.บุคลากรในสังกัด อบต.เวียง และสมาชิกสภา ฯ ได้รับการการพัฒนาความรู้และทักษะใน
การปฏิบัติงาน  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาองค์กรและท้องถ่ิน 
  ๑๘.การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว และโปร่งใส  ประชาชนตรวจสอบได้  
  ๑๙.มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
  ๒๐.อปท.มีการจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพ  
 
  ๒.๔ ตัวชี้วัด  
  ๑.มาตรฐานของโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีการด าเนินงานตามแบบที่ อบต.เวียง
ก าหนด 
  ๒.คุณภาพชีวิตของประชาชน  เช่น  รายได้ในครัวเรือน   สุขภาพอนามัย   ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน และปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 
  ๓.การเข้าถึงการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ ของประชาชน  
  ๔. วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ินที่ได้รับการอนุรักษ์และการส่งเสริม  
  ๕. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการของประชาชน  
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  ๖.การท าการเกษตรแบบอินทรีย์ของประชาชน  และภาระค่าใช้จ่าย รวมทั้งรายได้จากการท า
การเกษตรกรรม 
  ๖. พื้นที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ให้ยังคงความอุดมสมบูรณ์  เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิต 
  ๗. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถ่ินของประชาชน  
   ๘.  ศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงาน  ในการให้บริการกับประชาชนในด้านต่าง ๆ  
  
  ๒.๕ ค่าเป้าหมาย  
  ๑.มีการด าเนินการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่น้อยกว่า   ๒๐   โครงการ/ปี  
  ๒.กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่น้อยกว่า ๓ ราย/ปี 
  ๓.จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพ หรือการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนไม่น้อยกว่า  ๓ โครงการ/ปี 
  ๔.มีกิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริมด้านสาธารณสุขไม่น้อยกว่า  ๑๐   โครงการ/ปี  
  ๕.มีกิจกรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการ
ปูองกันปัญหายาเสพติดไม่น้อยกว่า  ๑๐   โครงการ/ปี 
  ๖.มีกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัยไม่
น้อยกว่า   ๑๐ โครงการ/ปี 
  ๗.มีกิจกรรมในการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน   ๖   โครงการ/ปี 
  ๘.มีกิจกรรมในการส่งเสริมด้านการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ   ๔  โครงการ/ปี  
  ๙.มีกิจกรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนในการท าเกษตรแบบชีวภาพ   เกษตรปลอดสารพิษ  
รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรไม่น้อยกว่า  ๗  โครงการ/ป ี 
  ๑๐.มีกิจกรรมในการส่งเสริมและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่
น้อยกว่า  ๔   โครงการ/ป ี
  ๑๑.ประชาชนมีส่วนร่วมในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ตามระบอบประชาธิปไตยไม่น้อย
กว่า ๑  โครงการ/ป ี
  ๑๒.มีกิจกรรมในการเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ อบต.เวียง และฝุายบริหาร สมาชิกสภา ฯ  
ไม่น้อยกาว่า  ๒   โครงการ/ป ี
  ๑๓.มีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๕  
รายการ/ป ี
  ๑๔.มีกิจกรรมในการส่งเสริมในการจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพ  ๑  โครงการ/ปี 
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  ๒.๖ กลยุทธ์ 
  ๑.การพัฒนาด้านการคมนาคมและระบบการขนส่ง  
  ๒.การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
   ๓.การพัฒนาด้านแหล่งน้ าส าหรับการอุปโภคและบริโภค และแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร  
  ๔ .การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  
  ๕. การฝึกทักษะอาชีพและการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ และการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  
  ๖. การส่งเสริมและดูแลด้านสาธารณสุขของประชาชน 
  ๗ .การส่งเสริมและสนับสนุนงานปูองกันสาธารณภัยในชุมชน 
  ๘.การส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด  รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในชุมชน 
  ๙.การส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย  
  ๑๐ .การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน และการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
  ๑๑.การส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก  เยาวชน  และประชาชน  ในการเล่นกีฬาและกิจกรรม
นันทนาการ 
  ๑๒.การส่งเสริมการท าการเกษตรอินทรีย์   การเกษตรปลอดสารพิษ  และการเกษตรแบบ
พอเพียง  
  ๑๓.การส่งเสริมเกษตรกรเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ  เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทาง  
  ๑๔.การอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และแหล่งน้ าธรรมชาติ  ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ให้
คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  
  ๑๕ . การส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย  และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน
ของชุมชน  
  ๑๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร สมาชิกสภา ฯ  เพื่อการให้บริการแก่ 
ประชาชนอย่างทั่วถึง  
  ๑๗. การเพิ่มเติม/ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้  และน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาส่งเสริมในการ
ปฏิบัติงาน   
  ๑๘.การพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม  
   
  ๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
   องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมฟื้นฟูการ
จัดบริการสาธารณะ หรือด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนการ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  รวมทั้งได้รับการศึกษา  อันเป็นรากฐาน
ของการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ  ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีความยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม  เศรษฐกิจ 
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม และ
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มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  โดยมีการวางแผนการด าเนินงานในระดับต่าง ๆ แล้วน ามาพิจารณา  
วิเคราะห์สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา  เพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชน สร้างความพึงพอใจ
ในการให้บริการกับประชาชน  องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ไว้  ๖  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี ้
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร งาน 
    
  ๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
   ในภาพรวมของการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  มีการวางยุทธ
ศาตร์การพัฒนาไว้โดยการยึดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒  
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด   ยุทธศาสตร์จังหวัด  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
จังหวัดเชียงราย  เป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  เพื่อให้
การพัฒนาในด้านต่างๆ รองรับและสอดคล้องสามารถเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้  เพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ินที่ยั่งยืน  และมีทิศทางการพัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน   
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  ๓. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
   ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  ได้มีการด าเนินการประชุมประชาคมทั้งระดับหมู่บ้านและ
ระดับต าบล  เพื่อรวบรวมข้อมูลประเด็นสภาพปัญหา  ความต้องการการพัฒนาและความคิดเห็นของประชาชน
ที่ได้เสนอจากการประชุมประชาคม   และน ามาวิเคราะห์ปัญหา  ประกอบกับสภาพแวดล้อม และศักยภาพใน
การพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง โดยการท า SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง   จุดอ่อน  
โอกาส   อุปสรรค ทั้งภายในและภายนอก   สรุปได้ดังนี ้ 

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

กับการคมนาคมขนส่ง และการสัญจรของประชาชน  
๒.ระบบไฟฟูาสาธารณะยังมีไม่เพียงพอ   ชุมชนมีการขยายที่อยู่อาศัย  
ท าให้บางพื้นที่ยังไม่มีระบบไฟฟูาใช้ 
๓.น้ าเสียที่ปล่อยจากชุมชน  เริ่มมีปัญหา  จากการอาศัยที่หนาแน่นขึ้น  
๔.น้ าส าหรับการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรกรรมยัง
มีไม่เพียงพอกับความต้องการ  

๒.ด้านสังคม ๑.การดูแลผู้ด้อยโอกาส ยังไม่ไม่ครอบคลุมและทั่วถึง  
๒.ปัญหาด้านชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งการดูแลด้านสาธารณสุขยังไม่
ทั่วถึง 
๓.ปัญหาการเกิดสาธารณภัยจากธรรมชาติ  รุนแรงขึ้นทุกปี 
๔.ปัญหายาเสพติดที่กลุ่มเยาวชนมีความเสี่ยงกับการไปยุ่งเก่ียว  
๕.วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ขาดการส่งเสริมและอนุรักษ์รักษาไว้ 

๓.ด้านการศึกษา ๑.ขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีคุณภาพ  
๒.ประชาชนไม่ได้รับการสนับสนุนการศึกษานอกระบบ  

๔.ด้านเศรษฐกิจ ๑.ประชาชนมีรายได้ต่อครัวเรือนในเกณฑ์ต่ า  
๒.มีการใช้สารเคมีในการท าเกษตรกรรมจ านวนมาก ท าให้มีต้นทุนใน
การผลิตที่สูง  มีผลต่อสุขภาพของเกษตรกร  
๓.ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ า  
๔.ปัญหาจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม   ภัยแล้ง และพายุที่สร้างความ
เสียหายกับแหล่งผลิตผลด้านการเกษตร  
๕.ประชาชนขาดการพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์  เพื่อมูลค่าของผลผลิต
ทางการเกษตร 

๕.ด้านสิ่งแวดล้อม ๑.ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  
๒.แหล่งน้ าในธรรมชาติมีสภาพตื้นเขินลงในทุก ๆปี  
๓.ปัญหาการบริหารจัดการขยะในชุมชน  

๖.ด้านการบริหารจัดการ ๑.ประชาชนไม่ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
๒.การบริการประชาชนขององค์กรภาครัฐยังไม่ทั่วถึง ขาดการให้บริการ
ในเชิงรุก 
๓.ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการอ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการกับประชาชน 
๔.ประชาชนขาดความร่วมมือและจิตส านึกในการเสียภาษีเพื่อบ ารุง
ท้องที่ 
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๓.๒   การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 การวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  โดยการท า SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส   
อุปสรรคทั้งภายในและภายนอก 
 
๑.ด้านการบริการสาธารณะ 

จุดแข็ง (Strengths) 
 

จุดอ่อน  (Weakness) 

๑.ประชาชนให้ความสนใจในการแจ้งสภาพปัญหาที่
พบเพื่อร้องขอให้ อปท.ด าเนินการแก้ไขปัญหา 
 
๒.ประชาชนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
เช่นการระดมแรงงาน และการเสียสละพื้นที่
ครอบครองบางส่วนเพื่อด าเนินงานตามโครงการ 
 
๓.อบต.มีนโยบายกระจายงบประมาณเพื่อพัฒนาด้าน
โครงสร้างพิ้นฐานครบทุกชุมชน 
 

๑.พื้นที่ชุมชนในการจัดการบริการสาธารณะมีจ านวน
มากท าให้การบริหารจัดการไม่ครอบคลุม 
 
๒.พื้นที่ที่ชุมชนเสนอขอการช่วยเหลืออยู่ในพื้นที่เขต
ปุาสงวนซึ่งต้องขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
ถึงจะด าเนินการได้  จึงท าให้การแก้ไขปัญหาท าได้
ค่อนข้างล่าช้า 

โอกาส  (Opportunity) 
 

อุปสรรค  (Threats) 

๑.การได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในการ
ด าเนินงานแก้ไขปัญหาทั้งจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  และรัฐบาล 
 
๒รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะของ
ท้องถ่ินเพิ่มข้ึน  
 
๓.ประชาชนให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถ่ินร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

๑.งบประมาณในการพัฒนามีจ านวนจ ากัด  ท าให้ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ทั้งหมดในแต่ละ
ปีงบประมาณ 
 
๒.ในการจัดบริการสาธารณะบางโครงการ ติดปัญหา
ด้านระเบียบที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงความชัดเจนในหน้าที่
ของ อปท. 
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๒.ด้านสังคม 
จุดแข็ง (Strengths) 

 
จุดอ่อน  (Weakness) 

๑.พื้นที่ชุมชนในเขต อบต.เวียง  มีความแตกต่างและ
ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและประเพณี 
 
๒. ชุมชนมีอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประเพณี  ที่
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมล้านนาและวัฒนธรรม
อีสาน 
  
๓. มีปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ 
 
๔.มีหน่วยงาน องค์การภาครัฐ เช่น โรงพยาบาล  
โรงเรียน ส านักงานพัฒนาชุมชน  ส านักงานต ารวจ 
ฯลฯ  ที่มีการบูรณาการในการพัฒนาท้องถ่ินร่วมกัน 
  

๑.ในการด าเนินงานจัดกิจกรรมบางอย่าง  อปท.ไม่มี
ระเบียบการเบิกจ่ายรองรับ  รวมทั้งขาดความชัดเจน
ของหนังสือสั่งการ 
 
๒.ขาดบุคลากรที่มีความช านาญงานเฉพาะโดยตรง  
 
๓.งบประมาณในพัฒนาด้านสังคมมีค่อนข้างจ ากัด 

โอกาส  (Opportunity) 
 

อุปสรรค  (Threats) 

๑.รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณในการดูแล
สวัสดิการด้านสังคมกับกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส 
 
๒.ในต าบลมีกลุ่ม อปพร.ที่คอยช่วยเหลือและ
สนับสนุนในการแก้ไขปัญหาทั้งทางด้านสาธารณภัย 
และปัญหายาเสพติด 
 
๓.มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และกลุ่ม อสม.
ที่สามารถช่วยเหลืองานทางด้านสาธารณสุข 
 
๖. รัฐบาลมีนโยบายการส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม    

๑.ประชาชนขาดความรู้ในการใช้สิทธิ และการติดต่อ
ขอรับการช่วยเหลือจากองค์กรภาครัฐ 
 
๒.จ านวนกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนมีจ านวนที่มากข้ึน 
 
๓.มีการลักลอบการน ายาเสพติดเข้ามาในพื้นที ่
 
๔. ปัญหาการไหลบ่าของกระแสโลกาภิวัตน์ การ
พัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็ว   ส่งผลต่อสังคมและ
วัฒนธรรม   ท าให้การปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณี  
มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป  
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๓.ด้านการศึกษา 
จุดแข็ง (Strengths) 

 
จุดอ่อน  (Weakness) 

๑.องค์กรมีความพร้อมในด้านบุคลากร  เพื่อ
ด าเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณี 
 
๒.เป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ตามกฏหมายของ 
อปท. 
 
๓.อปท.มีบุคลากรด้านการศึกษาได้รับการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพในทุก ๆป ี
 
๔.อปท.มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครอบคลุมพื้นที่ชุมชน
และมีบุคลากรที่เพียงพอ 
 

๑.ในการด าเนินงานบางกิจกรรม  อปท.ไม่มีระเบียบ
การเบิกจ่ายรองรับ  รวมทั้งความชัดเจนของหนังสือ
สั่งการ 
 
๒.สถานที่ในการดูแลเด็กเล็กในสังกัด ศพด.ของ อปท.  
บางแห่งยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้มีความเหมาะสม 
 

โอกาส  (Opportunity) 
 

อุปสรรค  (Threats) 

๑.รัฐบาลให้การส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสเรียนฟรี  
 
๒.ในพื้นที่มีโรงเรียนในสังกัด สพฐ.เพียงพอและอยู่ใกล้
พื้นที่ชุมชน 
 
๓.บุคลากรด้านการศึกษามีจ านวนเพียงพอกับนักเรียน 
 
๓. ประชาชนในทุกระดับ ได้รับการศึกษาที่สูงข้ึน  
เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถใช้ความรู้
ความสามารถในการร่วมกันพัฒนาท้องถ่ิน 
 

 

๑.ขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์
การศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
๒.ผู้ปกครองยังมีค่านิยมส่งบุตรเข้าโรงเรียนเอกชน 
 
๓.โรงเรียนขาดงบประมาณในการจัดโครงการ 
ส่งเสริมด้านการเรียนรู้และกิจกรรมด้านการกีฬา 
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๔.ด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง (Strengths) 

 
จุดอ่อน  (Weakness) 

๑.พื้นที่ในการท าเกษตรกรรมมีจ านวนมาก 
 
๒.มีแหล่งน้ าที่ส าคัญไหลผ่านพื้นที ่ และมีสถานีสูบน้ า
ที่ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรม 
 
๓.มีเส้นทางการคมนาคมที่สามารถเช่ือมต่อกับแหล่ง
เศรษฐกิจหลายพื้นที ่สามารถพัฒนาเพื่อกระจาย
สินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 
๔.เป็นแหล่งผลิตผลทางเกษตรกรรม ซึ่งมีพืชเศรษฐกิจ
ที่ส าคัญหลายชนิด เช่น ข้าว  ข้าวโพด  ล าไย 

 
 

๑.มีการใช้เคมีในการท าเกษตรกรรมจ านวนมาก ท าให้
มีต้นทุนในการผลิตที่สูง 
 
๒.ประชาชนยังขาดการส่งเสริมการผลิตพืชแบบใช้
เทคโนโลยีชีวภัณฑ ์
 
๓. ขาดการบริหารจัดการด้านการตลาดสินค้า
การเกษตร ท าให้ผลผลิตบางช่วงเวลามีราคาที่ตกต่ า 
 

โอกาส  (Opportunity) 
 

อุปสรรค  (Threats) 

๑.รัฐบาลมีนโยบายให้จังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที
เศรษฐกิจพิเศษ 
 
๒.มีการพัฒนาเส้นทางที่เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อน
บ้านและภายในประเทศ 
 
๕. มีปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถ่ินที่
หลากหลาย  สามารถให้แต่ละชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ ์
OTOP ให้มุ่งสู่ผลิตภัณฑ์ระดับสากลได ้ 
 
 
 

๑.ราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ า  จากการท า
เกษตรเชิงเดี่ยวมากเกินไป 
 
๒.ขาดการรวมกลุ่มในการสร้างผลิตภัณฑ์ หรือการ
เพิ่มมูลค่าของสินค้าทางการเกษตร 
 
๓.เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่มีราคาแพง 
 
๔.เกษตรกรยังขาดความสนใจในการผลิตพืชแบบ
ปลอดสารพิษ 
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๕.ด้านสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง (Strengths) 

 
จุดอ่อน  (Weakness) 

๑. มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติ  และมีแม่น้ า ที่ส าคัญไหล
ผ่าน คือแม่น้ าอิงและแม่น้ าลาว  
 

๒.บางพื้นที่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
 
๓.ผู้บริหาร อปท. และผู้น าชุมชนให้ความส าคัญกับ
การแก้ไขปัญหาขยะของชุมชนร่วมกัน 

๑. มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง ไม่เห็น
คุณค่าและการท าลายสิ่งแวดล้อมเพิ่มข้ึน  
 

๒. มีความต้องการใช้น้ าเพื่อการท านา จ านวนมากท า
ให้ไม่สามารถบริหารจัดการแหล่งน้ า  ให้สามารถมีใช้
เพียงพอส าหรับการเกษตรได้ตลอดทั้งป ี 
 
๓.การขยายตัวของชุมชน  ท าให้มีปริมาณขยะที่
เพิ่มข้ึน 
 
 

โอกาส  (Opportunity) 
 

อุปสรรค  (Threats) 

๑.ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดการปัญหาขยะ  โดย
มีการคัดแยก และการท าปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย ์
 
๒.มีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกล้าพันธ์ุไม้ และพันธ์ุ
สัตว์น้ า  เพื่อใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และ
แหล่งน้ า 

๑.องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ประสบภัย
ธรรมชาติ  เช่น ภัยแล้ง  วาตภัย หมอกควันและ
ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพิ่มข้ึนทุกปี 
 
๒.สภาวะโลกร้อน ท าให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
ไป ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพและการประกอบ
อาชีพด้านเกษตรกรรมที่ต้องพึ่งธรรมชาติเป็นหลัก  
 
๓.เกษตรกรยังมีการเผาตอซังข้าวเพื่อการท านาอยู่ท า
ให้มักเกิดปัญหาควันไฟในพื้นที ่
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๖.ด้านการบริหารจัดการ 
จุดแข็ง (Strengths) 

 
จุดอ่อน  (Weakness) 

๑. องค์กรสามารถก าหนดแนวทางในการพัฒนา
ท้องถ่ิน นโยบาย การบริหารจัดการ การบริหารงาน
บุคคล และการเงินการคลังอย่างมีเอกภาพ และ
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน 
 

๒. มีบุคลากรเพียงพอ และมีความรู ้ความสามารถ 
รวมถึงมีเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
๓. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 

๑. ประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ ความเข้าในในการ
ขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ 
 
๒. งบประมาณมีไม่เพียงพอกับการพฒันาท้องถ่ินครบ
ในทุกๆด้าน  
 
๓. ขาดการประสานงานและการมีส่วนร่วมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนา  
 
 

โอกาส  (Opportunity) 
 

อุปสรรค  (Threats) 

๑. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ินและ
ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 
๒. นโยบายการกระจายอ านาจท าให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ต้องปรับบทบาท ภารกิจ หน้าที ่และ
พัฒนาระบบบริหารงานของท้องถ่ินรูปแบบต่าง  ๆให้มี
ความเข็มแข็ง และมีระบบบริหารจัดการที่ด ี 
 

๑. ประชาชนไม่มีความรู ้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ด้านการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบ ติดตามการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
๒. งบประมาณที่ อปท.ได้รับการจัดสรรเพื่อการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ ล่าช้า ส่งผลท าให้การพัฒนาของ
ท้องถ่ินล่าช้า และขาดความต่อเนื่อง 
 
๓. เสถียรภาพของรัฐบาลไม่มั่นคง และนโยบาย
รัฐบาลไม่ต่อเนื่องส่งผลต่อการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 
๔. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจถ่ายโอน ไม่
มีความชัดเจนเท่าที่ควร ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานตามภารกิจถ่ายโอน  
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ส่วนท่ี ๓ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ   
  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  
 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

เศรษฐกิจ ๑.อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองช่าง อบต.เวียง 

๒ การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและ
สังคม 

๑.แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
๒.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
๓.แผนงานสาธารณสุข  
๔.แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
๕.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ส านักงานปลัด 
กองช่าง 

อบต.เวียง 

๓ การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

บริการชุมชนและ
สังคม 

๑.แผนงานการศึกษา  
๒.แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา อบต.เวียง 

๔ การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การพาณิช
ยกรรมและการเกษตร
กรรม 

เศรษฐกิจ ๑.แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด อบต.เวียง 

๕ การพัฒนาด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจ ๑.แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด อบต.เวียง 

๖ การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

บริหารทั่วไป 
และด้านการ
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) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/๒๕๖4 

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  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๑ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

      15 5,454,500     

รวม       15 5,454,500     
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๒.๑ แผนงาน
สังคมสงเคราะห์ 

            

๒.๒ แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
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) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/๒๕๖4 

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 

            

๓.๒  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

            

รวม             
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
๔.๑ แผนงาน
การเกษตร 

            

รวม             
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/๒๕๖4 

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 ๕   พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
๕.๑ แผนงาน
การเกษตร                

      1 502,920     

รวม       1 502,920     
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
๖.๑ แผนงาน
บริหารทั่วไป 

            

๖.๒ แผนงานงบ
กลาง 

            

รวม             
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2/๒๕๖4   
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/๒๕๖4  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการขุด
ลอกสระน้ า
สาธารณประโย
ชน์  หมู่ที่ 7 

เพื่อเพิ่มพื้นที่
กักเก็บน้ า
ส าหรับการใช้
ในการผลิต
น้ าประปา
หมู่บ้าน 

ขุดลอกขนาดปากกว้าง 
40.00 เมตร ท้อง
กว้าง 35.00 เมตร 
ยาวรวม 100.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 
เมตร เริ่มต้นที่สระน้ า
สาธารณประโยชน์ 
สิ้นสุดที่
สาธารณประโยชน์ หมู่
ที่ 7 

   370,000  สระน้ า
สาธารณประโ
ยชน์มีปริมาณ
น้ ากักเก็บ
ตลอดทั้งป ี

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอในการ
อุปโภคบริโภคใน
ครัวเรือน 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

2 โครงการขุด
ลอกร่องติ้ว  
หมู่ที่ 8 

เพื่อเพิ่มพื้นที่
กักเก็บน้ า
ส าหรับการ
เกษตรกรรม 

จุดที่ 1 ขุดลอกขนาดปากกว้าง 
6.00 เมตร ท้องกว้าง 4.00 
เมตร ยาวรวม 495.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 
จุดที่ 2 ขุดลอกขนาดปากกว้าง 
4.00 เมตร ท้องกว้าง 3.00 
เมตร ยาวรวม 125.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร   
จุดที่ 3 ขุดลอกขนาดปากกว้าง 
3.00 เมตร ท้องกว้าง 2.00 
เมตร ยาวรวม 40.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร  
เร่ิมต้นที่นานายเติง  ดู่อุ๊ด  
สิ้นสุดที่นานางจงรักษ์  มูลติ
ปฐม 

   300,000  ร่องติ้วมี
ปริมาณน้ ากัก
เก็บตลอดทั้งป ี

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอส าหรับการ
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 35 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

3. โครงการขุด
ลอกสระน้ า
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 
12 

เพื่อเพิ่มพื้นที่
กักเก็บน้ า
ส าหรับการ
เกษตรกรรม 

ขุดลอกขนาดปากกว้าง 
40.00 เมตร ท้อง
กว้าง 36.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 
สถานที่ด าเนินการ สระ
น้ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 
 

   499,500  สระน้ าหมู่บ้าน
มีปริมาณน้ า
กักเก็บตลอด
ทั้งป ี

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอส าหรับการ
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 36 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4. โครงการขุด
ลอกล าห้วย
หลวงตอนล่าง  
หมู่ที่ 13 

เพื่อเพิ่มพื้นที่
กักเก็บน้ า
ส าหรับการ
เกษตรกรรม 

จุดที่ 1 ขุดลอกปากกว้าง 
30.00 เมตร ท้องกว้าง 
26.00 เมตร ยาวรวม 
95.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2.00 เมตร 
จุดที่ 2 ขุดลอกปากกว้าง 
12.00 เมตร ท้องกว้าง 
8.00 เมตร ยาวรวม 
125.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2.00 เมตร 
สถานที่ด าเนินการ ล าห้วย
หลวงตอนล่าง หมู่ที่ 13 

   250,000  ล าห้วยหลวง
ตอนล่างมี
ปริมาณน้ ากัก
เก็บตลอดทั้งป ี

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอส าหรับการ
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 37 
 

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/๒๕๖4 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5. โครงการขุด
ลอกหนองน้ า
ลัด หมู่ที่ 16 

เพื่อเพิ่มพื้นที่
กักเก็บน้ า
ส าหรับการใช้
ในการผลิต
น้ าประปา
หมู่บ้าน 

ขุดลอกปากกว้าง 
60.00 เมตร ท้อง
กว้าง 50.00 เมตร 
ยาวรวม 65.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 
สถานที่ด าเนินการ 
หนองน้ าลัด หมู่ที่ 16 

   300,000  หนองน้ าลัดมี
ปริมาณน้ ากัก
เก็บตลอดทั้งป ี

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอในการ
อุปโภคบริโภคใน
ครัวเรือน 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 38 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6. โครงการขุด
ลอกหนองยาว  
หมู่ที่ 18 

เพื่อเพิ่มพื้นที่
กักเก็บน้ า
ส าหรับการ
เกษตรกรรม 

ขุดลอกขนาดปากกว้าง 
35.00 เมตร ท้อง
กว้าง 30.00 เมตร 
ยาว 235.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร 
เริ่มต้นที่นานายจ านงค์ 
ศิริใจ  สิ้นสุดที่นานาย
ฉลวย  เชิงน้ า 

   448,000  ล าห้วยหลวง
ตอนล่างมี
ปริมาณน้ ากัก
เก็บตลอดทั้งป ี

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอส าหรับการ
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 39 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7. โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 6 

เพื่อปรับปรุง
เส้นทางเข้า
พื้นที่การ
เกษตรกรรมที่
ช ารุดให้มี
ความสะดวก
มากขึ้น 

จุดที่ 1 ปรับเกรดถนน
ลูกรังลงดินบดทับแน่น 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
รวมยาว 1,200.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
เริ่มต้นที่สวนนางบัวไหล 
อ่ินแก้ว สิ้นสุดที่สวนนาย
จันทร์  ศรีแปลงวงค์ และ 
จุดที่ 2 ปรับเกรดถนน
ลูกรังลงดินบดทับแน่น 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
รวมยาว 1,100.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
เริ่มต้นที่สวนนายจ ารอง  

   499,000  ร้อยละ 90 
ของประชาชน
ที่ใช้เส้นทาง
สัญจรมีความ
พึงพอใจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรเข้าพื้นที่
การเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 40 
 

 
 

คงศรี  สิ้นสุดที่สวนนาย
สันต์  ศรีเก้ือกลิ่น และ 
จุดที่ 3 ปรับเกรดถนน
ลูกรังลงดินบดทับแน่น 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
รวมยาว 570.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
เริ่มต้นที่สวนนายสุรกิจ  
มะโนชัย  สิ้นสุดที่สวนนาย
หลอง  นามจุมจัง และ 
จุดที่ 4 ปรับเกรดถนน
ลูกรังลงดินบดทับแน่น 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
รวมยาว 600.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
เริ่มต้นที่สวนนายวิบูลย์  
วงค์นารัตน์  สิ้นสุดที่สวน
นายจริญ  กรดแก้ว และ 
จุดที่ 5 ปรับเกรดถนน
ลูกรังลงดินบดทับแน่น 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
รวมยาว 600.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
เริ่มต้นที่นานายประภาษ  
แสงสุข สิ้นสุดที่นานาย
เสาร์  สูตรไชย 



หนา้ 41 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

8. โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 17 

เพื่อปรับปรุง
เส้นทางเข้า
พื้นที่การ
เกษตรกรรมที่
ช ารุดให้มี
ความสะดวก
มากขึ้น 

จุดท่ี 1 ปรับเกรดถนนลูกรัง
ลงดินบดทับแน่น ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
820.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร เร่ิมต้นท่ีบ้าน
นายอินตุ้ม  อ านาจศาล  
สิ้นสุดท่ีนานางม้อน  แก้วกัน
ใจ และ 
จุดท่ี 2 ปรับเกรดถนนลูกรัง
ลงดินบดทับแน่น ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร เร่ิมต้นท่ีนานาง
ปูาน ลาภยศ  สิ้นสุดท่ีฌาปน
สถานบ้านห้วยไคร้  

   238,000  ร้อยละ 90 
ของประชาชน
ที่ใช้เส้นทาง
สัญจรมีความ
พึงพอใจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรเข้าพื้นที่
การเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 42 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9. โครงการ
ปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ 
7 

เพื่อปรับปรุง
เส้นทางเข้า
พื้นที่การ
เกษตรกรรมที่
ช ารุดให้มี
ความสะดวก
มากขึ้น 

ปรับปรุงถนนหินคลุก จุดท่ี 
1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร เร่ิมต้นท่ี
สวนนายเคน  หนูจันทร์ 
สิ้นสุดท่ีนานายอุดม  วงศ์
ใหญ่ และ 
จุดท่ี 2 ปรับปรุงถนนหิน
คลุก ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 400.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
เร่ิมต้นท่ีบ้านนายเปลี่ยน  
จันทร์ทูล  สิ้นสุดท่ีบ้านนาย
บุญจันทร์  บุญหาร  
 

   240,000  ร้อยละ 90 
ของประชาชน
ที่ใช้เส้นทาง
สัญจรมีความ
พึงพอใจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรเข้าพื้นที่
การเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 43 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

10. โครงการ
ปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ 
11 

เพื่อปรับปรุง
เส้นทางเข้า
พื้นที่การ
เกษตรกรรมที่
ช ารุดให้มี
ความสะดวก
มากขึ้น 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 
180.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร 
เริ่มต้นที่สวนนายศรี
ทอง ทะนันไชย สิ้นสุด
ที่สวนนายอิ่นค า  กอง
สอน และ 
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
480.00 เมตร หนา

   260,000  ร้อยละ 90 
ของประชาชน
ที่ใช้เส้นทาง
สัญจรมีความ
พึงพอใจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรเข้าพื้นที่
การเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 
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เฉลี่ย 0.10เมตร 
เริ่มต้นที่สวนนาย
ประเสริฐ พิมพา สิ้นสุด
ที่นานางบัวค า  ธิโนชัย 
และ 
จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
240.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร 
เริ่มต้นที่นานางใส  ธิโน
ชัย  สิ้นสุดที่นานาย
สวาท  สิ่งของ 



หนา้ 45 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

11. โครงการ
ปรับปรุงท่อส่ง
น้ า สถานีสูบน้ า
บ้านห้วยระเมศ  
หมู่ที่ 23 

เพื่อส่งน้ าจาก
สถานีสูบน้ า 
ไปเติมในอ่าง
เก็บน้ าห้วยริว 
เพื่อใช้ในการ
ผลิตประปา
หมู่บ้าน 

ปรับปรุงติดตั้งประตูน้ า
เหล็กหล่อ ขนาด Ø 20 
น้ิว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
จ านวน 1 ชุด และติดตั้ง
ท่อส่งน้ าเหล็กขนาด Ø 
600 มม. หนา 6 มม. 
ยาว 13.00 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
สถานที่ด าเนินการ 
ระบบส่งน้ าของสถานีสูบ
น้ าบ้านห้วยระเมศ  หมู่ท่ี 
23 

   300,000  อ่างเก็บน้ า
ห้วยริว มีน้ า
ส าหรับผลิต
ประปาตลอด
ทั้งป ี

มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับการผลิต
น้ าประปาหมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

12. โครงการ
ก่อสร้าง
ธนาคารน้ าใต้
ดินแบบระบบ
ปิด  หมู่ที่ 8 

เพื่อช่วยการ
ระบายใต้
บริเวณ
ด้านข้างถนน 
และเพิ่ม
ปริมาณน้ าใน
ช้ันดินโดยรอบ 

ก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน 
จ านวน  29  จุด  ขนาด
กว้าง  0.50 เมตร  ยาว
รวม  400.00 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร เร่ิมต้นที่
บ้านนางมาลัย   โพธ์ิดี  
สิ้นสุดที่บ้านนายอนันต์  
ปริศนา 
 

   250,000  ธนาคารน้ าใต้
ดินระบบปิด
(ถนนไร้คลอง) 
สามารถ
ระบายน้ าได้
ภายใน 30 
นาที 

เพิ่มพื้นที่ข้างถนน 
และช่วยในการ
ระบายน้ าลงสู่ช้ัน
ดินโดยรอบถนน 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/๒๕๖4 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1. โครงการ
ปรับปรุงถนน
หินคลุกบดอัด
แน่น  บ้านร่อง
ริว หมู่ที่ 12 
เช่ือมต่อต าบล
สันทรายงาม 
หมู่ที่ 2  
อ าเภอเทิง 
จังหวัด
เชียงราย 

เพื่อสร้าง
เส้นทางการ
สัญจรที่
สะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนทั้ง
สองต าบล 

ปรับปรุงถนนหินคลุก  
ขนาดกว้าง 6.00  
เมตร   ยาว 
1,360.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.70  เมตร  
เริ่มต้นที่บ้านร่องริว  
หมู่ที่ 12 เช่ือมต่อ
ต าบลสันทรายงาม หมู่
ที่ 2  อ าเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย 

   500,000  ประชาชนร้อย
ละ 90 มี
ความพึงพอใจ
ในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางระหว่าง
ชุมชนและเข้าพื้นที่
การเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/๒๕๖4 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

2. โครงการขุด
ลอกอ่างเก็บน้ า 
บ้านทุ่งโห้ง หมู่
ที่ 5 

เพื่อสร้างพื้นที่
กักเก็บน้ า
ส าหรับการ
ผลิตน้ าประปา
และส าหรับ
พื้นที่
การเกษตร 

ขุดลอกขนาดปากกว้าง 
75.00 เมตร ท้องกว้าง 
70.00  เมตร ยาว 
125.00  เมตร  ลึก 
2.00   เมตร  สถานที่
ด าเนินการอ่างเก็บน้ า
บ้านทุ่งโห้ง หมู่ที่ 5 

   500,000  อ่างเก็บน้ ามี
ปริมาณน้ าไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 60 ของ
ความจุ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ใน
ครัวเรือน และ
เพียงพอส าหรับการ
ท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/๒๕๖4 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

3. โครงการ
ก่อสร้าง
ธนาคารน้ าใต้
ดินแบบเปิด
อ่างเก็บน้ าห้วย
ไคร้  หมู่ที่ 3 

เพื่อสร้างพื้นที่
กักเก็บน้ า
ส าหรับการ
ผลิตน้ าประปา
และส าหรับ
พื้นที่
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 40.00 เมตร 
ยาว 90.00  เมตร  ลึก
เฉลี่ยจากพื้นดินเดิม 1.50   
เมตร ลาดเอียง 1:1 
จ านวน 2 บ่อ และเจาะ
สะดือบ่อ ขนาดปากกว้าง 
20.00 เมตร ยาว 
20.00  เมตร ลึก 5.00 
เมตร จ านวน 2  บ่อ 
สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 3 

   500,000  อ่างเก็บน้ ามี
ปริมาณน้ าไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 60 ของ
ความจุ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ใน
ครัวเรือน และ
เพียงพอส าหรับการ
ท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 



หนา้ 50 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/๒๕๖4  

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม  
  4.1 แผนงานการเกษตร 
 

 
 
 
 
  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
โรงอบพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรแปรรูป
ผลผลิตทาง
การเกษตร และ
เพิ่มมูลค่าให้กับ
สินค้าเกษตร 
 

โรงอบพลังงาน
แสงอาทิตย์  จ านวน  1  
โรง 

   502,920  ผลผลิตทาง
การเกษตรมี
มูลค่าเพิ่มจากการ
แปรรูปไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของ
ราคาปกติ 

กลุ่มเกษตรกรมีรายได้
เพิ่มจากผลิตภัณฑ์
สินค้าเกษตร 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ. 02/1 
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ส่วนท่ี ๕ การติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙)  เป็นแบบที่
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
  การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินประกอบด้วย 
  ๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๒๐ คะแนน  
  ๑.๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน  
  ๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย  
   (๑)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๑๐ คะแนน  
   (๒)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน 
   (๓)  ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน 
   (๔)  วิสัยทัศน์  ๕ คะแนน  
   (๕)  กลยุทธ์ ๕ คะแนน  
   (๖)  เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  ๕ คะแนน  
   (๗)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน  
   (๘)  แผนงาน ๕ คะแนน 
   (๙)  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน 
   (๑๐) ผลผลิต/โครงการ  ๕ คะแนน  
   คะแนนรวม  ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
 
             ๒.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน    
ประกอบด้วย 
  ๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  ๑๐ คะแนน  
  ๒.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน  
  ๒.๓ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน  
  ๒.๔ ยุทธศาสตร์และแผนงาน  ๑๐ คะแนน 
  ๒.๕ โครงการพัฒนา  ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย  
   (๑) ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ คะแนน  
   (๒)  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ คะแนน  
   (๓)  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ 
คะแนน 
   (๔)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน 
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   (๕)  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒    ๕ คะแนน 
   (๖)  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน 
   (๗)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน  
   (๘)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ ๕ คะแนน 
   (๙)  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๕ คะแนน  
   (๑๐)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน 
   (๑๑)  มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ 
คะแนน 
   (๑๒)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน  
   คะแนนรวม  ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
 
         ๓.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  
   ๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
    - โดยใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ (๑) แบบตัวบ่งช้ีการ
ปฏิบัติงาน ( Performance Indicators) (๒) แบบบัตรคะแนน ( Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ 
Scorecard Model ของ Kaplan & Norton  (๓) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF)) (๔) แบบ
เชิงเหตุผล (Logical Model)ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model (๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process 
Performance Measurement System (PPMS))ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS (๖) แบบการ
ประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดข้ึนหรือ Problem-Solving Method (๗) แบบการประเมิน
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) (๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) (๙) แบบการ
ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) (๑๐) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ (๑๑) 
แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดข้ึน ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (๑)-(๑๐) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
    - เชิงปริมาณ (Quantity)เชิงคุณภาพ (Quality)ผลที่ได้จริงๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย
(Cost)เวลา  (Time) เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
    - ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร  
    - วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ ( Key Performance Indicators : KPIs) 
    - ผลกระทบ( Impact) 
 ........................................................................................................................................  
          ๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  ๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  
   (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ปูองกัน อย่างไร เป็นต้น)  
  ๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
    (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น)  
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   แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

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

 เป็นแบบท่ีก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังน้ี 
 
๑.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๒๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๐ 
    ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (๑๐) 
    ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 
    ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
    ๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕) 
    ๓.๕ กลยุทธ์  (๕) 
    ๓.๖ เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
    ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
    ๓.๘ แผนงาน (๕) 
    ๓.๙ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควร
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า 
ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

๒๐ 
(๓) 
 
 
 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 
 

 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม 
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟูา 
การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕)ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ 
การบริการการท่องเท่ียว อุตสาหกรรมการพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงานฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(๒) 
 

 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและ
ของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒) 
 

 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 
 

 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

(๓)  

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

(๓)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่  S-Strength (จุดแข็ง )W-
Weakness (จุดอ่อน ) O-Opportunity (โอกาส ) และ T-Threat 
(อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์  
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand ๔.๐ 

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ   แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล   หลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 
 

 

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

วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
 

(๕) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 
 

(๕) 
 
 

 

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน  
 

(๕) 
 

 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(๕) 
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๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด             
ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(๕) 
 
 
 

 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๕) 
 

 

รวมคะแนน ๑๐๐  
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๒.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย  
 

 
  เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
    ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 
    ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
    ๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (๕) 
    ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  (๕) 
    ๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แหง่ชาติ  ฉบบัที ่๑๒ 

(๕) 

    ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
    ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (๕) 
    ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลกัประชารฐั  

(๕) 

    ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (๕) 
    ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (๕) 
    ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (๕) 
    ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 



หนา้ 58 
 

   

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑.การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้านสังคม , ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)  
 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 

 

๒. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตน่ันเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ ( Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 
 
 

๑๐ 
 
 

 

๓. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 
 
 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
(Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 
 

๑๐  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๕. โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี ๖๐  

๕.๑ ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

(๕) 
 

 

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 
 

 

๕.๓ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเปูาหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปูาหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมาย
รอง 

(๕) 
 

 

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 

 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความม่ันคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืน 

(๕) 
 

 

๕.๕ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเปูาหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเปูาหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม (๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๕) 
 

 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand ๔.๐ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย 
ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ี
เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 
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๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 
 

 
(๕) 
 
 
 

 

๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติม่ันคง ม่ัง
คั่ง ยั่งยืน           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 
 

(๕) 
 

 

๕.๙ งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด  (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) 
 
 

 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ
รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฎในรูปแบบอ่ืนๆ 

(๕) 
 

 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด ( KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล ( effectiveness)     
ใช้บอกประสิทธิภาพ( efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง
ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 
 

(๕) 
 

 

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕) 
 

 

รวมคะแนน ๑๐๐  
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การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   
โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก 
  ๗.๑ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
    (๑) แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
    (๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model 
ของ Kaplan & Norton  
    (๓) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF))  
    (๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
    (๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน ( Process Performance Measurement 
System (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
    (๖) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดข้ึนหรือ 
Problem-Solving Method  
    (๗) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  
    (๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
    (๙) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
    (๑๐) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
    (๑๑) แบบอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดข้ึน ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบ
ตามข้อ (๑)-(๑๐) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
  ๗.๒เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย ( Cost) 
เวลา  (Time) เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
  ๗.๓ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
  ๗.๔วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 
  ๗.๕ผลกระทบ (Impact) 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) 

เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/๒๕๖4  
*********************** 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕)   
เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2564   และได้เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  
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บริหารส่วนต าบลเวียงได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  นายกองค์การบริหารส่วน
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