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ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง    อ าเภอเทิง   จงัหวดัเชียงราย  
 

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

 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 
 1. ด้านกายภาพ  
  1.1  ท่ีตั้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเวียง  
  ตั้งอยูเ่ลขท่ี   345   หมู่ท่ี   1 2   ถนนเทิง – เชียงของ   ต าบลเวียง  อ  าเภอเทิง   จงัหวดัเชียงราย     

57160   ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอเทิงไปทางทิศตะวนัออกประมาณ 3 กิโลเมตร  และห่างจากตวัจงัหวดัเชียงราย

ประมาณ  65  กิโลเมตร   ตั้งอยูท่างทิศเหนือ ของศาลากลางจงัหวดัเชียงราย   สถานท่ีราชการใกลเ้คียงคือ  

ส านกังานขนส่งจงัหวดัเชียงราย  สาขาเทิง 

  1.2  ลกัษณะภูมิประเทศ  
  มีลกัษณะเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มตามแนวเขตภูเขา และเขตป่าไม ้มีแม่น ้ าอิงและแม่น ้ าลาวไหล
ผา่น ท่ีอยูอ่าศยัของประชาชนเป็นเชิงเขาและท่ีราบเชิงเขา   มีทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1020 และหมายเลข 
1021 ผา่น 
  1.3 ลกัษณะภูมิอากาศ  
  อากาศบนภูเขาจะค่อนขา้งเยน็แต่ฤดูกาลจะเป็นแบบมรสุมเมืองร้อนโดยไดรั้บอิทธิพลจาก
ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตใ้นช่วงฤดูฝนและลมตะวนัออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดู
ร้อนเร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคมและฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพนัธ ์
  1.4 ลกัษณะของดิน  
  ประกอบดว้ยดิน 2 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ บริเวณท่ีราบเป็นดิน ท่ีเกิดจากตะกอนล าน ้ าระดบัต่าง ๆ 

และบริเวณภูเขาและท่ีสูงชนั   เป็นดินเกิดบนภูเขาและท่ีลาดชนั  ดินตะกอนล าน ้ าระดบัต่าง ๆ ประกอบดว้ย

ดินหลายชนิด เป็นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต ่าถึงดีหรือดีปานกลาง เน้ือดินร่วน จนถึงดินเหนียว มีการระบาย

น ้ าดีจนถึงเลวปกติใชใ้นการท านา  ดินบนภูเขาและท่ีชนัมีทั้งดินลึกและดินต้ืน บางแห่งมีกอ้นกรวดและกอ้น

หินปะปนในเน้ือดินหรือกระจดักระจายไปตามผวิดิน ลกัษณะเน้ือดินสีของดินและปฏิกิริยาดิน แตกต่างกนั

ไปแลว้แต่ชนิดของหินตน้ก าเนิดโดยทัว่ไปมกัมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า 
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  1.5 ลกัษณะของแหล่งน ้ า  
  แม่น ้ าสาขาท่ีไหลผา่น เช่น แม่น ้ าอิง ความยาวท่ีไหลผา่นจงัหวดัประมาณ 100 ก.ม. ตน้น ้ า

เกิดจากส่วนดา้นใตข้องหนองเลง็ทรายก่อนเขา้กวา๊นพะเยาไหลผา่นอ าเภอเทิงไปบรรจบกบัแม่น ้ าโขงท่ี

อ  าเภอเชียงของ และแม่น ้ าลาวท่ีบรรจบกบัน ้ าแม่น ้ าหงาว และไหลผา่นมาบรรจบกบัแม่น ้ าอิง ดา้นหลงั

เทศบาลเวียงเทิง   นอกจากแม่น ้ าสาขาท่ีไหลผา่น พ้ืนท่ีต าบลเวียง ยงัมีอ่างเก็บน ้ า เช่น อ่างเก็บน ้ าบา้นทุ่งโหง้   

อ่างเก็บน ้ าบา้นหว้ยไคร้  อ่างเก็บน ้ าร่องริว และอ่างเก็บน ้ าหว้ยหลวง ท่ีใชก้ารการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน

และในภาคเกษตรกรรม 

  1.6 ลกัษณะของไมแ้ละป่าไม ้  
  มีลกัษณะเป็นป่าเบญจพรรณ  ป่าแพะหรือป่าเต็งรัง มีลกัษณะเป็นป่าโปร่ง มีตน้ไมข้นาด
เลก็และขนาดกลาง ฤดูแลง้จะผลดัใบ และมีไฟป่าเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกปี  พ้ืนท่ีป่าไมท่ี้ส าคญั ไดแ้ก่ ป่าดอย
ทา ป่าหว้ยไคร้ 
 
 2. ด้านการเมอืง/การปกครอง  
  2.1 เขตการปกครอง  

  หมู่บ้านในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง  มจี านวน  20  หมู่บ้าน  ดังนี้  

  1.บา้นหว้ยไคร้  หมู่ท่ี  3  ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายนิกร   แปงค า  

 2.บา้นร่องแช่  หมู่ท่ี  4  ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายกุน  เขียวจ าปา  

3.บา้นทุ่งโหง้  หมู่ท่ี  5  ผูใ้หญ่บา้นช่ือ  นายดวงแสง ไกลถ่ิน  

4.บา้นหว้ยไคร้ใหม ่ หมู่ท่ี  6  ผูใ้หญ่บา้นช่ือ     นายประทวน กรดแกว้  

5.บา้นทุ่งขนัไชย       หมู่ท่ี  7  ผูใ้หญ่บา้นช่ือ ร.ต.ร าจวน         วงศใ์หญ่ 

6.บา้นหว้ยไคร้เก่า หมู่ท่ี  8  ผูใ้หญ่บา้นช่ือ  ร.ต.ศรีบุตร         ผูดี้ 

7.บา้นร่องขามป้อม หมู่ท่ี  9  ผูใ้หญ่บา้นช่ือ  นาย ประศาสตร์   กุลไพศาล 

8.บา้นใหม่  หมู่ท่ี  10 ผูใ้หญ่บา้นช่ือ  นายอนนัต ์กองวงค ์ 

9.บา้นหว้ยผึ้ง  หมู่ท่ี  11 ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายพิทกัษ ์         กองสอน 

10.บา้นร่องริว  หมู่ท่ี  12 ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายทองพนู        แกว้นิล 

11.บา้นหว้ยหลวง หมู่ท่ี 13  ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายสมประสงค ์จุฬารี 

12.บา้นม่วงไพวลัย ์ หมู่ท่ี  16 ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นาย วสนัต ์         กวา้งขวาง 

13.บา้นหว้ยไคร้สนัติภาพ  หมู่ท่ี  17  ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายกิตติพงษ ์แปงค า  
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14.บา้นริมอิง    หมู่ท่ี  18 ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายจ านงค ์ศิริใจ  

15.บา้นทุ่งเฉลิมพระเกียรติ หมู่ท่ี  19 ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายตนั               ทฤษฎี  

16.บา้นหว้ยไคร้เหนือ    หมู่ท่ี  21  ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายวีนสั ณ เมืองนิล  

17.บา้นทุ่งโหง้เหนือ    หมู่ท่ี  22 ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นาย ภคิน             ไกลถ่ิน 

18.บา้นหว้ยระเมศ    หมู่ท่ี  23 ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายจนัทร์แกว้    ดอนโศรก  

  19.บา้นหว้ยไคร้ใต ้   หมู่ท่ี  24 ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายรุ่ง                ทะลา 

20.บา้นหว้ยไคร้ลานทอง    หมู่ท่ี 25 ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายพิเศษ            ทะบุญมา  

 

  2.2 การเลือกตั้ง  
  ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตพ้ืนท่ี ต  าบลเวียง  มีจ  านวนทั้งส้ิน ...................คน 
  
 3. ประชากร 
  3.1 ขอ้มลูเก่ียวกบัจ านวนประชากร  
     

หมู่ที่ หมู่บ้าน จ านวน

ครัวเรือน 

ประชากร

ชาย 

ประชากร

หญิง 

รวม

ประชากร 

3 บา้นหว้ยไคร้ 180 186 172 358 

4 บา้นร่องแช่  294 424 401 825 

5 บา้นทุ่งโหง้  263 292 303 595 

6 บา้นหว้ยไคร้ใหม ่ 322 450 417 867 

7 บา้นทุ่งขนัไชย 246 223 180 403 

8 บา้นหว้ยไคร้เก่า 171 223 240 463 

9 บา้นร่องขามป้อม 158 222 235 457 

10 บา้นใหม่  376 318 352 670 

11 บา้นหว้ยผึ้ง  204 243 225 468 

12 บา้นร่องริว  413 484 486 970 

13 บา้นหว้ยหลวง 253 432 443 875 

16 บา้นม่วงไพรวลัย ์ 113 142 117 259 
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17 บา้นหว้ยไคร้สนัติภาพ 198 261 247 508 

18 บา้นริมอิง  142 211 238 449 

19 บา้นทุ่งเฉลิมพระเกียรติ 176 199 172 371 

21 บา้นหว้ยไคร้เหนือ 177 224 246 470 

22 บา้นทุ่งโหง้เหนือ 204 217 260 477 

23 บา้นหว้ยระเมศ 210 236 218 454 

24 บา้นหว้ยไคร้ใต ้ 140 210 190 400 

25 บา้นหว้ยไคร้ลานทอง 141 191 217 408 

 รวม 4,381 5,388 5,359 10,747 

ท่ีมา : ส านกังานทะเบียนอ าเภอเทิง    ณ วนัท่ี 11  เดือนมกราคม   พ.ศ.2561 

 
  3.2 ช่วงอายแุละจ านวนประชากร  
 ....................... -............................................................................................................................. 
 4. สภาพทางสังคม   
  4.1 การศึกษา  

  สถานศึกษาในเขตพืน้ที่   ประกอบด้วย 

  1. ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็   สงักดั อบต. จ านวน  5    แห่ง  
 1.1. ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหว้ยไคร้    
 1.2. ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทุ่งโหง้    
 1.3. ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นใหม ่
 1.4. ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหว้ยหลวง 
 1.5. ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นริมอิง 

 2. โรงเรียนประถมศึกษา  4  แห่ง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   จ  านวน 2 แห่ง  
   2.1. โรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 

 2.2. โรงเรียนบา้นร่องแช่ (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
   2.3. โรงเรียนบา้นทุ่งโหง้     
   2.4. โรงเรียนบา้นใหม ่
 3. โรงเรียนเอกชน จ านวน 2 แห่ง จดัการศึกษาระดบัอนุบาลถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย 
   3.1. โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา (อนุบาลถึง ป.6)     
   3. 2. โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม (อนุบาลถึง ม.6) 
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  4.2 สาธารณสุข  
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นร่องแช่  จ  านวน    1     แห่ง  
  4.3 อาชญากรรม  
 .................................... -................................................................................................... 
  4.4 ยาเสพติด      
 ...............................-......................................................................................................... 
  4.5 การสงัคมสงเคราะห์  
  รายละเอียดประชากรท่ีขอรับสวสัดิการ 

   จ านวนประชากรพิการท่ีข้ึนทะเบียน        จ  านวน          244    คน 

   จ านวนผูสู้งอายท่ีุข้ึนทะเบียนรับเบ้ียยงัชีพ  จ  านวน      1, 667    คน 

   จ านวนประชากรท่ีติดเช้ือ HIV ท่ีขอรับเบ้ียยงัชีพ จ  านวน           57    คน  

 5. ระบบบริการพืน้ฐาน  
  5.1 การคมนาคมขนส่ง  
 - ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1020   ตดัผา่นตั้งแต่บา้นร่องริว  หมู่ท่ี 12  ถึงบา้นหว้ยไคร้  หมู่ท่ี 
21  เช่ือมต่อต าบลตา้   อ  าเภอขุนตาล    
 - ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1021   ตดัผา่นตั้งแต่บา้นใหม่  หมู่ท่ี 10  ถึงบา้นหว้ยระเมศ  หมู่ท่ี 
23   เช่ือมต่อบา้นป้ี  ต  าบลหงาว   
 - เสน้ทางหลวงชนบท ตดัผา่นตั้งแต่บา้นใหม่  หมู่ท่ี 10  ถึงบา้นหว้ยหลวง  หมู่ท่ี  13  เช่ือมต่อ
เขตต าบลอ่างทอง  อ  าเภอเชียงค า  จงัหวดัพะเยา 
    

  5.2 การไฟฟ้า  
 มีส านกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเทิง  ตั้งอยูเ่ลขท่ี  140  หมู่ท่ี  12   ถนนเทิง-เชียงของ  
ต  าบลเวียง   อ  าเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย   โทรศพัท ์  0-5379-5500-1   ในพ้ืนท่ีต าบลเวียงทั้ง  20  หมู่บา้นมี
ระบบไฟฟ้าเขา้ถึงทุกหมู่บา้น 
     
  5.3 การประปา  
 1.ระบบประปาหมู่บา้นขนาดใหญ่มาก โดยใชแ้หล่งน ้ าสาธารณะ  เพ่ือผลิตน ้ าประปาใหชุ้มชน 
จ านวน  8   หมู่บา้น   ประกอบดว้ย   
  - บา้นร่องแช่   หมู่ท่ี  4    - บา้นใหม่   หมู่ท่ี  10 
  - บา้นริมอิง  หมู่ท่ี  18    - บา้นทุ่งเฉลิมพระเกียรติ   หมู่ท่ี 19 
  - บา้นหว้ยไคร้เหนือ     หมู่ท่ี  21   - บา้นทุ่งโหง้เหนือ   หมู่ท่ี  22 
  - บา้นหว้ยระเมศ   หมู่ท่ี  23   - บา้นหว้ยไคร้ลานทอง   หมู่ท่ี  25 
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 2.ระบบประปาหมู่บา้นแบบถงัเชมเปญ โดยใชแ้หล่งน ้ าบาดาล/แหล่งน ้ าสาธารณะ  เพ่ือผลิต
น ้ าประปาใหชุ้มชน จ านวน  8   หมู่บา้น   ประกอบดว้ย   
  - บา้นหว้ยไคร้    หมู่ท่ี  3   - บา้นทุ่งโหง้    หมู่ท่ี  5  
  - บา้นหว้ยไคร้ใหม่  หมู่ท่ี  6  - บา้นทุ่งขนัไชย  หมู่ท่ี 7  
  - บา้นหว้ยไคร้เก่า  หมู่ท่ี 8  - บา้นร่องขามป้อม  หมู่ท่ี 9  
  - บา้นหว้ยผึ้ง   หมู่ท่ี 11   - บา้นหว้ยหลวง  หมู่ท่ี 13  
  - บา้นม่วงไพรวลัย ์ หมู่ท่ี  16  - บา้นหว้ยไคร้สนัติสุข  หมู่ท่ี 17  
  - บา้นหว้ยไคร้ใต ้  หมู่ท่ี  24 (ใชน้ ้ าประปาร่วมกบัหมู่ท่ี 25)  
 3. ระบบประปาส่วนภูมิภาค   จ  านวน  1   หมู่บา้น   ประกอบดว้ย    
  - บา้นร่องริว    หมู่ท่ี 12  
 

  5.4 โทรศพัท ์  
   โทรศพัทส์ านกังาน/แฟกซ ์  0-5379-5691 
   โทรศพัทภ์ายใน  ต่อ   ส านกังานปลดั   กด   11 
        กองคลงั   กด  12 
        กองช่าง  กด   13 
        กองการศึกษา  กด  14 
        หอ้งท างาน ปลดั อบต.เวียง       กด  15  
        หอ้งท างาน นายก อบต.เวียง    กด  16  
        หอ้งประชุมบุษราคมั     กด  17  
        หอ้งประชุมรังสรรค ์ กด  18  
          

  5.5 ไปรษณียห์รือการส่ือสารหรือการขนส่ง และวสัดุ ครุภณัฑ์  
   รหสัไปรษณียห์ลกั   57160  
    
 6. ระบบเศรษฐกจิ  
  6.1  การเกษตร  

 พชืเศรษฐกจิส าคญัที่สร้างรายได้ของประชาชนในพืน้ที ่

 1.ขา้ว   จ  านวนพ้ืนท่ีเพาะปลกูประมาณ 4,000    ไร่  

 2.ขา้วโพด   จ านวนพ้ืนท่ีเพาะปลกูประมาณ 1,500    ไร่  

 3.แตงโม   จ านวนพ้ืนท่ีเพาะปลกูประมาณ    200    ไร่  

 4.ล าไย   จ  านวนพ้ืนท่ีเพาะปลกูประมาณ 1,000    ไร่  
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  6.2 การประมง  
   การประมงในพ้ืนท่ีของต าบลเวียง  เป็นการประมงระดบัพ้ืนบา้น  ใชเ้คร่ืองมือจากภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน โดยหาสตัวน์ ้ าตามแหน่งน ้ าสาธารณะ  เช่นล าหว้ย   หนองน ้ า   ล  าคลอง   และแม่น ้ าสายหลกั  
เช่นแม่น ้ าอิง  และแม่น ้ าลาว 
     

  6.3 การปศุสตัว ์  
   มีการเล้ียงสตัวเ์พ่ือบริโภคในครัวเรือน  เช่น  ปลานิล   เป็ด  ไก่  และววัพนัธุพ้ื์นเมือง  
รวมทั้งแหล่งเล้ียงกุง้กา้มกรามในพ้ืนท่ีบา้นทุ่งขนัไชย  หมู่ท่ี 7   โดยใชแ้หล่งน ้ าจากสถานีสูบน ้ าดว้ยไฟฟ้า
บา้นทุ่งขนัไชย สูบน ้ าจากแม่น ้ าอิงเขา้สู่แหล่งเพาะเล้ียง  
 

  6.4 การบริการ  
  ท่ีพกั 
   -  โรงแรมวทันวรรณ  เบอร์โทรศพัท ์  089 633 6930   
   - วงัมจัฉา  รีสอร์ท  เบอร์โทรศพัท ์ 081 366 0507 
   -   ภูริตา   รีสอร์ท     เบอร์โทรศพัท ์  
  ร้านอาหาร  
   -ร้านเท่ียงทูลกุง้สด       เบอร์โทรศพัท์    053 795 743 
   -ร้านอาหารบ่อกุง้ลุงสุบรรณ์ ครัวมาลี เบอร์โทรศพัท์    087 361 3982 
   - ร้านอาหารบ่อกุง้ลุงพงษ ์ เบอร์โทรศพัท์    096 450 1297 
   - ร้านอาหารบ่อกุง้ครัวหนูแดง  เบอร์โทรศพัท ์  084 620 5719 
 

  6.5 การท่องเท่ียว   
   - วดัเทิงเสาหิน เป็นวดัเก่าแก่ของอ าเภอเทิง ภายในมีโบราณสถาน เช่น วิหาร เสาหิน 
ตั้งอยูท่ี่บา้นใหม่   หมู่ท่ี  10   ต าบลเวียง อ าเภอเทิง จงัหวดัเชียงราย 
   - วดัใหญ่หนองปลาขาว เป็นโบราณสถาน ตั้งอยูท่ี่บา้นหว้ยไคร้ใหม่   หมู่ท่ี  6 ต าบล
เวียง อ าเภอเทิง จงัหวดัเชียงราย อยูใ่กลก้บัหนองปลาขาวซ่ึงเป็นแม่น ้ าอิงเดิม ในวดัมีพระพุทธรูปโบราณ 
ศิลปะเชียงแสน  
 

  6.6 อุตสาหกรรม  

   การอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีต าบลเวียง  มีลกัษณะเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน และ
มีโรงงานในพ้ืนท่ี  1  แห่ง  ไดแ้ก่   บริษทัสหแสนหมิง   จ  ากดั   ตั้งอยูเ่ลขท่ี  80  หมู่ท่ี 19  ต าบลเวียง  อ  าเภอ
เทิง  จงัหวดัเชียงราย  57160  ประกอบกิจการเก่ียวกบัการบ่มใบยาสูบ, อบพืชหรือเมลด็พืช 

 

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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  6.7 การพาณิชยแ์ละกลุ่มอาชีพ 
  อาชีพหลกัของประชากรในเขตต าบลเวียง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางดา้นเกษตรกรรม 
อาทิ การท านา การท าสวน การท าไร่ การท าการประมง นอกจากน้ียงัประกอบอาชีพทางดา้นพาณิชยกรรม 
อาทิ การคา้ขาย การบริการ และยงัประกอบอาชีพรับจา้ง ประกอบกิจการอุตสาหกรรมครัวเรือน รับราชการ   
โดยกิจการดา้นการพาณิชยมี์รายละเอียด  ดงัน้ี 

ร้านคา้/ขายของช า   78 แห่ง  
โรงสีขา้ว    19 แห่ง  
โรงเรียนเอกชน     2  แห่ง  
อุตสาหกรรมขนาดเลก็   12 แห่ง 
หอพกั/บา้นเช่า/โรงแรม/รีสอร์ท   4 แห่ง  
ร้านอาหาร    18 แห่ง  
ร้านจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง   4 แห่ง 
ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์การเกษตร  7 แห่ง  
ป๊ัมน ้ ามนั    1 แห่ง 
อู่ซ่อมรถ/เคาะพ่นสี   16 แห่ง  
ตลาดสด    3 แห่ง  

   
 7. เศรษฐกจิพอเพยีงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน า้)  
  7.1 ขอ้มลูพ้ืนฐานของหมู่บา้นหรือชุมชน  
 

หมู่ที่ หมู่บ้าน จ านวน

ครัวเรือน 

ประชากร

ชาย 

ประชากร

หญิง 

รวม

ประชากร 

พืน้ที่ทั้งหมด 

(ไร่ ) 

3 บา้นหว้ยไคร้ 180 186 172 358 2,100 

4 บา้นร่องแช่  294 424 401 825 2,860 

5 บา้นทุ่งโหง้  263 292 303 595 1,560 

6 บา้นหว้ยไคร้ใหม ่ 322 450 417 867 5,750 

7 บา้นทุ่งขนัไชย 246 223 180 403 3,623 

8 บา้นหว้ยไคร้เก่า 171 223 240 463 65 

9 บา้นร่องขามป้อม 158 222 235 457 430 

10 บา้นใหม่  376 318 352 670 325 



หนา้ 11 
 

11 บา้นหว้ยผึ้ง  204 243 225 468 1,200 

12 บา้นร่องริว  413 484 486 970 5,625 

13 บา้นหว้ยหลวง 253 432 443 875 4,236 

16 บา้นม่วงไพรวลัย ์ 113 142 117 259 1,500 

17 บา้นหว้ยไคร้สนัติภาพ 198 261 247 508 450 

18 บา้นริมอิง  142 211 238 449 2,000 

19 บา้นทุ่งเฉลิมพระเกียรติ 176 199 172 371 520 

21 บา้นหว้ยไคร้เหนือ 177 224 246 470 620 

22 บา้นทุ่งโหง้เหนือ 204 217 260 477 2,780 

23 บา้นหว้ยระเมศ 210 236 218 454 812 

24 บา้นหว้ยไคร้ใต ้ 140 210 190 400 1,214 

25 บา้นหว้ยไคร้ลานทอง 141 191 217 408 2,500 

 รวม 4,381 5,388 5,359 10,747 40,170 

 
  7.2 ขอ้มลูดา้นการเกษตร  
   พ้ืนท่ีต าบลเวียงมีการประกอบอาชีพดา้นการเกษตรกรรม  ซ่ีงมีพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั  
คิดเป็นอตัราร้อยละของพ้ืนท่ีดา้นการเกษตรกรรมทั้งหมด ประมาณการได ้ ดงัน้ี 
    -  ขา้ว         มีพ้ืนท่ีเพาะปลกูร้อยละ 60  
    -  สวนล าไย  มีพ้ืนท่ีเพาะปลกูร้อยละ 1 5 
    -  ขา้วโพด  มีพ้ืนท่ีเพาะปลกูร้อยละ 10  
    - ยางพารา   มีพ้ืนท่ีเพาะปลกูร้อยละ  5  
    - สวนแตงโม มีพ้ืนท่ีเพาะปลกูร้อยละ  5 
    - สวนผกั  มีพ้ืนท่ีเพาะปลกูร้อยละ  5  
  7.3 ขอ้มลูดา้นแหล่งน ้ าทางการเกษตร  
   1.โซนชุมชนบา้นหว้ยไคร้  มีแหล่งน ้ าส าหรับการเกษตร  ดงัน้ี   
    - แม่น ้ าอิง       ชุมชนท่ีไดใ้ชแ้หล่งน ้ า   ม.3,6,8,17,21,24,25
    - อ่างเก็บน ้ าบา้นหว้ยไคร้   ชุมชนท่ีไดใ้ชแ้หล่งน ้ า   ม.3,6,8,17,21,24,25 
             พ้ืนท่ีไดรั้บประโยชน์ จ  านวน  1,300  ไร่/ ปริมาณเก็บกกัน ้ า 0.73 ลา้น ลบ.ม.  
    - หนองปลาขาว   ชุมชนท่ีไดใ้ชแ้หล่งน ้ า   ม.6   
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    - หนองบวั    ชุมชนท่ีไดใ้ชแ้หล่งน ้ า  ม.6 
    - ร่องสกั    ชุมชนท่ีไดใ้ชแ้หล่งน ้ า   ม.6,8,17,24 
 
   2.โซนชุมชนบา้นทุ่งโหง้  มีแหล่งน ้ าส าหรับการเกษตร  ดงัน้ี  
    - แม่น ้ าอิง       ชุมชนท่ีไดใ้ชแ้หล่งน ้ า   ม.5,11,19,22  
    - อ่างเก็บน ้ าบา้นทุ่งโหง้   ชุมชนท่ีไดใ้ชแ้หล่งน ้ า   ม.5,11,19,22 
        พ้ืนท่ีไดรั้บประโยชน์ จ  านวน  3,000  ไร่/ ปริมาณเก็บกกัน ้ า 1.16 ลา้น ลบ.ม. 
    - อ่างเก็บน ้ าหว้ยผึ้ง   ชุมชนท่ีไดใ้ชแ้หล่งน ้ า    ม.5,11,22  
    - ร่องขุ่น     ชุมชนท่ีไดใ้ชแ้หล่งน ้ า   ม.5 
    
   3.โซนชุมชนบา้นใหม่  มีแหล่งน ้ าส าหรับการเกษตร  ดงัน้ี  
    - แม่น ้ าอิง       ชุมชนท่ีไดใ้ชแ้หล่งน ้ า   ม.7,9,12  
    - อ่างเก็บน ้ าหว้ยริว    ชุมชนท่ีไดใ้ชแ้หล่งน ้ า   ม.10,12,23 
       พ้ืนท่ีไดรั้บประโยชน์ จ  านวน  500  ไร่/ ปริมาณเก็บกกัน ้ า 0.29 ลา้น ลบ.ม. 
    - ล าหว้ยระเมศ   ชุมชนท่ีไดใ้ชแ้หล่งน ้ า   ม.12,23   
    - แม่น ้ าลาว    ชุมชนท่ีไดใ้ชแ้หล่งน ้ า   ม.7,9,10,23 
    
   4.โซนชุมชนบา้นร่องแช่  มีแหล่งน ้ าส าหรับการเกษตร  ดงัน้ี  
    - แม่น ้ าอิง       ชุมชนท่ีไดใ้ชแ้หล่งน ้ า   ม.4,13,18,16  
     - อ่างเก็บน ้ าหว้ยหลวง   ชุมชนท่ีไดใ้ชแ้หล่งน ้ า   ม.4,13 
    - ล าหว้ยผกัหละ   ชุมชนท่ีไดใ้ชแ้หล่งน ้ า   ม.4   
    - ล าหว้ยผกัแค    ชุมชนท่ีไดใ้ชแ้หล่งน ้ า  ม.16 
    - ร่องแช่    ชุมชนท่ีไดใ้ชแ้หล่งน ้ า   ม.4,13,18  
 
  7.4 ขอ้มลูดา้นแหล่งน ้ ากิน น ้ าใช ้(หรือน ้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  
  1.ระบบประปาหมู่บา้นขนาดใหญ่มาก โดยใชแ้หล่งน ้ าสาธารณะ เช่น อ่างเก็บน ้ าบา้นหว้ย
ไคร้, อ่างเก็บน ้ าบา้นทุ่งโหง้,แม่น ้ าอิง,แม่น ้ าลาว ฯลฯ  เพ่ือผลิตน ้ าประปาใหชุ้มชน จ านวน  8   หมู่บา้น   
ประกอบดว้ย   
   - บา้นร่องแช่   หมู่ท่ี  4    - บา้นใหม่   หมู่ท่ี  10 
   -บา้นริมอิง  หมู่ท่ี  18    -บา้นทุ่งเฉลิมพระเกียรติ   หมู่ท่ี 19 
   -บา้นหว้ยไคร้เหนือ     หมู่ท่ี  21  - บา้นทุ่งโหง้เหนือ   หมู่ท่ี  22 
   - บา้นหว้ยระเมศ   หมู่ท่ี  23   - บา้นหว้ยไคร้ลานทอง   หมู่ท่ี  25 
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  2.ระบบประปาหมู่บา้นแบบถงัเชมเปญ โดยใชแ้หล่งน ้ าบาดาล/แหล่งน ้ าสาธารณะ  เพ่ือผลิต
น ้ าประปาใหชุ้มชน จ านวน  8   หมู่บา้น   ประกอบดว้ย   
   - บา้นหว้ยไคร้    หมู่ท่ี  3  - บา้นทุ่งโหง้    หมู่ท่ี  5  
   -บา้นหว้ยไคร้ใหม่  หมู่ท่ี  6  - บา้นทุ่งขนัไชย  หมู่ท่ี 7  
   -บา้นหว้ยไคร้เก่า  หมู่ท่ี 8  - บา้นร่องขามป้อม  หมู่ท่ี 9  
   - บา้นหว้ยผึ้ง   หมู่ท่ี 11  - บา้นหว้ยหลวง  หมู่ท่ี 13  
   - บา้นม่วงไพรวลัย ์ หมู่ท่ี  16  - บา้นหว้ยไคร้สนัติสุข  หมู่ท่ี 17  
   - บา้นหว้ยไคร้ใต ้  หมู่ท่ี  24 (ใชน้ ้ าประปาร่วมกบัหมู่ท่ี 25  
  3. ระบบประปาส่วนภูมิภาค   จ  านวน  1   หมู่บา้น   ประกอบดว้ย    
   - บา้นร่องริว    หมู่ท่ี 12  
 
 8. ศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม  
  8.1  การนบัถือศาสนา    ในพ้ืนท่ีต าบลเวียง  มีประชาชนนบัถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  90 
ศาสนาคริสต ์  ร้อยละ  8    และศาสนาอิสลาม   ร้อยละ  2   โดยมีศาสนสถานในพ้ืนท่ี   จ  านวน  16   แห่ง  

ดงัน้ี 
1. วดัหนองปลาขาว  ตั้งอยูห่มู่ท่ี  6  บา้นหว้ยไคร้ใหม่  
2. วดัโพธ์ิสว่าง   ตั้งอยูห่มู่ท่ี  6  บา้นหว้ยไคร้ใหม่  
3. วดัหว้ยไคร้เก่า   ตั้งอยูห่มู่ท่ี  8  บา้นหว้ยไคร้เก่า  
4. วดัพระธาตุขุนทอง  ตั้งอยูห่มู่ท่ี  25  บา้นหว้ยไคร้ลานทอง 
5. วดัพระธาตุจอมหงส์  ตั้งอยูห่มู่ท่ี  11 บา้นหว้ยผึ้ง  
6. วดัทุ่งโหง้   ตั้งอยูห่มู่ท่ี  5  บา้นทุ่งโหง้  
7. วดัพระธาตุจุฬามณี  ตั้งอยูห่มู่ท่ี  19 บา้นทุ่งเฉลิมพระเกียรติ  
8. วดัร่องริว   ตั้งอยูห่มู่ท่ี  12 บา้นร่องริว  
9. วดัเทิงเสาหิน   ตั้งอยูห่มู่ท่ี  9  บา้นร่องขามป้อม  
10. ส านกัสงฆบ์า้นหว้ยระเมศ   ตั้งอยูห่มู่ท่ี  23 บา้นหว้ยระเมศ  
11. วดัขนัไชยวราราม  ตั้งอยูห่มู่ท่ี  7  บา้นทุ่งขนัไชย  
12. วดัป่าม่วงไพรวลัย ์ ตั้งอยูห่มู่ท่ี  16 บา้นม่วงไพรวลัย์  
13. วดัชา้งค ้า   ตั้งอยูห่มู่ท่ี  4  บา้นร่องแช่  
14. วดัโพธ์ิศรีพฒันา   ตั้งอยูห่มู่ท่ี  13 บา้นหว้ยหลวง  
15. มศัยดิ    ตั้งอยูห่มู่ท่ี  12  บา้นร่องริว  
16. โบสถค์ริสตจกัร   ตั้งอยูห่มู่ท่ี  10  บา้นใหม่  
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  8.2  ประเพณีและงานประจ าปี  
    - งานประเพณี  บุญเผวดเทศน์มหาชาติ  หมู่ท่ี 12  
    - งานประเพณีจุดบั้งไฟ   หมู่ท่ี  6,8,13  
    - งานประเพณีลอยกระทง  
    - งานแข่งขนัเรือพาย  
    - งานประเพณีสงกรานตร์ดน ้ าด  าหวัผูสู้งอายุ  
 
  8.3  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภาษาถ่ิน  
   - ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   เช่น    
     1. การใชส้มุนไพรเพื่อรักษาโรค   หมู่ท่ี 11  และ หมู่ท่ี  12  
     2. การบ าบดัโรคดว้ยการนวดฝ่าเทา้  และอบทราย  
   - ภาษาทอ้งถ่ิน  ดงัน้ี  
     1.ภาษาพ้ืนเมือง  
     2.ภาษาอีสาน   หมู่ท่ี  6,12,13,16  
     
  8.4  สินคา้พ้ืนเมืองและของท่ีระลึก  
     1.งานจกัสานจากตะกร้าหวาย     หมู่ท่ี  4  , หมู่ท่ี  10  
     2.ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชจ้ากกะลามะพร้าว   หมู่ท่ี  10  
     3.ผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหม      หมู่ท่ี  12  
     4.ผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพร     หมู่ท่ี 11,  หมู่ท่ี  12  
     5. ผลิตภณัฑง์านถกัทอจากเสน้ไหมพรม     หมู่ท่ี  24  
     6.ผลิตภณัฑง์านทอเส่ือจากตน้กก     หมู่ท่ี 12  
 
 9. ทรัพยากรธรรมชาต ิ 
  9.1  น ้า  
   1.แหล่งน ้ าสาขา  เช่น  แม่น ้ าอิง ,  แม่น ้ าลาว 
   2. อ่างเก็บน ้ าสาธารณะ   เช่น  อ่างเก็บน ้ าบา้นหว้ยไคร้,อ่างเก็บน ้ าบา้นทุ่งโหง้,อ่างเก็บน ้ า
หว้ยผึ้ง,  อ่างเก็บน ้ าหว้ยริว,อ่างเก็บน ้ าหว้ยหลวง  
  9.2  ป่าไม ้  
   แหล่งป่าไมท่ี้ส าคญั  ไดแ้ก่  ป่าหว้ยไคร้   ป่าดอยทา  เป็นตน้ 
  9.3  ภูเขา  
    มีเขตภูเขาอยูใ่นเขตวนอุทยานพญาพิภกัด์ิ   เช่น  ป่าหว้ยไคร้ 
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  9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  
    ปัจจุบนัมีป่าไมท่ี้ชุมชนช่วยกนัอนุรักษรั์กษาไว ้  เพื่อเป็นป่าธรรมชาติเอาไวส้ าหรับเป็น
แหล่งซบัน ้ าและใชส้อย  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี  มีความอุดมสมบูรณ์    ส่วนในดา้น
แหล่งน ้ า  มีการปรับปรุงโดยการขุดลอกในทุก ๆ ปี  เพ่ือใชก้กัเก็บน ้ าไวใ้ช ้ และขยายพนัธุข์องสตัวน์ ้ าเพ่ือ
การอุปโภคในชุมชน 
  
 10. อืน่ ๆ (ถา้มีระบุดว้ย) 
  ...........................-...................................... 
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ส่วนที่ 2 สรุปผลการพฒันาท้องถิ่นตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557-2560) 
 1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557-2560  

1.1 สรุปสถานการณ์การพฒันา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ   
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี  พ.ศ. 2557 

อบต.เวียง 

ยทุธ 
ศาสตร์ 

แผนพัฒนา 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 
จ านวน 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 
จ านวน 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 44 21,050,000 30 10,096,450 27 9,237,100 27 9,237,100 61.36 43.88 

การพฒันาคุณภาพชีวิต 101 22,397,000 73 7,506,673 57 6,005,574 57 6,005,574 56.44 26.81 

การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
พาณิชยกรรม การเกษตร
กรรม และอุตสาหกรรม 

13 880,000 4 80,000 3 47,870 3 47,870 23.08 5.44 

การพฒันาดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

7 575,000 5 180,000 4 142,171 4 142,171 57.14 24.73 

การพฒันาดา้นการเมืองและ
การบริหารงาน 

41 5,755,000 27 1,232,100 17 450,452 17 450,452 41.46 7.83 

รวม 206 50,657,000 139 19,095,223 108 15,883,168 108 15,883,167 52.43 31.35 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี  พ.ศ. 2558 

อบต.เวียง 

           

ยทุธ 

ศาสตร์ 

แผนพัฒนา 

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 
จ านวน 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 
จ านวน 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 48 19,455,000 28 22,192,000 26 21,317,000 26 19,740,600 54.17 109.57 

การพฒันาดา้นคุณภาพชีวิต 90 3,541,000 83 2,582,000 54 1,528,782 54 1,528,782 60.00 43.17 

พฒันาดา้นเศรษฐกิจ พาณิช

ยกรรม  การเกษตรกรรม  และ

อุตสาห กรรม 

10 240,000 5 120,000 1 19,940 1 19,940 10.00 8.31 

พฒันาดา้นการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอ้ม 

8 560,000 7 330,000 4 212,002 4 212,002 50.00 37.86 

การพฒันาดา้นการเมืองและ

การบริหารงาน 

45 1,732,000 34 1,293,700 19 684,881 19 684,881 42.22 39.54 

รวม       201             25,528,000         157             26,517,700         104          23,762,605       104         22,186,205  51.74 93.08 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี  พ.ศ.2559 

อบต.เวียง 

           

ยทุธ 

ศาสตร์ 

แผนพัฒนา 

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 
จ านวน 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 
จ านวน 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 43 48,629,000 34 36,212,000 28 32,728,874.25 27 19,557,038.25 65.12 67.30 

การพฒันาดา้นคุณภาพชีวิต 81 2,665,000 76 2,070,000 65 1,382,696 65 1,382,696 80.25 51.88 

พฒันาดา้นเศรษฐกิจ พาณิช

ยกรรม  การเกษตรกรรม  และ

อุตสาห กรรม 

7 570,000 7 260,000 5 138,540 5 138,540 71.43 24.31 

พฒันาดา้นการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอ้ม 

8 170,000 8 160,000 4 38,370 4 38,370 50.00 22.57 

การพฒันาดา้นการเมืองและ

การบริหารงาน 
21 5,963,000 20 5,784,400 13 3,437,006.50 13 3,437,006.50 61.90 57.64 

รวม 160 57,997,000 145 44,486,400 115 37,725,486.75 114 24,553,650.75 71.88 65.05 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี  พ.ศ. 2560 

อบต.เวียง 

ยทุธ 

ศาสตร์ 

แผนพัฒนา 

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 
จ านวน 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 
จ านวน 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 
 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน          50       147,090,000          19       5,960,000  19 5,561,962.91 18 4,190,568.91 38.00 3.78 

 การพฒันาดา้นคุณภาพชีวิต           29               965,000           28           725,000  16 275,632.20 16 275,632.20 55.17 28.56 

การพฒันาดา้นการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรมและ
ประเพณีทอ้งถิ่น  

         28            1,365,000           22           667,000  11 165,805 11 165,805 39.29 12.15 

การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและการเกษตร
กรรม  

         12               250,000           12           340,000  4 131,825 4 131,825 33.33 52.73 

 พฒันาดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

           9               540,000             9           370,000  7 212,305 7 212,305 77.78 39.32 

 การพฒันาดา้นการเมืองและ
การบริหารงาน  

         26               905,800           25           877,100  15 527,790 15 527,790 57.69 58.27 

รวม        154        151,115,800         115        8,939,100  72 6,875,320.11 71 5,503,926.11 46.75 4.55 
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1.2   การประเมินผลการน าแผนพฒันาทอ้งถ่ินไปปฏิบติัในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 - เชิงปริมาณ 
 
  1. อบต.เวียงไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) เมื่อวนัท่ี 10  มิถุนายน  2556 
โดยไดก้  าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2557 - 2559 ) ปี พ.ศ.2557   จ านวน  206   
โครงการ  และไดรั้บการบรรจุในขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2557  จ านวน  139  โครงการ  
และมีโครงการท่ีไดด้  าเนินการ  108   โครงการ  คิดเป็นอตัราร้อยละ  52.43  แยกตามยทุธศาสตร์ไดด้งัน้ี  
 

ยทุธ 
ศาสตร์ 

จ านวนโครงการและ
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ทั้งหมด 

บรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2557 

จ านวนโครงการและ
งบประมาณที่ได้

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 
จ านวน 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 44 21,050,000 30 10,096,450 27 9,237,100 

การพฒันาคุณภาพชีวิต 101 22,397,000 73 7,506,673 57 6,005,574 

การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ พาณิช
ยกรรม การเกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรม 

13 880,000 4 80,000 3 47,870 

การพฒันาดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

7 575,000 5 180,000 4 142,171 

การพฒันาดา้นการเมืองและการ
บริหารงาน 

41 5,755,000 27 1,232,100 17 450,452 

รวม 206 50,657,000 139 19,095,223 108 15,883,168 
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 2. อบต.เวียงไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) เมื่อวนัท่ี   5  มิถุนายน  2557  โดย
ไดก้  าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560 ) ปี พ.ศ.2558   จ านวน  201   
โครงการ  และไดรั้บการบรรจุในขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2558  จ  านวน  157  โครงการ  
และมีโครงการท่ีไดด้  าเนินการ  104   โครงการ  คิดเป็นอตัราร้อยละ  51.75  แยกตามยทุธศาสตร์ไดด้งัน้ี  
 

ยทุธ 
ศาสตร์ 

จ านวนโครงการและ
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ทั้งหมด 

บรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2558 

จ านวนโครงการและ
งบประมาณที่ได้

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 
จ านวน 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 48 19,455,000 28 22,192,000 26 21,317,000 

การพฒันาคุณภาพชีวิต 90 3,541,000 83 2,582,000 54 1,528,782 

การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ พาณิช
ยกรรม การเกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรม 

10 240,000 5 120,000 1 19,940 

การพฒันาดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

8 560,000 7 330,000 4 212,002 

การพฒันาดา้นการเมืองและการ
บริหารงาน 

45 1,732,000 34 1,293,700 19 684,881 

รวม     201    25,528,000   157       6,517,700  104       23,762,605  
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 3.  อบต.เวียง ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) เมื่อวนัท่ี 2 มิถุนายน 2558 โดย
ไดก้  าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561 ) ปี พ.ศ.2559  จ านวน  160   
โครงการ  และไดรั้บการบรรจุในขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2559  จ  านวน  145  โครงการ  
และมีโครงการท่ีไดด้  าเนินการ  115   โครงการ  คิดเป็นอตัราร้อยละ  71.88  แยกตามยทุธศาสตร์ไดด้งัน้ี  
 

ยทุธ 
ศาสตร์ 

จ านวนโครงการและ
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ทั้งหมด 

บรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2559 

จ านวนโครงการและ
งบประมาณที่ได้

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 
จ านวน 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 43 48,629,000 34 36,212,000 28 32,728,874.25 

การพฒันาคุณภาพชีวิต 81 2,665,000 76 2,070,000 65 1,382,696 

การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ พาณิช
ยกรรม การเกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรม 

7 570,000 7 260,000 5 138,540 

การพฒันาดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

8 170,000 8 160,000 4 38,370 

การพฒันาดา้นการเมืองและการ
บริหารงาน 21 5,963,000 20 5,784,400 13 3,437,006.50 

รวม 160 57,997,000 145 44,486,400 115 37,725,486.75 
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 4.  อบต.เวียงไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) เมื่อวนัท่ี 27  พฤษภาคม  2559 
โดยไดก้  าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562 ) ปี พ.ศ.2560   จ านวน  154  
โครงการ  และไดรั้บการบรรจุในขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560  จ  านวน  115 โครงการ  
และมีโครงการท่ีไดด้  าเนินการ  72   โครงการ  คิดเป็นอตัราร้อยละ  46.76  แยกตามยทุธศาสตร์ไดด้งัน้ี  
 

ยทุธ 
ศาสตร์ 

จ านวนโครงการและ
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

ทั้งหมด 

บรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2560 

จ านวนโครงการและ
งบประมาณที่ได้

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 
จ านวน 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 
 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน          50    147,090,000          19       5,960,000  19 5,561,962.91 

 การพฒันาดา้นคุณภาพชีวิต           29            965,000           28           725,000  16 275,632.20 

การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา 
วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิ่น  

         28         1,365,000           22           667,000  11 165,805 

การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม  

         12            250,000           12           340,000  4 131,825 

 พฒันาดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

           9            540,000             9           370,000  7 212,305 

 การพฒันาดา้นการเมืองและการ
บริหารงาน  

         26            905,800           25           877,100  15 527,790 

รวม        154     151,115,800         115        8,939,100  72 6,875,320.11 

  
 - เชิงคุณภาพ  
  1.ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการติดตามและเมินผลแผน 
  ยทุธศาสตร์การพฒันาทางดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีจ  านวนโครงการในแผนพฒันาจ านวน
มาก  แต่ไดก้ารด าเนินการจริง  มีจ  านวนนอ้ย 
  2.การวิเคราะห์แนวทางในการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคท่ีตรวจพบ  
   2.1 ใหค้ณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  คณะกรรมการพฒันา
ทอ้งถ่ิน  พิจารณาโครงการท่ีจะน ามาบรรจุในแผนพฒันา  โดยใหค้  านึงถึงสถานะทางดา้นการคลงัของ อบต.
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ซ่ึงงบประมาณท่ี อบต.ไดรั้บการจดัสรรในแต่ละปีงบประมาณนั้น  มีค่อนขา้งจ ากดั  ใหพิ้จารณาบรรจุ
โครงการและงบประมาณใหมี้ความสมดุล  และสามารถด าเนินการไดจ้ริงในปีงบประมาณนั้น ๆ 
   2.2  ในการประเมินผลการปฏิบติัราชการประจ าปี  พบว่าร้อยละในการน าโครงการท่ี
บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  และไดรั้บการบรรจุในขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย  มาด าเนินการและเบิกจ่าย
งบประมาณ  มีจ  านวนนอ้ย  ควรเนน้ก  าชบัใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบในแต่ละแผนงาน  น าโครงการมาปฏิบติั
เพื่อใหก้ารวางแผนพฒันา มีประสิทธิผลมากท่ีสุด  
 
  3.ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมของคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  
   3.1  ในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  ควรช้ีแจงและสร้างความเขา้ใจกบัชุมชน  ในการ
พิจารณาคดัเลือกโครงการท่ีไดรั้บการเสนอจากชุมชน  เพ่ือบรรจุในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  ซ่ึง อบต. ตอ้ง
ค านึงถึงสถานะทางดา้นการคลงัและ งบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรในแต่ละปีงบประมาณ 
   3.2  ในการด าเนินงานโครงการดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  เม่ือ อบต.ไดรั้บการจดัสรร
งบประมาณ  ควรพิจารณาด าเนินการทนัที  เน่ืองจากหากว่ารอด าเนินการในไตรมาสท่ี 3  เป็นตน้ไป  มกั
ประสบกบัปัญหาในการปฏิบติังาน ในขณะฝนตก  ท าใหง้านล่าชา้ และอาจไม่สามารถด าเนินการใหแ้ลว้
เสร็จไดต้ามก าหนดเวลา  
 
 2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  
  2.1 ผลท่ีไดรั้บหรือผลท่ีส าคญั  
   ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลเวียง  ไดรั้บการบริการสาธารณะท่ีมี
ประสิทธิภาพตามสมควรกบัสถานะทางการเงินและการคลงัของ อบต.เวียง  เช่น 

1. การก่อสร้างเสน้ทางการคมนาคม  เช่น  ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  การปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลกูรัง และถนนหินคลุกเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

2. การแกไ้ขปัญหาการระบายน ้ าเสียจากชุมชน  เช่นการก่อสร้างรางระบายน ้ าหรือ
ท่อระบายน ้ า 

3. การจดัหาแหน่งน ้ าส าหรับการอุปโภค บริโภค  รวมทั้งแหล่งน ้ าส าหรับการ
เกษตรกรรม  เช่นการก่อสร้างระบบประปาใหค้รอบคลุมทุกชุมชน  การวางท่อ
ส่งน ้ าเพ่ือการเกษตร  การขุดลอกแหล่งน ้ าสาธารณะ เป็นตน้ 

4. การส่งเสริมอาชีพ  เพื่อสร้างรายไดข้องประชาชน   
5. การดูแล และการส่งเสริมดา้นสุขภาพอนามยั โดยการมีส่วนร่วมของ

โรงพยาบาลและกลุ่ม อสม.ในชุมชน 
6. การส่งเสริมและสนุนดา้นการศึกษาแก่เด็กและประชาชนในทุก ๆ กลุ่ม 
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7. การส่งเสริมและพฒันาดา้นการเกษตร  ลดการใชส้ารเคมี มุ่งพฒันาการท าเกษตร
โดยใชชี้วภณัฑใ์นการดูแลผลผลิตทางการเกษตร 

8. การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหม้ีความอุดมสมบูรณ์  เหมาะสมกบัการ
ด ารงชีวิต 
 

  2.2 ผลกระทบ  
   ประชาชนในพ้ืนท่ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวียง  ไม่ไดรั้บผลกระทบจากการ
ใหบ้ริการสาธารณะจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลเวียง    
 
 3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560 
  3.1  ปัญหาและอุปสรรค  เช่น 
   - การเสนอโครงการเพื่อการพฒันาไม่สมัพนัธก์บังบประมาณท่ี องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลเวียง ไดรั้บการจดัสรรเพื่อการพฒันา 
   - ปัญหาจากภยัพิบติัจากธรรมชาติ  เช่น การเกิดวาตะภยั  อุทกภยั เป็นตน้  
   - การมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินของประชาชน   
   - หว้งระยะเวลาด าเนินการ  ไม่ตรงกบัแผนการด าเนินงานท่ีไดว้างไว้  
  3.2  แนวทางการแกไ้ขปัญหา  
   - คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันทอ้งถ่ิน  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  
ร่วมกนัพิจารณาโครงการเพื่อบรรจุในแผนพฒันา  ใหม้ีความสมัพนัธก์บังบประมาณท่ีไดรั้บในแต่ละ
ปีงบประมาณ  เพ่ือไม่ใหมี้การเสนอโครงการเยอะเกินศกัยภาพท่ีทอ้งถ่ินจะด าเนินการได ้ และสร้างความเขา้ใจ
ใหแ้ก่ชุมชน  ในการเสนอโครงการท่ีจดัเรียงล าดบัความส าคญัและเป็นโครงการท่ีผา่นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
   - การเตรียมการป้องกนัปัญหาสาธารณภยั  เช่นการฝึกอบรมอาสาสมคัรของชุมชนใน
การเตรียมการป้องกนัสาธารณภยั  การเตรียมงบประมาณใหเ้พียงพอกบัการแกไ้ขปัญหา  เพื่อใหเ้กิดความ
คล่องตวั และรวดเร็วในการช่วยเหลือประชาชน 
   - การสร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินของประชาชน  โดยผา่น
กระบวนการประชาคมระดบัชุมชน  และระดบัต าบล 
   - การก าชบัเจา้หนา้ท่ี ใหม้ีการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ  ตามแผนปฏิบติัการท่ีวาง
ไว ้ เพ่ือใหก้ารท างานในองคก์รมีระบบ และมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการยิง่ข้ึน 
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ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  1. ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนพฒันาระดับมหภาค  
   1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี  
    1. ยทุธศาสตร์ดา้นความมัน่คง 
    2. ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 
    3. ยทุธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน 
    4. ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสงัคม 
    5. ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
    6. ยทุธศาสตร์ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
  

   1.2 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 12  
    1. การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์
    2. การเสริมความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล ้าในสงัคม 
    3. การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
    4. การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
    5. ดา้นความมัน่คง 
    6. การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
    7. การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
    8. ดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจยัและนวตักรรม 
    9. การพฒันาภาค เมือง และพื นท่ีเศรษฐกิจ 
    10. การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบา้น และภูมิภาค  
 

   1.3 แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั/แผนพฒันาจงัหวดั  
   ยทุธศาสตร์กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๒ 

   ยทุธศาสตร์ท่ี 1   พฒันาสภาพแวดลอ้มในการพฒันาการคา้ การลงทุน และโลจิ
สติกส์เช่ือมโยงกบัต่างประเทศ 
   ยทุธศาสตร์ท่ี 2   การสร้างความเขม้แข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อมลูค่าสินคา้เกษตรปลอดภยัท่ีม ี
   ยทุธศาสตร์ท่ี 3  พฒันาและสนบัสนุนการยกระดบัการท่องเท่ียงเชิงนิเวศ  ดา้น
ศาสนาศิลปวฒันธรรมและสุขภาพ  เพื่อเป็นการสร้างรายไดสู่้ชุมชนอยา่ง 
   ยทุศาสตร์ท่ี4  ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์  การบริหารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มและพลงังานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจงัหวดัสี 
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   ยุทธศาสตร์การพฒันาของจงัหวดัเชียงราย 

   ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้การ

ลงทุนและบริการโลจิสติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดักลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

   ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล

และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

   ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี3  การด ารงฐานวฒันธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการ 

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 

   ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี4  การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวิต 

เพื่อใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 

   ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี5  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให ้

ด ารงความสมบูรณ์และย ัง่ยนื 

   ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 6  การรักษาความมัน่คงความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

  
   1.4 ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดั  
   ยทุธศาสตร์ท่ี  1  การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นในเขต อปท. เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

   ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

   ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาดา้นการศึกษาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

   ยทุธศาสตร์ท่ี 4  การพฒันาคุณภาพชีวิตและสงัคมเพื่อใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 

   ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหด้  ารงความ

สมบูรณ์และย ัง่ยนื 

   ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร 
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  2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   2.1 วสัิยทัศน์  
  บา้นเมืองน่าอยู ่ คุณภาพชีวิตกา้วหนา้   เกษตรพฒันา  ศิลปวฒันธรรมล ้าค่า    การศึกษาเด่น    

เนน้ส่ิงแวดลอ้มย ัง่ยนื 

   2.2 ยทุธศาสตร์  
  ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  

  ยทุธศาสตร์ท่ี 2  การพฒันาดา้นคุณภาพชีวิต 

  ยทุธศาสตร์ท่ี 3  การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน 

  ยทุธศาสตร์ท่ี 4  การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 

  ยทุธศาสตร์ท่ี 5  การพฒันาดา้นอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มพ้ืนฐาน 

  ยทุธศาสตร์ท่ี 6  การพฒันาดา้นการเมืองและการบริหารพ้ืนฐาน 

 

  2.3 เป้าประสงค์ 
  1.มีเสน้ทางการคมนาคมท่ีสะดวก และปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  

  2.มีระบบสาธารณูปโภคท่ีอ  านวยความสะดวก ต่อการด าเนินกิจกรรมของชุมชน 

  3. มีแหล่งน ้ าส าหรับการอุปโภค บริโภค  รวมถึงแหล่งน ้ าส าหรับการท าเกษตรกรรม 

  4 .ประชาชนมีอาชีพท่ีมัน่คงและมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 

  5 .ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  รวมทั้งไดรั้บการดูแลทางดา้นสาธารณสุข 

  6 .ประชาชนไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

  7 .ปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี ไดรั้บการป้องกนัและแกไ้ข 

  8 .ประชาชนในทุกกลุ่มไดรั้บการส่งเสริมดา้นการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และ

การศึกษาตามอธัยาศยั 

  9 .วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน รวมทั้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดรั้บการอนุรักษรั์กษาไวคู้่

ชุมชน 

  10 .ประชาชนทุกกลุ่มไดรั้บการส่งเสริมดา้นการกีฬา และกิจกรรมนนัทนาการ 

  1 1.เกษตรกรใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพในการท าเกษตรกรรม ท าใหส้ามารถลดค่าใชจ่้าย และ

เพ่ิมรายไดใ้นการท าการเกษตรกรรม   
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  1 2..เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการเพ่ิมมลูค่าผลผลิตทางการเกษตร  และกลุ่มมีความ

เขม้แข็งในการท าตลาดผลผลิต 

  13 .ชุมชนมีคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  เหมาะสมกบัการด ารงชีพ 

  14 .ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น  ป่าไม ้ แหล่งน ้ าไดรั้บการดูแลรักษา 

  15 .ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

  16 .บุคลากร สมาชิกสภา ฯ ไดรั้บการการพฒันาความรู้และทกัษะในการปฏิบติังานเพ่ือเพ่ิม

ศกัยภาพในการพฒันาองคก์รและทอ้งถ่ิน 

  17 .การบริหารองคก์รมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว และโปร่งใส  ประชาชนตรวจสอบได ้

  18 .มีเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

  19.อปท.มีการจดัเก็บรายไดท่ี้มีประสิทธิภาพ  รัดกุม และครอบคลุม 

 

  2.4 ตวัช้ีวดั  
  1.โครงการดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีการด าเนินงานท่ีไดม้าตรฐานตามแบบท่ี อบต.เวียง

ก  าหนด 

  2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  เช่นรายไดใ้นครัวเรือนเพ่ิมข้ึน  มีสุขภาพอนามยัและความ

เป็นอยูท่ี่ดี รวมทั้งมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

  3.ประชาชนในทุกกลุ่มมีโอกาสในการเขา้ถึงการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ  รวมทั้ง

ไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นวฒันธรรม ประเพณี   การกีฬาและนนัทนาการ  ครบทุกชุมชน 

  4.ประชาชนมีการท าการเกษตรแบบอินทรียม์ากข้ึน ลดค่าใชจ่้ายและเพ่ิมรายไดจ้ากการท า

การเกษตรกรรม 

  5.ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมกบัการด ารงชีวิต  

  6.ประชาชนมีความสนใจเขา้ร่วมการพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ิน รวมทั้งอบต.เวียง มีการ

พฒันาระบบการใหบ้ริการกบัประชาชนอยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 

  2.5 ค่าเป้าหมาย  
  1.มีการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมเสน้ทางการคมนาคม  10   โครงการ/ปี  

  2.มีการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  5  โครงการ/ปี 
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  3. มีการจดัหา/ปรับปรุงแหล่งน ้ าส าหรับการอุปโภค บริโภค  และการท าเกษตรกรรม  5  

โครงการ/ปี 

  4 .จดัฝึกอบรมหรือส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน   6  โครงการ/ปี 

  5 .มีการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุ ผูพ้ิการ ผูย้ากไร้  และกลุ่มสตรี  1 โครงการ/กลุ่ม/ปี 

  6 .มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้นสาธารณสุข    8   โครงการ/ปี 

  7 .มีกิจกรรมในการส่งเสริมและสนบัสนุนในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  7   

โครงการ/ปี 

  8 .มีกิจกรรมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด   2   โครงการ/ปี 

  9 .มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้นการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั    

5  โครงการ/ปี 

  10 .มีกิจกรรมในการส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน รวมทั้งภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน   4   โครงการ/ปี 

  11 .มีกิจกรรมในการส่งเสริมดา้นการกีฬา และกิจกรรมนนัทนาการ   2  โครงการ/ปี 

  12 .มีกิจกรรมในการส่งเสริมและสนบัสนุนในการท าเกษตรแบบชีวภาพและปลอดสารพิษ  

5  โครงการ/ปี  

  13. ส่งเสริมและสนบัสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการเพ่ิมมลูค่าผลผลิตทางการเกษตร  

หรือสร้างความเขม้แข็งและพึ่งพาตนเอง   2  โครงการ/ปี 

  14 .มีกิจกรรมในการส่งเสริมและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มในชุมชน  5   

โครงการ/ปี 

  15 .มีการทบทวนแผนพฒันาทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วม   1   คร้ัง/ปี 

  16 .มีกิจกรรมในการเพ่ิมศกัยภาพบุคลากร สมาชิกสภา ฯ   2   โครงการ/ปี 

  17 .มีการจดัหาเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน   10  โครงการ/ปี 

  18.มีกิจกรรมในการส่งเสริมในการจดัเก็บรายไดท่ี้มีประสิทธิภาพ  1  โครงการ/ปี 

 

  2.6 กลยุทธ์ 
  1.การพฒันาดา้นการคมนาคมและระบบการขนส่ง  

  2.การพฒันาดา้นสาธารณูปโภค   และสาธารณูปการ  

   3.การพฒันาดา้นแหล่งน ้ าส าหรับการอุปโภคและบริโภค และแหล่งน ้ าส าหรับการเกษตร 
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  3 .การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุ ผูพิ้การ  ผูติ้ดเช้ือ และกลุ่มสตรี  

  4 .สงเคราะห์ผูย้ากไร้  หรือผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคมใหมี้ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

  5 . การส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได ้และการลดค่าใชจ่้ายในครัวเรือน 

  6.การส่งเสริมสนบัสนุนชุมชนในการพึ่งพาตนเอง เพื่อสร้างความเขม้แข็งในชุมชน 

  7 .การส่งเสริมและสนบัสนุนงานดา้นสวสัดิการองคก์รและชุมชน  

  8. การส่งเสริมและดูแลดา้นสาธารณสุขของประชาชน 

  9. การส่งเสริมการจดัการสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการด ารงชีวิต 

  10.การส่งเสริมและสนบัสนุนงานป้องกนัสาธารณภยัในชุมชน 

  11 .การส่งเสริมและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

  12.การส่งเสริมและพฒันาดา้นการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอธัยาศยั  

  13.การสนบัสนุนอาหารกลางวนั อาหารเสริม (นม) ของเด็กในพ้ืนท่ี 

  14.การส่งเสริมและสนบัสนุนงานดา้นศาสนา วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน และการอนุรักษ์

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

  1 5.การส่งเสริมและสนบัสนุนเด็ก  เยาวชน  และประชาชน  ในการเล่นกีฬาและกิจกรรม

นนัทนาการ 

  16.การส่งเสริมการท าการเกษตรอินทรีย ์ การเกษตรปลอดสารพิษ  และการเกษตรแบบ
พอเพียง  
  17.การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือสร้างผลิตภณัฑ ์ เพ่ือเพ่ิมมลูค่าของผลผลิตทาง
การเกษตร  และการส่งเสริมดา้นการตลาด  
  1 8.การพฒันาและอนุรักษท์รัพยากรป่าไมแ้ละแหล่งน ้ าธรรมชาติ ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ใหเ้กิดผลส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื  
  19. การส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย  และการมีส่วนร่วมในการพฒันา

ทอ้งถ่ินของชุมชน  

  20. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  เพ่ือการใหบ้ริการแก่ ประชาชนอยา่งทัว่ถึง  

  21. การปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ และน าเทคโนโลยสีารสนเทศ มาส่งเสริมในการ

ปฏิบติังาน   

  22.การพฒันาระบบจดัเก็บรายได ้ใหม้ีประสิทธิภาพและครอบคลุม  

  23.การตั้งงบประมาณส าหรับจ่ายฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุสาธารณภยัต่าง ๆ 
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  2.7 จุดยนืทางยุทธศาสตร์ 
   องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวียง ใหค้วามส าคญัต่อการด าเนินการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน 
และการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีในดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟกูารจดับริการ
สาธารณะ หรือดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  ซ่ึงถือเป็นภารกิจหลกัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตลอดจนการ
พฒันาดา้นการศึกษา อนัเป็นรากฐานของการพฒันาคน พฒันาประเทศ ใหม้ีคุณภาพสูง  เป็นการพฒันาท่ีมี
ความย ัง่ยนื  ควบคู่กบัการพฒันาดา้นสงัคม  เศรษฐกิจ สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวิต 
ความเป็นอยูข่องประชาชน  โดยยดึหลกัการมีส่วนร่วม และมีความสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล  โดยมี
การวางแผนในระดบัต่าง ๆ แลว้น ามาพิจารณา  วิเคราะห์สภาพปัญหา ความตอ้งการของประชาชน และ
ความพึงพอใจในการพฒันาทอ้งถ่ินของประชาชน  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวียง  จึงก  าหนดจุดยนืทาง
ยทุธศาสตร์ไว ้ 6  ยทุธศาสตร์การพฒันา  ดงัน้ี 
  ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  ยทุธศาสตร์ท่ี 2  การพฒันาดา้นคุณภาพชีวิต 

  ยทุธศาสตร์ท่ี 3  การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน 

  ยทุธศาสตร์ท่ี 4  การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 

  ยทุธศาสตร์ท่ี 5  การพฒันาดา้นอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มพ้ืนฐาน 

  ยทุธศาสตร์ท่ี 6  การพฒันาดา้นการเมืองและการบริหารพ้ืนฐาน 

    
  2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   ในภาพรวมของการเช่ือมโยงยทุธศาสตร์นั้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวียง  มีการวางยทุธ
ศาตร์การพฒันาไวโ้ดยการยดึยทุธศาสตร์การพฒันาชาติ   แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมฉบบัท่ี 12  
ยทุธศาสตร์กลุ่มจงัหวดั   ยทุธศาสตร์จงัหวดั  และยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงราย  เป็นแนวทางและก าหนดยทุธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเวียง  เพื่อใหร้องรับและ
สามารถประสานเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีมีทิศทางการพฒันาไปใน
แนวทางเดียวกนั   
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  3. การวเิคราะห์เพือ่พฒันาท้องถิ่น  
   3.1 การวเิคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวียง  ไดมี้การด าเนินการประชุมประชาคมทั้งระดบั

หมู่บา้น และระดบัต าบล  เพื่อรวบรวมขอ้มลูสภาพปัญหา  ความคิดเห็นท่ีมีการเสนอจากการประชุม

ประชาคม   และน ามาวิเคราะห์ปัญหา  ประกอบกบัสภาพแวดลอ้ม และศกัยภาพในการพฒันาทอ้งถ่ินของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวียง โดยการท า SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง   จุดอ่อน  โอกาส   อุปสรรค ทั้ง

ภายในและภายนอกมีดงัน้ี  

กลุ่มของสภาพปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
1.ด้านการบริการสาธารณะ 1.ถนนในพ้ืนท่ี  ส่วนมากยงัเป็นถนนลกูรัง มีสภาพท่ี

เส่ียงกบัการเกิดอุบติัเหตุ  และเป็นอุปสรรคกบัการ
คมนาคมขนส่ง และการสญัจรของประชาชน 
2.ระบบไฟฟ้าสาธารณะยงัมีไม่เพียงพอ  รวมทั้งบาง
พ้ืนท่ีระบบไฟฟ้ายงัไม่เขา้ไม่ถึง 
3.การจดัการกบัน ้ าเสียท่ีปล่อยจากชุมชน  เร่ิมมี
ปัญหามากยิง่ข้ึน เม่ือชุมชนมีประชาชนหนาแน่นข้ึน 
4.น ้าส าหรับการอุปโภค บริโภค รวมทั้งแหล่งน ้ า
ส าหรับการเกษตรกรรมยงัมีไม่เพียงพอ  
 

2.ด้านสังคม 1.การดูแลคนพิการ ผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอายยุงัไม่
ไม่ครอบคลุมและทัว่ถึง 
2.ปัญหายาเสพติดท่ีกลุ่มเยาวชนมีความเส่ียงกบัการ
ไปยุง่เก่ียว 
3.ปัญหาดา้นคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู ่รวมทั้งการ
ดูแลดา้นสาธารณสุขยงัไม่ทัว่ถึง 
4.วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน ขาดการส่งเสริม
และอนุรักษรั์กษาไว ้
 

3.ด้านการศึกษา 1.ขาดส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภณัฑ์
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2.กิจกรรมในดา้นการส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษา
ของประชาชน ขาดระเบียบการเบิกจ่ายท่ีรองรับ 
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กลุ่มของสภาพปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 

4.ด้านเศรษฐกจิ 1.ประชาชนมีรายไดต่้อครัวเรือนในเกณฑต์ ่า 
2.มีการใชส้ารเคมีในการท าเกษตรกรรม ท าใหม้ี
ตน้ทุนในการผลิตท่ีสูง และมีผลต่อสุขภาพของ
ประชาชน 
3.ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต ่า 
4.ปัญหาจากภยัธรรมชาติ เช่น น ้ าท่วม   ภยัแลง้ และ
พายท่ีุสร้างความเสียหายกบัแหล่งผลิตผลดา้น
การเกษตร 
5.ประชาชนขาดการรวมกลุ่ม ในการเพ่ิมมลูค่าของ
ผลผลิตทางการเกษตร 

5.ด้านส่ิงแวดล้อม 1.ปัญหาการเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
2.แหล่งน ้ าในธรรมชาติมีสภาพต้ืนเขินลงในทุก ๆปี 
3.ปัญหาการบริหารจดัการขยะในชุมชน 

6.ด้านการบริหารจดัการ 1.ประชาชนไม่ใหค้วามส าคญัต่อการมีส่วนร่วมใน
การพฒันาทอ้งถ่ิน 
2.การบริการประชาชนขององคก์รภาครัฐยงัไม่ทัว่ถึง 
ขาดการใหบ้ริการในเชิงรุก 
3.ขาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีอ  านวยความสะดวกใน
การใหบ้ริการกบัประชาชน 
4.ประชาชนไม่ใหค้วามร่วมมือและขาดจิตส านึกใน
การเสียภาษีเพื่อบ ารุงทอ้งท่ี 

  

 

 

3.2   การประเมนิสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกีย่วข้อง 

  การวิเคราะห์ ศกัยภาพ เพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบนั และโอกาสการ

พฒันาในอนาคตขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเวียง   โดยการท า SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง   จุดอ่อน  

โอกาส   อุปสรรคทั้งภายในและภายนอก 
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1.ด้านการบริการสาธารณะ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน  (Weakness) 
1.ประชาชนใหค้วามสนใจในการแจง้สภาพปัญหาท่ี
ประสบ  เพื่อให ้อปท.ด าเนินการแกไ้ขปัญหา 
 
2.ประชาชนใหค้วามร่วมมือในการแกไ้ขปัญหา
ร่วมกนั เช่นการระดมแรงงาน และการเสียสละพ้ืนท่ี
ครอบครองบางส่วนเพื่อด าเนินงานตามโครงการ 
 
3.อบต.มีนโยบายกระจายงบประมาณเพื่อพฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ินฐานครบทุกชุมชน 

1.พ้ืนท่ีชุมชนในการจดัการบริการสาธารณะมี
จ านวนมากท าใหก้ารบริหารจดัการไม่ครอบคลุม 
 
2.พ้ืนท่ีท่ีชุมชนเสนอขอการช่วยเหลืออยูใ่นพ้ืนท่ีเขต
ป่าสงวนซ่ึงตอ้งขออนุญาตหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก่อน
ถึงจะด าเนินการได ้ จึงท าใหก้ารแกไ้ขปัญหาท าได้
ค่อนขา้งล่าชา้ 

โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค  (Threats) 
1.การไดรั้บงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในการ
ด าเนินงานแกไ้ขปัญหาทั้งจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และรัฐบาล 
 
2รัฐบาลมีนโยบายสนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีบทบาทในการจดับริการสาธารณะของ
ทอ้งถ่ินเพ่ิมข้ึน  
 
3.ประชาชนใหค้วามสนใจและมีส่วนร่วมในการ
พฒันาทอ้งถ่ินร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ 
 

1.งบประมาณในการพฒันามีจ านวนจ ากดั  ท าใหไ้ม่
สามารถแกไ้ขปัญหาของชุมชนไดท้ั้งหมดในแต่ละ
ปีงบประมาณ 
 
2.ในการจดับริการสาธารณะบางโครงการ ติดปัญหา
ดา้นระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมถึงความชดัเจนใน
หนา้ท่ีของ อปท. 
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2.ด้านสังคม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน  (Weakness) 
1.พ้ืนท่ีชุมชนในเขต อบต.เวียง  มีความแตกต่างและ
ความหลากหลายทางดา้นการด ารงชีวิต และ  
วฒันธรรมและประเพณี 
 
2. ในแต่ละชุมชนมีอตัลกัษณ์ดา้น วฒันธรรม
ประเพณี  ท่ีผสมผสานระหว่างวฒันธรรมลา้นนา
และวฒันธรรมอีสาน 
  
3. มีปราชญช์าวบา้นและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และ
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ 
 
4.มีหน่วยงาน องคก์ารภาครัฐ เช่น โรงพยาบาล  
โรงเรียน ส านกังานพฒันาชุมชน  ส านกังานต ารวจ 
ฯลฯ  ท่ีมีการบูรณาการในการพฒันาทอ้งถ่ินร่วมกนั  

1.ในการด าเนินงานจดักิจกรรมบางอยา่ง  อปท.ไม่มี
ระเบียบการเบิกจ่ายรองรับ  รวมทั้งขาดความชดัเจน
ของหนงัสือสัง่การ 
 
2.ขาดบุคลากรทางดา้นสาธารณสุขโดยตรง  
 
3.จ านวนงบประมาณในการดูแล และพฒันาดา้น
สงัคมมีค่อนขา้งจ ากดั 

โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค  (Threats) 
1.รัฐบาลใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณในการดูแล
สวสัดิการดา้นสงัคมกบักลุ่มผูพ้ิการ ผูสู้งอายแุละ
ผูด้อ้ยโอกาส 
 
2.ในต าบลมีกลุ่ม อปพร.ท่ีคอยช่วยเหลือและ
สอดส่องปัญหาทั้งทางดา้นสาธารณภยั และปัญหายา
เสพติด 
 
3.ในพ้ืนท่ีมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และ
กลุ่ม อสม.ท่ีสามารถช่วยเหลืองานทางดา้น
สาธารณสุข 
 
6. รัฐบาลมีนโยบายการส่งเสริมดา้นศาสนา ศิลปะ 
และวฒันธรรม    

1.ประชาชนขาดความรู้ในสิทธิ และการติดต่อขอรับ
การช่วยเหลือจากองคก์รภาครัฐ 
 
2.จ านวนผูสู้งอายใุนชุมชนมีจ านวนท่ีมากข้ึน 
 
3.มีการลกัลอบการน ายาเสพติดเขา้มาในพ้ืนท่ี 
 
4. ปัญหาการไหลบ่าของกระแสโลกาภิวตัน ์ส่งผล
ต่อสงัคมและวฒันธรรม   ท าใหก้ารปฏิบติัตาม
วฒันธรรมประเพณี  มีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป  
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3.ด้านการศึกษา 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน  (Weakness) 
1.องคก์รมีความพร้อมในการด าเนินงานดา้น 
การศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและประเพณี 
 
2.เป็นภารกิจท่ีอยูใ่นอ  านาจหนา้ท่ีตามกฏหมายของ 
อปท. 
 
3.อปท.มีบุคลากรดา้นการศึกษาท่ีเพียงพอ และมีการ
จดัการอบรมเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในทุก ๆปี 
 
4.อปท.มีศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ครอบคลุมพ้ืนท่ีชุมชน
และมีบุคลากรท่ีเพียงพอ 
 

1.ในการด าเนินงานบางกิจกรรม  อปท.ไม่มีระเบียบ
การเบิกจ่ายรองรับ  รวมทั้งความชดัเจนของหนงัสือ
สัง่การ 
 
2.สถานท่ีในการดูแลเด็กเลก็ในสงักดั ศพด.ของ 
อปท.  บางแห่งยงัไม่ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ีความ
เหมาะสม 
 

โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค  (Threats) 
1.รัฐบาลใหก้ารส่งเสริมในการใหโ้อกาสเรียนฟรี 12 
ปี 
 
2.ในพ้ืนท่ีมีโรงเรียนในสงักดั สพฐ.เพียงพอและอยู่
ใกลพ้ื้นท่ีชุมชน 
 
3.บุคลากรดา้นการศึกษามีจ  านวนเพียงพอกบั
นกัเรียน 
 
3. ประชาชนในทุกระดบั ไดรั้บการศึกษาท่ีสูงข้ึน  
เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ สามารถใชค้วามรู้
ความสามารถในการร่วมกนัพฒันาทอ้งถ่ิน 
 

 

1.ขาดส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภณัฑ์
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 
2.ผูป้กครองยงัมีค่านิยมส่งบุตรเขา้โรงเรียนเอกชน 
 
3.โรงเรียนขาดงบประมาณในการจดัโครงการ 
ส่งเสริมดา้นการเรียนรู้และกิจกรรมดา้นการกีฬา 
 
4.ขาดความต่อเน่ืองในการส่งเสริมและสืบสานดา้น
วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน 
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4.ด้านเศรษฐกจิ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน  (Weakness) 
1.มีพ้ืนท่ีในการท าเกษตรกรรมจ านวนมาก 
 
2.มีแหล่งน ้ าท่ีส าคญัไหลผา่นพ้ืนท่ี  และมีสถานีสูบ
น ้ าท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
 
3.มีเสน้ทางการคมนาคมท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัแหล่ง
เศรษฐกิจหลายพ้ืนท่ี สามารถพฒันาเพื่อกระจาย
สินคา้ทางการเกษตรไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
 
4.เป็นแหล่งผลิตผลทางเกษตรกรรม ซ่ึงมีพืช
เศรษฐกิจท่ีส าคญัหลายชนิด เช่น ขา้ว  ขา้วโพด  
ล  าไย 

 

1.มีการใชเ้คมีในการท าเกษตรกรรมจ านวนมาก ท า
ใหม้ีตน้ทุนในการผลิตท่ีสูง 
 
2.ประชาชนยงัขาดการส่งเสริมการผลิตพืชแบบใช้
เทคโนโลยชีีวภณัฑ ์
 
3. ขาดการบริหารจดัการดา้นการตลาดสินคา้
การเกษตร ท าใหผ้ลผลิตบางช่วงเวลามีราคาท่ีตกต ่า 
 

โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค  (Threats) 
1.รัฐบาลมีนโยบายใหจ้งัหวดัเชียงรายเป็นพ้ืนที
เศรษฐกิจพิเศษ 
 
2.มีการพฒันาเสน้ทางท่ีเช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อน
บา้นและภายในประเทศ 
 
5. มีปราชญช์าวบา้นและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ี
หลากหลาย  สามารถใหแ้ต่ละชุมชนพฒันา
ผลิตภณัฑ ์OTOP ใหมุ้่งสู่ผลิตภณัฑร์ะดบัสากลได ้ 
 

1.ผลผลิตบางช่วงมีจ  านวนมาก และราคาผลผลิตทาง
การเกษตรท่ีตกต ่า 
 
2.ขาดการรวมกลุ่มในการสร้างผลิตภณัฑ ์หรือการ
เพ่ิมมลูค่าของสินคา้ทางการเกษตร 
 
3.เคร่ืองมือและเทคโนโลยสีมยัใหม่มีราคาแพง 
 
4.เกษตรกรไม่สนใจการผลิตพืชแบบปลอดสารพิษ 
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5.ด้านส่ิงแวดล้อม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน  (Weakness) 
1. มีแหล่งน ้ าตามธรรมชาติ  และมีแม่น ้ า ท่ีส าคญั
ไหลผา่น คือแม่น ้ าอิงและแม่น ้ าลาว  
 

2.มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ 
 
3.ผูบ้ริหาร อปท. และผูน้  าชุมชนใหค้วามส าคญักบั
การแกไ้ขปัญหาขยะของชุมชนร่วมกนั 

1. มีการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งส้ินเปลือง และ
การท าลายส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมข้ึน  
 

2. มีความตอ้งการใชน้ ้ าเพ่ือการท านา จ  านวนมากท า
ใหไ้ม่สามารถบริหารจดัการแหล่งน ้ า  ใหส้ามารถมี
ใชส้ าหรับการเกษตรไดต้ลอดทั้งปี  
 
3.การขยายตวัของชุมชน  ท าใหม้ีปริมาณขยะท่ี
เพ่ิมข้ึน 
 

โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค  (Threats) 
1.ชุมชนใหค้วามสนใจในการจดัการปัญหาขยะ  โดย
มีการคดัแยก และการท าปุ๋ยหมกัจากขยะอินทรีย ์
 
2.มีหน่วยงานท่ีใหก้ารสนบัสนุนกลา้พนัธุไ์ม ้และ
พนัธุส์ตัวน์ ้ า  เพ่ือใชใ้นการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม้
และแหล่งน ้ า 

1.องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวียง ประสบภยั
ธรรมชาติตามฤดูกาล เช่น ภยัแลง้  วาตภยั หมอก
ควนัและปัญหาการเส่ือมโทรมของทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
 
2.สภาวะโลกร้อน ท าใหส้ภาพภูมิอากาศ
เปล่ียนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพและ
การประกอบอาชีพดา้นเกษตรกรรมท่ีตอ้งพึ่ง
ธรรมชาติเป็นหลกั  
 
3.เกษตรกรยงัมีการเผาตอซงัขา้วเพื่อการท านาอยูท่  า
ใหม้กัเกิดปัญหาควนัไฟในพ้ืนท่ี 
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6.ด้านการบริหารจดัการ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน  (Weakness) 
1. เป็นองคก์รท่ีสามารถก าหนดแนวทางในการ
พฒันาทอ้งถ่ิน นโยบาย การบริหารจดัการ การ
บริหารงานบุคคล และการเงินการคลงัอยา่งมีเอกภาพ 
และสอดคลอ้งกบัปัญหาความตอ้งการของประชาชน 
 

2. มีบุคลากรเพียงพอ และมีความรู้ ความสามารถ 
รวมถึงมีเคร่ืองมือสนบัสนุนการปฏิบติังานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 
3. เป็นหน่วยงานท่ีมีความใกลชิ้ดกบัประชาชนมาก
ท่ีสุด สามารถแกปั้ญหาและตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 

1. ประชาชนในพ้ืนท่ียงัขาดความรู้ ความเขา้ในใน
การขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ 
 
2. งบประมาณมีไม่เพียงพอกบัการพฒันาทอ้งถ่ิน
ครบในทุกๆดา้น  
 
3. ขาดการประสานงานและการมีส่วนร่วมระหว่าง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการพฒันา  
 
 

โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค  (Threats) 
1. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน
และตรวจสอบการด าเนินงานขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
 
2. นโยบายการกระจายอ านาจท าใหอ้งคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้งปรับบทบาท ภารกิจ หนา้ท่ี และ
พฒันาระบบบริหารงานของทอ้งถ่ินรูปแบบต่าง  ๆให้
มีความเข็มแข็ง และมีระบบบริหารจดัการท่ีดี  
 

1. ประชาชนไม่มีความรู้ ความเขา้ใจในบทบาท
หนา้ท่ีดา้นการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบ ติดตาม
การด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
2. งบประมาณท่ี อปท.ไดรั้บการจดัสรรเพื่อการ
พฒันาดา้นต่าง ๆ ล่าชา้ ส่งผลท าใหก้ารพฒันาของ
ทอ้งถ่ินในบางเร่ืองเกิดความล่าชา้ และขาดความ
ต่อเน่ือง 
 
3. เสถียรภาพของรัฐบาลไม่มัน่คง และนโยบาย
รัฐบาลไม่ต่อเน่ืองส่งผลต่อการบริหารงานของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 
4. ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจถ่ายโอน ไม่
มีความชดัเจนเท่าท่ีควร ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานตามภารกิจถ่ายโอน  
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

3.3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกบัยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โครงสร้างความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์การพฒันา(พ.ศ.2561-2564) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 

12 

ยุทศาสตร์ท่ี1 

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์ 

 

ยุทศาสตร์ท่ี4 

การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการ

พัฒนาอยา่งย ัง่ยืน 

 

ยุทศาสตร์ท่ี5 

ดา้นความมั่นคง 

 

ยุทศาสตร์ท่ี6 

การเพ่ิมประสิทธิภาพและ 

ธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

 
 

ยุทศาสตร์ท่ี7 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิ

สติกส์ 

 
 

ยุทศาสตร์ท่ี8 

ดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวตักรรม 

 
 

ยุทศาสตร์ท่ี9 

การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

 
 

ยุทศาสตร์ท่ี10 

การตา่งประเทศ ประเทศเพ่ือนบา้น และภูมิภาค 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

อปท. ในจังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์ท่ี1 

การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอื่นๆ 

ท่ีจ าเป็นในเขต อปท. เพ่ือรองรับการเขา้สู่

ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการทอ่งเท่ียว 

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้

ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ท่ี5  

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ให้ด ารงความสมบูรณ์และย ัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี6  

การพัฒนาดา้นการเมืองการบริหาร 

 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทศาสตร์ท่ี 2 

การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต 

 

ยุทศาสตร์ท่ี 3 

การพัฒนาดา้นการศึกษา การศาสนา วฒันธรรม

และประเพณีทอ้งถิ่น 

 

ยุทศาสตร์ท่ี 4 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและ

การเกษตรกรรม 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน ๒ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

พัฒนาสภาพแวดลอ้มในการพัฒนาการคา้ การ

ลงทุน และโลจิสติกส์เช่ือมโยงกบัตา่งประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

การสร้างความเขม้แขง็และเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม

การเกษตรเพ่ือมูลคา่สินคา้เกษตรปลอดภยัท่ีมี

ศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

พัฒนาและสนับสนุนการยกระดบัการทอ่งเท่ียง

เชิงนิเวศ  ดา้นศาสนาศิลปวฒันธรรมและ

สุขภาพ  เพ่ือเป็นการสร้างรายไดสู่้ชุมชนอยา่ง

ย ัง่ยืน 

 
 
 

ยุทศาสตร์ท่ี4 

ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์  

การบริหารจัดการส่ิงแวดลอ้มและพลงังานโดย

การมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุม่จังหวดัสี

เขียว 

ยุทศาสตร์ท่ี5 

การพัฒนาดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

 

ยุทศาสตร์ท่ี6 

การพัฒนาดา้นการเมืองการบริหาร 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี1 

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและ
บริการโลจิสติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี4 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต  
เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 

การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี5 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให ้
ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน 

 

ยุทศาสตร์ท่ี 1 

ดา้นความมั่นคง 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

ดา้นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเทา่เทียมกนัทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 

ดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 

ยุทศาสตร์ท่ี1 

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์ 

 

ยุทศาสตร์ท่ี 2 

การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าใน

สังคม 

 

ยุทศาสตร์ท่ี3 

การสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนั

ไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี3 

การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการ 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 

การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

การพัฒนาดา้นการศึกษาและการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ์

 
 
 

 

แผนงาน 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป แผนงานรักษาความสงบภายใน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานการศาสนาวฒันธรรม  

และนนัทนาการ  

 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

งบกลาง 

 

แบบ ยท.01 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  

แผนงานการเกษตร 
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  3.4 แผนผังยุทธศาสตร์( strategic  map) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท. 02 

วิสัยทศัน์ บา้นเมืองน่าอยู ่   คุณภาพชีวิตกา้วหนา้    เกษตรพฒันา   ศิลปวฒันธรรมล ้ าค่า     การศึกษาเด่น    เนน้ส่ิงแวดลอ้มยัง่ยืน  

ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาดา้นโครงสร้าง

พ้ืนฐาน  

1.มีเส้นทางการคมนาคมท่ีสะดวก และปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์น 

2.มีระบบสาธารณูปโภคท่ีอ านวยความสะดวก ตอ่การด าเนิน

กิจกรรมของชุมชน 

3. มีแหลง่น ้าส าหรับการอุปโภค บริโภค  รวมถึงแหลง่น ้าส าหรับ

การท าเกษตรกรรม 

 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2  การพฒันาดา้นคุณภาพชีวิต  ยทุธศาสตร์ท่ี 3  การพฒันาดา้นการศึกษา 

ศาสนา วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน  

1.ประชาชนมีอาชีพท่ีมั่นคงและมีรายไดเ้พ่ิมขึ้น 

2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  รวมทั้งไดรั้บการดูแลทางดา้น

สาธารณสุข 

3.ประชาชนไดรั้บการส่งเสริมและสนับสนุนในการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั 

4.ปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี ไดรั้บการป้องกนัและแกไ้ข 

 

 

แผนงาน

บริหารงานทัว่ไป  

 

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 

 

แผนงาน

การศึกษา 

 

แผนงานเคหะ

และชุมชน 

 

แผนงานสร้างความ

เขม้แข็งของชุมชน  

 

แผนงานการศาสานา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ  

 

แผนงาน

สาธารณสุข 

 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4  การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ การ

พาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม  

1.ประชาชนในทุกกลุม่ไดรั้บการส่งเสริมดา้นการศึกษาทั้งใน

ระบบและนอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย 

2.วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิ่น รวมทั้งภูมิปัญญาทอ้งถิ่น

ไดรั้บการอนุรักษรั์กษาไวคู้ชุ่มชน 

 3.ประชาชนทุกกลุม่ไดรั้บการส่งเสริมดา้นการกีฬา และ

กิจกรรมนันทนาการ 

 

1.เกษตรกรใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพในการท าเกษตรกรรม ท าให้

สามารถลดคา่ใชจ้่าย และเพ่ิมรายไดใ้นการท าการเกษตรกรรม   

2..เกิดการรวมกลุม่ของเกษตรกรในการเพ่ิมมูลคา่ผลผลิตทาง

การเกษตร  และกลุม่มีความเขม้แขง็ในการท าตลาดผลผลิต 

 

1.ชุมชนมีคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  เหมาะสมกบัการด ารงชีพ 

2.ทรัพยากรธรรมชาต ิเชน่  ป่าไม้  แหลง่น ้าไดรั้บการดูแล

รักษา 

 

1.ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 

2.บุคลากร สมาชิกสภา ฯ ไดรั้บการการพัฒนาความรู้และทกัษะใน

การปฏิบตัิงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาองคก์รและทอ้งถิ่น 

3.การบริหารองคก์รมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว และโปร่งใส  

ประชาชนตรวจสอบได ้

5.มีเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้มีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

6.อปท.มีการจัดเกบ็รายไดท่ี้มีประสิทธิภาพ  รัดกุม และครอบคลุม 

แผนงานสังคม

สงเคราะห์ 

 

1.การพัฒนาดา้นการคมนาคมและระบบการขนส่ง  

2.การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภค   และสาธารณูปการ  

3.การพัฒนาดา้นแหลง่น ้าส าหรับการอุปโภคและบริโภค และแหลง่น ้า

ส าหรับการเกษตร 

 

1.การส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกนัสาธารณภยัในชุมชน 

2.การส่งเสริมและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  รวมทั้งการรักษา

ความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

1.การส่งเสริมและพัฒนาดา้นการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษา

ตามอธัยาศัย  

2.การสนับสนุนอาหารกลางวนั อาหารเสริม (นม) ของเดก็ในพ้ืนท่ี 

 

1.การส่งเสริมการท าการเกษตรอินทรีย ์ การเกษตรปลอดสารพิษ  และการเกษตรแบบพอเพียง  
2.การส่งเสริมการรวมกลุม่เกษตรกรเพ่ือสร้างผลิตภณัฑ ์ เพ่ือเพ่ิมมูลคา่ของผลผลิตทางการเกษตร  และการส่งเสริมดา้นการตลาด  
3.การพัฒนาและอนุรักษท์รัพยากรป่าไม้และแหลง่น ้าธรรมชาติ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ให้เกิดผลส าเร็จอยา่งย ัง่ยืน  
 

1. การส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย  และการมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาทอ้งถิ่นของชุมชน  

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  เพ่ือการให้บริการแก ่ประชาชน

อยา่งทัว่ถึง  

3. การปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ และน าเทคโนโลยสีารสนเทศ มาส่งเสริม

ในการปฏิบตัิงาน   

4.การพัฒนาระบบจัดเกบ็รายได ้ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม  

 

ยทุธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์

แผนงาน 

คา่เป้าหมาย 

1.มีการกอ่สร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมเส้นทางการคมนาคม  10   

โครงการ/ปี 

2.มีการกอ่สร้าง/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  5  โครงการ/ปี 

3. มีการจัดหา/ปรับปรุงแหลง่น ้าส าหรับการอุปโภค บริโภค  และ

การท าเกษตรกรรม  5  โครงการ/ปี 

 

1.จัดฝึกอบรมหรือส่งเสริมอาชีพแกป่ระชาชน   6  โครงการ/ปี 

2.มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ  ผูพิ้การ ผูย้ากไร้  และกลุม่

สตรี  1 โครงการ/กลุม่/ปี 

3.มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้นสาธารณสุข    8   โครงการ/ปี 

3.มีกิจกรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนในการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั  7   โครงการ/ปี 

4.มีกิจกรรมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด   2   

โครงการ/ปี 

1.มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้นการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 

และการศึกษาตามอธัยาศัย    5  โครงการ/ปี 

2.มีกิจกรรมในการส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรมและประเพณี

ทอ้งถิ่น รวมทั้งภูมิปัญญาทอ้งถิ่น   4   โครงการ/ปี 

 3.มีกิจกรรมในการส่งเสริมดา้นการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ   

2  โครงการ/ปี 

 
1.มีกิจกรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนในการท าเกษตรแบบ

ชีวภาพและปลอดสารพิษ  5  โครงการ/ปี  

2..ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุม่ของเกษตรกรในการเพ่ิม

มูลคา่ผลผลิตทางการเกษตร  หรือสร้างความเขม้แขง็และพ่ึงพา

ตนเอง   2  โครงการ/ปี 

 

1.มีกิจกรรมในการส่งเสริมและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน  5   โครงการ/ปี 

 

1.มีการทบทวนแผนพัฒนาทอ้งถิ่นแบบมีส่วนร่วม   1   คร้ัง/ปี 

2.มีกิจกรรมในการเพ่ิมศักยภาพบุคลากร สมาชิกสภา ฯ   2   

โครงการ/ปี 

3.มีการจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้มีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน   

10  โครงการ/ปี 

6.มีกิจกรรมในการส่งเสริมในการจัดเกบ็รายไดท่ี้มีประสิทธิภาพ  1  

โครงการ/ปี 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5  การพฒันาดา้นอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มพ้ืนฐาน  

ยทุธศาสตร์ท่ี 6  การพฒันาดา้นการเมืองและ

การบริหารพ้ืนฐาน  

แผนงานอุตสาหกรรม

และกรโยธา 

 

แผนงาน

การเกษตร 

 

แผนงานงบ

กลาง 

 

1.การส่งเสริมและสนับสนุนงานดา้น

สวสัดิการองคก์รและชุมชน  

2.การตั้งงบประมาณส าหรับจ่ายฉุกเฉิน

ในกรณีเกิดเหตุสาธารณภยัตา่ง  ๆ

 

1.การส่งเสริมและสนับสนุนงานดา้นศาสนา วฒันธรรม 

ประเพณีทอ้งถิ่น และการอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถิ่น  

2.การส่งเสริมและสนับสนุนเดก็  เยาวชน  และประชาชน  ใน

การเลน่กีฬาและกิจกรรมนันทนาการ  

 
1. การส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได ้และการ

ลดคา่ใชจ้่ายในครัวเรือน 

2.การส่งเสริมสนับสนุนชุมชนในการพ่ึงพา

ตนเอง เพ่ือสร้างความเขม้แขง็ในชุมชน 

 

1.การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ  ผูพิ้การ  ผูติ้ดเช้ือ และกลุม่

สตรี  

2.สงเคราะห์ผูย้ากไร้  หรือผูด้อ้ยโอกาสทางสังคมให้มีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น 

 

1. การส่งเสริมและดูแลดา้นสาธารณสุขของประชาชน 

2.การส่งเสริมการจัดการสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสมกบัการ

ด ารงชีวิต 
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3.5 รายละเอยีดยุทธศาสตร์ 
ความ

เช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่

1 
การพฒันาขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขนั
ดา้นการคา้
การลงทุน
และบริการโล
จิสติกส์
เช่ือมโยงกลุ่ม
จงัหวดักลุ่ม
อาเซียน+6 
และ GMS 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที1่ 
การพฒันา
ระบบ
คมนาคม
ขนส่ง 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
และระบบ
โครงสร้าง
พ้ืนฐานอ่ืนๆ 
ท่ีจ  าเป็นในเขต 
อปท. เพ่ือ
รองรับการเขา้
สู่ประชาคม
อาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 1  การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

1.มีเส้นทาง
การคมนาคมท่ี
สะดวก และ
ปลอดภยัใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 
 

2.มีระบบ
สาธารณูปโภค
ท่ีอ านวยความ
สะดวก ต่อการ
ด าเนิน
กจิกรรมของ
ชุมชน 
 

3. มีแหล่งน ้า
ส าหรับการ
อุปโภค 
บริโภค  
รวมถึงแหล่ง
น ้าส าหรับการ
ท า
เกษตรกรรม 

1.เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวก
ปลอดภยั 
 
 
2.ระบบ
สาธารณูปโภค
ท่ีอ านวยความ
สะดวกใน
ชุมชน 
 
 
 
3.จ านวน
แหล่งน ้าท่ี
ไดรั้บการ
กอ่สร้างหรือ 
ปรับปรุง 

1.ถนน   10 
โครงการ 
 
2.ระบบ
สาธารณูปโ
ภค 5 
โครงการ 
 
3.แหล่งน ้า 5 
โครงการ 
 

1.ถนน   10 
โครงการ 
 
2.ระบบ
สาธารณูปโ
ภค 5 
โครงการ 
 
3.แหล่งน ้า 
5 โครงการ 
 

1.ถนน   10 
โครงการ 
 
2.ระบบ
สาธารณูปโ
ภค 5 
โครงการ 
 
3.แหล่งน ้า 
5 โครงการ 
 

1.ถนน   10 
โครงการ 
 
2.ระบบ
สาธารณูปโ
ภค 5 
โครงการ 
 
3.แหล่งน ้า 
5 โครงการ 
 

1.การกอ่สร้าง/
ปรับปรุง/
ซ่อมแซม
เส้นทางการ
คมนาคม  10   
โครงการ/ปี 
 
2.การกอ่สร้าง/
ปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค  
5  โครงการ/ปี 
 
3.การจดัหา/
ปรับปรุงแหล่ง
น ้าส าหรับการ
อุปโภค 
บริโภค  และ
การท า
เกษตรกรรม  5  
โครงการ/ปี 
 

1.การพฒันา
ดา้นการ
คมนาคมและ
ระบบการ
ขนส่ง  
 
2.การพฒันา
ดา้น
สาธารณูปโภค   
และ
สาธารณูปการ  
 
3.การพฒันา
ดา้นแหล่งน ้า
ส าหรับการ
อุปโภคและ
บริโภค และ
แหล่งน ้า
ส าหรับ
การเกษตร 
 

1.การกอ่สร้าง/
ปรับปรุง
เส้นทางการ
คมนาคม  40   
โครงการ 
 
2.การกอ่สร้าง/
ปรับปรุง
ระบบ
สาธารณูปโภค  
20 โครงการ 
 
3.การจดัหา/
ปรับปรุงแหล่ง
น ้าส าหรับการ
อุปโภค 
บริโภค  และ
การท า
เกษตรกรรม  
20  โครงการ 

กองช่าง กองคลงั 
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3.5 รายละเอยีดยุทธศาสตร์ 

  

ความ
เช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่

4 
การพฒันา
ทรัพยากร
มนุษยแ์ละ
คุณภาพชีวิต 
เพ่ือให้

ประชาชนอยู่
เยน็เป็นสุข 

 
 

ยุทธศาสตร์ที ่
4 

การพฒันา
คุณภาพชีวิต
และสังคม
เพ่ือให้

ประชาชนอยู่
เยน็เป็นสุข 

 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 2  การ
พฒันาดา้น
คุณภาพ
ชีวิต 
 

1.ประชาชนมี
อาชีพที่มัน่คงและ
มีรายไดเ้พิ่มขึ้น 
 
2.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  
รวมทั้งไดรั้บการ
ดูแลทางดา้น
สาธารณสุข 
 
3.ประชาชนไดรั้บ
การส่งเสริมและ
สนบัสนุนในการ
ป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณ
ภยั 
 
4.ปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่ ไดรั้บ
การป้องกนัและ
แกไ้ข 
 

1.รายไดข้อง
ประชาชน
หลงัจากไดรั้บ
การฝึกอบรม 
 
2.คุณภาพชีวิต
ของกลุ่มที่ไดรั้บ
การพฒันา 
 
 
3.ความรวดเร็ว
และการความ
พร้อมในการ
รับมือกบัปัญหา
ดา้นสาธารณภยั
ต่าง ๆ 
 
4.ปัญหายาเสพ
ติดในพื้นที่ลดลง  

1.ฝึกอบรมหรือ
ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ 6 
โครงการ/ปี 
 
2.จดัโครงการ
พฒันาคุณภาพ
ชิวติทุกกลุ่ม/
คร้ัง/ปี 
 
3.จดักจิกรรม
หรือโครงการ
เก ีย่วกบัดา้นการ
ดูแลสาธารณสุข 
8 โครงการ/ปี 
 
4.จดักจิกรรม
หรือโครงการ
เก ีย่วกบัการ
ป้องกนัสาธารณ
ภยั 7 โครงการ/ปี 
 
5.จดักจิกรรม
ดา้นการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด 2 
โครงการ/ปี 

1.ฝึกอบรมหรือ
ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ 6 
โครงการ/ปี 
 
2.จดัโครงการ
พฒันาคุณภาพ
ชิวติทุกกลุ่ม/
คร้ัง/ปี 
 
3.จดักจิกรรม
หรือโครงการ
เก ีย่วกบัดา้นการ
ดูแลสาธารณสุข 
8 โครงการ/ปี 
 
4.จดักจิกรรม
หรือโครงการ
เก ีย่วกบัการ
ป้องกนัสาธารณ
ภยั 7 โครงการ/
ปี 
 
5.จดักจิกรรม
ดา้นการป้องกนั
และแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 
2 โครงการ/ปี 

1.ฝึกอบรมหรือ
ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ 6 
โครงการ/ปี 
 
2.จดัโครงการ
พฒันาคุณภาพ
ชิวติทุกกลุ่ม/
คร้ัง/ปี 
 
3.จดักจิกรรม
หรือโครงการ
เก ีย่วกบัดา้นการ
ดูแลสาธารณสุข 
8 โครงการ/ปี 
 
4.จดักจิกรรม
หรือโครงการ
เก ีย่วกบัการ
ป้องกนัสาธารณ
ภยั 7 โครงการ/
ปี 
 
5.จดักจิกรรม
ดา้นการป้องกนั
และแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 
2 โครงการ/ปี 

1.ฝึกอบรมหรือ
ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ 6 
โครงการ/ปี 
 
2.จดัโครงการ
พฒันาคุณภาพ
ชิวติทุกกลุ่ม/
คร้ัง/ปี 
 
3.จดักจิกรรม
หรือโครงการ
เก ีย่วกบัดา้นการ
ดูแลสาธารณสุข 
8 โครงการ/ปี 
 
4.จดักจิกรรม
หรือโครงการ
เก ีย่วกบัการ
ป้องกนัสาธารณ
ภยั 7 โครงการ/
ปี 
 
5.จดักจิกรรม
ดา้นการป้องกนั
และแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 
2 โครงการ/ปี 

1.จดัฝึกอบรมหรือ
ส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชน  6  
โครงการ/ปี 
 
2.มีการพฒันา
คุณภาพชีวติ
ผูสู้งอาย ุ ผูพ้ิการ ผู ้
ยากไร้ และกลุ่ม
สตรี  1 โครงการ/
กลุ่ม/ปี 
 
3.มีกจิกรรมที่
ส่งเสริมดา้น
สาธารณสุข   8   
โครงการ/ปี 
 
4.มีกจิกรรมในการ
ส่งเสริมและ
สนบัสนุนในการ
ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั 7 
โครงการ/ปี 
 
5.มีกจิกรรมในการ
ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด  2  
โครงการ/ปี 

1. การส่งเสริมอาชีพเพ่ือ
เพ่ิมรายได้ และการลด
ค่าใช้จา่ยในครัวเรือน 
 
2.การส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ  ผู้
พิการ  ผูติ้ดเช้ือ และกลุม่
สตรี  
 
3..สงเคราะห์ผูย้ากไร้  
หรือผูด้้อยโอกาสทาง
สังคมให้มีความเป็นอยูท่ี่
ดีข้ึน 
 
4.การส่งเสริมสนบัสนุน
ชุมชนในการพ่ึงพา
ตนเอง เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งในชุมชน 
 
5. การส่งเสริมและดูแล
ด้านสาธารณสุขของ
ประชาชน 
6.การส่งเสริมการจดัการ
สภาพแวดลอ้มให้
เหมาะสมกบัการ  
 
7.การส่งเสริมและ
สนบัสนุนงานป้องกนัสา
ธารณภยัในชุมชน  
 
8.การส่งเสริมและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด  รวมทั้ง
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน 

1.โครงการฝึก
อาชีพ  จ  านวน 24  
โครงการ 
 
2.โครงการพฒันา
คุณภาพชีวิต 16  
โครงการ 
 
3.โครงการดา้น
สาธารณสุข 32 
โครงการ 
 
4.โครงการดา้น
การป้องกนัสา
ธารณภยั 28  
โครงการ 
 
5.โครงการดา้น
การป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายา
เสพติด 8  
โครงการ 

ส านกังาน
ปลดั 

อบต.เวียง 
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3.5 รายละเอยีดยุทธศาสตร์ 
ความเช่ือมโยง

กบั
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ประเดน็
ยุทธศาสตร์ที4่ 
การพฒันา

ทรัพยากรมนุษย์
และคุณภาพชีวิต 
เพื่อให้ประชาชน
อยูเ่ยน็เป็นสุข 

 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การพฒันาดา้น
การศึกษาและ
การพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์
 

ยทุธศาสตร์ที่ 
3  การพฒันา
ดา้นการศึกษา 
ศาสนา 
วฒันธรรม
และประเพณี
ทอ้งถ่ิน 
 

1.ประชาชนใน
ทุกกลุ่มไดรั้บการ
ส่งเสริมดา้น
การศึกษาทั้งใน
ระบบและนอก
ระบบ และ
การศึกษาตาม
อธัยาศยั 
 
2.วฒันธรรมและ
ประเพณีทอ้งถ่ิน 
รวมทั้งภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินไดรั้บการ
อนุรักษ์รักษาไวคู้่
ชุมชน 
 
 
 3.ประชาชนทุก
กลุ่มไดรั้บการ
ส่งเสริมดา้นการ
กฬีา และ
กจิกรรม
นนัทนาการ 

1.ความเท่าเทียม 
และผลของไดรั้บ
การศึกษาของ
ประชาชนในทุก
กลุ่ม  
 
 
 
 
2.วฒันธรรม
ประเพณีทอ้งถ่ิน 
รวมทั้งภูมิปัญหา
ทอ้งถ่ินที่ไดรั้บการ
อนุรักษ ์ ยงัคง
รักษาตามแบบแผน
เดิมไวคู้่ชุมชน 
 
3.จ านวนกจิกรรมที่
ประชาชนไดรั้บ
การสนบัสนุน
ทางดา้นการกฬีา
รวมทั้งกจิกรรม
นนัทนาการ 

1.จดักจิกรรม
หรือโครงการ
ที่ส่งเสริม
หรือ
สนบัสนุน
การเรียนรู้
ของ
ประชาชน  5  
โครงการ/ปี 
 

2.จดักจิกรรม
หรือโครงการ
ที่เก ีย่วกบัการ
อนุรักษ์และ
ส่งเสริม
วฒันธรรม
ประเพณี 4  
โครงการ/ปี 
 

3.จดักจิกรรม 
หรือโครงการ
เพื่อสนบั 
สนุนการกฬีา
และกจิกรรม
นนัทนาการ  
2  โครงการ/ 
ปี 

จดักจิกรรม
หรือโครงการ
ที่ส่งเสริมหรือ
สนบัสนุนการ
เรียนรู้ของ
ประชาชน  5  
โครงการ/ปี 
 
2.จดักจิกรรม
หรือโครงการ
ที่เก ีย่วกบัการ
อนุรักษ์และ
ส่งเสริม
วฒันธรรม
ประเพณี 4  
โครงการ/ปี 
 
 3.จดักจิกรรม
หรือโครงการ
เพื่อสนบัสนุน
การกฬีาและ
กจิกรรม
นนัทนาการ  2  
โครงการ/ ปี 

จดักจิกรรม
หรือโครงการ
ที่ส่งเสริมหรือ
สนบัสนุนการ
เรียนรู้ของ
ประชาชน  5  
โครงการ/ปี 
 
2.จดักจิกรรม
หรือโครงการ
ที่เก ีย่วกบัการ
อนุรักษ์และ
ส่งเสริม
วฒันธรรม
ประเพณี 4  
โครงการ/ปี 
 
 3.จดักจิกรรม
หรือโครงการ
เพื่อสนบัสนุน
การกฬีาและ
กจิกรรม
นนัทนาการ  2  
โครงการ/ ปี 

จดักจิกรรม
หรือโครงการ
ที่ส่งเสริมหรือ
สนบัสนุนการ
เรียนรู้ของ
ประชาชน  5  
โครงการ/ปี 
 
2.จดักจิกรรม
หรือโครงการ
ที่เก ีย่วกบัการ
อนุรักษ์และ
ส่งเสริม
วฒันธรรม
ประเพณี 4  
โครงการ/ปี 
 
 3.จดักจิกรรม
หรือโครงการ
เพื่อสนบัสนุน
การกฬีาและ
กจิกรรม
นนัทนาการ  2  
โครงการ/ ปี 

1.มีกจิกรรมที่
ส่งเสริมดา้น
การศึกษาทั้งใน
ระบบและนอก
ระบบ และ
การศึกษาตาม
อธัยาศยั    5  
โครงการ/ปี 
 
2.มีกจิกรรมใน
การส่งเสริมและ
อนุรักษว์ฒันธรรม
และประเพณี
ทอ้งถ่ิน รวมทั้ง
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   
4   โครงการ/ปี 
 
 3.มีกจิกรรมใน
การส่งเสริมดา้น
การกฬีา และ
กจิกรรม
นนัทนาการ   2  
โครงการ/ปี 
 

1.การส่งเสริมและ
พฒันาดา้น
การศึกษาทั้งใน
ระบบ นอกระบบ 
การศึกษาตาม
อธัยาศยั  
 
2.การสนบัสนุน
อาหารกลางวนั 
อาหารเสริม (นม) 
ของเด็กในพื้นท่ี 
 

3.การส่งเสริมและ
สนบัสนุนงานดา้น
ศาสนา วฒันธรรม 
ประเพณีทอ้งถ่ิน 
และการอนุรักษภ์ูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน  
 
4.การส่งเสริมและ
สนบัสนุนเด็ก  
เยาวชน  และ
ประชาชน  ในการ
เล่นกฬีาและ
กจิกรรม
นนัทนาการ  

1.โครงการ
ส่งเสริมหรือ
สนบัสนุนดา้น
การศึกษา จ  านวน 
20  โครงการ 
 
2.โครงการ
ส่งเสริม
สนบัสนุน
วฒันธรรม 
ประเพณีทอ้งถ่ิน 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
จ  านวน 16 
โครงการ 
 
3.โครงการ
ส่งเสริม 
สนบัสนุนดา้น
กฬีาและ
นนัทนาการ 
จ  านวน 8  
โครงการ 

กอง
การศึกษา 

อบต.เวียง 

แบบ ยท. 03 
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3.5 รายละเอยีดยุทธศาสตร์ 
ความ

เช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 

2 
การส่งเสริม
การผลิต

สินคา้เกษตร
คุณภาพ

มาตรฐานสาก
ลและเป็น
มิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่
2 

การพฒันา
ดา้นเศรษฐกจิ
และการ
ท่องเท่ียว 

 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 4  การ
พฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
การพาณิช
ยกรรมและ
การเกษตร
กรรม 
 

1.เกษตรกรใช้
เทคโนโลยีชีว
ภาพในการท า
เกษตรกรรม 
ท าใหส้ามารถ
ลดค่าใชจ่้าย 
และเพ่ิม
รายไดใ้นการ
ท าการ
เกษตรกรรม   
 
2..เกดิการ
รวมกลุ่มของ
เกษตรกรใน
การเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิตทาง
การเกษตร  
และกลุ่มมี
ความเขม้แข็ง
ในการท า
ตลาดผลผลิต
เองได ้

1.ค่าใชจ่้ายใน
การท า
เกษตรกรรม
ของเกษตรกร
และคุณภาพ
ของผลผลิต
ทางการเกษตร 
 
 
 
 
2.มูลค่าของ
สินคา้ทาง
การเกษตร
หลงัจากไดรั้บ
การพฒันาเป็น
ผลิตภณัฑ ์ 

1.กจิกรรม
หรือ
โครงการ
ดา้นการ
ส่งเสริม
การเกษตร 
5 โครงการ/ 
ปี 
 
 
2.กจิกรรม
หรือ
โครงการท่ี
ส่งเสริมการ
รวมกลุ่ม
และการ
แปรรูป
ผลผลิตทาง
การเกษตร 
2 โครงการ/
ปี 
 

1.กจิกรรม
หรือ
โครงการ
ดา้นการ
ส่งเสริม
การเกษตร 
5 โครงการ/ 
ปี 
 
 
2.กจิกรรม
หรือ
โครงการท่ี
ส่งเสริมการ
รวมกลุ่ม
และการ
แปรรูป
ผลผลิตทาง
การเกษตร 
2 โครงการ/
ปี 

1..กจิกรรม
หรือ
โครงการ
ดา้นการ
ส่งเสริม
การเกษตร 
5 โครงการ/ 
ปี 
 
 
2.กจิกรรม
หรือ
โครงการท่ี
ส่งเสริมการ
รวมกลุ่ม
และการ
แปรรูป
ผลผลิตทาง
การเกษตร 
2 โครงการ/
ปี 

1.กจิกรรม
หรือ
โครงการ
ดา้นการ
ส่งเสริม
การเกษตร 
5 โครงการ/ 
ปี 
 
 
2.กจิกรรม
หรือ
โครงการท่ี
ส่งเสริมการ
รวมกลุ่ม
และการ
แปรรูป
ผลผลิตทาง
การเกษตร 
2 โครงการ/
ปี 

1.มีกจิกรรมใน
การส่งเสริมและ
สนบัสนุนใน
การท าเกษตร
แบบชีวภาพและ
ปลอดสารพิษ  5  
โครงการ/ปี  
 
 
 
 
2..ส่งเสริมและ
สนบัสนุนการ
รวมกลุ่มของ
เกษตรกรในการ
เพ่ิมมูลค่า
ผลผลิตทาง
การเกษตร  หรือ
สร้างความ
เขม้แข็งและ
พ่ึงพาตนเอง   2  
โครงการ/ปี 

1.การ
ส่งเสริมการ
ท าการเกษตร
อินทรีย ์ 
การเกษตร
ปลอด
สารพิษ  และ
การเกษตร
แบบพอเพียง  
 
2.การ
ส่งเสริมการ
รวมกลุ่ม
เกษตรกรเพ่ือ
สร้าง
ผลิตภณัฑ ์ 
เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าของ
ผลผลิตทาง
การเกษตร  
และการ
ส่งเสริมดา้น
การตลาด  

1.โครงการ
ส่งเสริม
ดา้น
การเกษตร 
จ านวน 20  
โครงการ 
 
 
2.โครงการ
ส่งเสริม
การ
รวมกลุ่ม
เกษตรกร 
การเพ่ิม
มูลค่าของ
สินคา้ทาง
การเกษตร
จ านวน  8  
โครงการ 
 

ส านกังาน
ปลดั 

อบต.เวียง 

แบบ ยท. 03 
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3.5 รายละเอยีดยุทธศาสตร์ 

  
 
 
 
 
 

ความ
เช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่

5 
การจดัการ

ทรัพยากรธรร
มชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม

ให้ 
ด ารงความ
สมบูรณ์และ

ยัง่ยืน 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่5  
การพฒันา

ทรัพยากรธรร
มชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มให้
ด ารงความ
สมบูรณ์และ

ยัง่ยืน 
 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 5  การ
พฒันาดา้น
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
ส่ิงแวดลอ้ม
พ้ืนฐาน 
 

1.ชุมชนมี
คุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มท่ี
ดี  เหมาะสม
กบัการด ารง
ชีพ 
 
2.ทรัพยากร 
ธรรมชาติ เช่น  
ป่าไม ้ แหล่ง
น ้าไดรั้บการ
ดูแลรักษา 
 

1.ความอุดม
สมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรม
ชาติในชุมชน 

1.กจิกรรม
ในการดูแล
รักษา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
ส่ิงแวดลอ้ม  
5  
โครงการ/ปี 

1.กจิกรรม
ในการดูแล
รักษา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
ส่ิงแวดลอ้ม  
5  
โครงการ/ปี 

1.กจิกรรม
ในการดูแล
รักษา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
ส่ิงแวดลอ้ม  
5  
โครงการ/ปี 

1.กจิกรรม
ในการดูแล
รักษา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
ส่ิงแวดลอ้ม  
5  
โครงการ/ปี 

1.มีกจิกรรมใน
การส่งเสริมและ
ดูแล
ทรัพยากรธรรม
ชาติ และ
ส่ิงแวดลอ้มใน
ชุมชน  5   
โครงการ/ปี 
 
 

1.การ
พฒันาและ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ป่าไมแ้ละ
แหล่งน ้า
ธรรมชาติ 
ตลอดจน
ทรัพยากรธ
รรมชาติอ่ืน 
ๆ ใหเ้กดิผล
ส าเร็จอย่าง
ยัง่ยืน  
 

1.โครงการ
ดา้นการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
ส่ิงแวดลอ้
มจ านวน  
20 
โครงการ 

ส านกังาน
ปลดั 

อบต.เวียง 

แบบ ยท. 03 
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3.5 รายละเอยีดยุทธศาสตร์ 
ความ

เช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ประเดน็
ยุทธศาสตร์ที ่6 
การรักษาความ
มัน่คงความ

ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น 

 
 

ยุทธศาสตร์ที6่  
การพฒันาดา้น
การเมืองการ
บริหาร 

 
 

ยทุธศาสตร์ที่ 
6  การพฒันา
ดา้นการเมือง
และการ
บริหาร
พื้นฐาน 
 

1.ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการวางแผน
พฒันาทอ้งถิ่น  
 
2.บุคลากร สมาชิก
สภา ฯ ไดร้ับการการ
พฒันาความรู้และ
ทกัษะในการ
ปฏิบติังานเพือ่เพิม่
ศกัยภาพในการ
พฒันาองค์กรและ
ทอ้งถิ่น 
 
3.การบริหารองค์กร
มีประสิทธิภาพ  
รวดเร็ว และโปร่งใส  
ประชาชนตรวจสอบ
ได ้
 
4.มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชท้ี่มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงาน 
 
5.อปท.มีการจดัเก็บ
รายไดท้ี่มี
ประสิทธิภาพ  
รัดกุม และ
ครอบคลุม 

1.แผนพฒันา
ทอ้งถ่ินมี
ประสิทธิภาพและ
สามารถด าเนินการ
ไดจ้ริง 
 
2.บุคลากรและ
สมาชิกสภา มี
ความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบติัราชการ 
 
3.ความสะดวกและ
ระยะเวลาในการ
ให้บริการแก่
ประชาชน 
 
4.ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ในการปฏิบติังาน
ของเจา้พนกังาน 
 
5.รายไดท้ี่ อบต.
จดัเกบ็ไดเ้ทียบกบั
ปีที่ผ่านมา 

1.ทบทวน
แผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน 1 
คร้ังปี 
 
2.จดักจิกรรม
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
พนกังาน 
และ ส.อบต. 
1  โครงการ/
ปี 
 
3.จดัหา
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้
ส าหรับการ
ปฏิบตัิ
ราชการ 10 
รายการ/ปี 
 
4.จดักจิกรรม
ในการ
ส่งเสริมการ
จดัเกบ็รายได ้
1 โครงการ/ปี 

1.ทบทวน
แผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน 1 
คร้ังปี 
 
2.จดักจิกรรม
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
พนกังาน 
และ ส.อบต. 
1  โครงการ/
ปี 
 
3.จดัหา
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้
ส าหรับการ
ปฏิบตัิ
ราชการ 10 
รายการ/ปี 
 
4.จดักจิกรรม
ในการ
ส่งเสริมการ
จดัเกบ็รายได ้
1 โครงการ/ปี 

1.ทบทวน
แผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน 1 
คร้ังปี 
 
2.จดักจิกรรม
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
พนกังาน 
และ ส.อบต. 
1  โครงการ/
ปี 
 
3.จดัหา
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้
ส าหรับการ
ปฏิบตัิ
ราชการ 10 
รายการ/ปี 
 
4.จดักจิกรรม
ในการ
ส่งเสริมการ
จดัเกบ็รายได ้
1 โครงการ/ปี 

1.ทบทวน
แผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน 1 
คร้ังปี 
 
2.จดักจิกรรม
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
พนกังาน 
และ ส.อบต. 
1  โครงการ/
ปี 
 
3.จดัหา
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้
ส าหรับการ
ปฏิบตัิ
ราชการ 10 
รายการ/ปี 
 
4.จดักจิกรรม
ในการ
ส่งเสริมการ
จดัเกบ็รายได ้
1 โครงการ/ปี 

1.มีการทบทวน
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน
แบบมีส่วนร่วม   1   
คร้ัง/ปี 
 
2.มีกจิกรรมในการ
เพิ่มศกัยภาพ
บุคลากร สมาชิก
สภา ฯ   2   
โครงการ/ปี 
 
3.มีการจดัหา
เคร่ืองมือเคร่ืองใชท้ี่
มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบตัิงาน   10  
โครงการ/ปี 
 
6.มีกจิกรรมในการ
ส่งเสริมในการ
จดัเกบ็รายไดท้ี่มี
ประสิทธิภาพ  1  
โครงการ/ปี 
 

1. การส่งเสริมการ
ปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย  
และการมีส่วนร่วม
ในการพฒันา
ทอ้งถ่ินของชุมชน 
  
2. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังาน  
เพื่อการให้บริการ
แก ่ประชาชนอยา่ง
ทัว่ถึง  
 
3. การปรับปรุง
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 
และน าเทคโนโลยี
สารสนเทศ มา
ส่งเสริมในการ
ปฏิบติังาน 
  
4.การพฒันาระบบ
จดัเกบ็รายได ้ให้มี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุม  

1.แผนพฒันา
ทอ้งถ่ินส่ีปีที่มี
การทบทวนหรือ
ปรับปรุงแลว้ 
 
2.เจา้พนกังาน/ส.
อบต. สามารถ
ปฏิบตัิงานดา้น
การพฒันา
ทอ้งถ่ินไดต้าม
ระเบียบกฏหมาย
ที่เก ีย่วขอ้ง 
 
3.มีอุปกรณ์
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชท้ี่อ  านวย
ความส าดวกใน
การปฏิบตัิงาน 
 
4.รายไดท้ี่ อบต.
สามารถจดัเกบ็
ในพื้นที่ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

ส านกังานปลดั 
กองคลงั 
กองการศึกษา 
กองช่าง 

อบต.เวียง 

แบบ ยท. 03 
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ส่วนที่ 4 การน าแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปีไปสู่การปฏิบัต ิ  
  1. ยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน  
 

ที่ ยทุธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพฒันาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

เศรษฐกิจ 1.อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองช่าง อบต.เวียง 

2 การพฒันาดา้น
คุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและ
สังคม 

1.แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
2.แผนงานสาธารณสุข 
3.แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
4.แผนงานสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชน 

ส านกังานปลดั อบต.เวียง 

3 การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
วฒันธรรมและ
ประเพณีทอ้งถิ่น 

บริการชุมชนและ
สังคม 

1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานศาสนา 
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

กองการศึกษา อบต.เวียง 

4 การพฒันาดา้น
เศรษฐกิจ การพาณิช
ยกรรมและการเกษตร
กรรม 

เศรษฐกิจ 1.แผนงานการเกษตร ส านกังานปลดั อบต.เวียง 

5 การพฒันาดา้นอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

เศรษฐกิจ 1.แผนงานการเกษตร ส านกังานปลดั อบต.เวียง 

6 การพฒันาดา้น
การเมืองและการ
บริหาร 

บริหารทัว่ไป 
และดา้นการ
ด าเนินงานอื่น 

1.แผนงานบริหารทัว่ไป 
2.แผนงานงบกลาง 
3.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ส านกังานปลดั 
กองคลงั 
กองช่าง 

กองการศึกษา 

อบต.เวียง 

รวม 6 ยทุธศาสตร์ 3  ด้าน 11  แผนงาน 4 หน่วยงาน
ภายใน 

อบต.เวียง 
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม่เตมิ  คร้ังที่ 1/2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง   อ าเภอเทิง   จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 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) 

 
ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

  7 1,190,300     7 1,190,300 

รวม   7 1,190,300     7 1,190,300 

 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

          

2.2 แผนงานสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชน 

          

2.3 แผนงานสาธารณสุข            
2.4 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

          

รวม           

 

แบบ ผ. 07 
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม่เตมิ  คร้ังที่ 1/2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง   อ าเภอเทิง   จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 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) 

 
ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  
3.1 แผนงานการศึกษา           
3.2  แผนงานการศาสนา 
วฒันธรรมและนนัทนาการ 

  1 29,000     1 29,000 

รวม   1 29,000     1 29,000 

 
ยทุธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม  
4.1 แผนงานการเกษตร   1 84,000     1 84,000 

รวม   1 84,000     1 84,000 

 

 

 

 

แบบ ผ. 07 
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม่เตมิ  คร้ังที่ 1/2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง   อ าเภอเทิง   จงัหวดัเชียงราย 

 

ยทุธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 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) 

 
ยทุธศาสตร์ที่  5   พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม 
5.1 แผนงานการเกษตร                          

รวม           

 
ยทุธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน  
6.1 แผนงานบริหารทัว่ไป           
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน           
6.3 แผนงานงบกลาง           

รวม           

 

 

 

 

แบบ ผ. 07 
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บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

รายละเอยีดโครงการ แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี  

(พ.ศ.2561-2564)  เพิม่เติมฉบบัที ่1/2562 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา     แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง   อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

ข. กรอบยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจงัหวดัเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1  ยทุธศาสตรที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

 1.ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  

  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจดัซ้ือวสัดุ
ก่อสร้างฝายชะลอน ้า 
หมู่ที่ 22 

เพื่อจดัซ้ือวสัดุ
ก่อสร้างในการ
ปรับปรุงฝายชะลอ
น ้าใหมี้ความมัน่คง
และแขง็แรงมากข้ึน 

จดัซ้ือหินใหญ่คละขนาด 
15-30 ซม.จ านวน  228.00 
ลูกบาศกเ์มตร และลวด
ตามข่ายอาบสังกะสีขนาด 

Ø 3.00 มม. ขนาดตาข่าย 

2 น้ิว จ านวน  1,600 
ตารางเมตร  
 

 280,000   คุณภาพและปริมาณ
ของวสัดุท่ีจดัซ้ือ 

ฝายชะลอน ้ามี
ความมัน่คงและ
แขง็แรงมากยิง่ข้ึน 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.01 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา     แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง   อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

ข. กรอบยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจงัหวดัเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1  ยทุธศาสตรที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

 1.ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  

  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการขดุลอก
ล าหว้ยผึ้ง หมู่ท่ี 
22 

เพื่อใหล้  าหว้ย
ผึ้ง สามารถ
กกัเกบ็น ้าไว้
ใชส้ าหรับ
พื้นท่ี
เกษตรกรรม 

ขุดลอกล าห้วย จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 8 เมตร ท้องกว้าง 5เมตร  
ยาว  700.00 เมตร ลึกเฉลี่ย  1.50  เมตร เร่ิมต้นที่สวนนาย
หนึ้ง   ไชยเทพ  สิ้นสุดที่สวนนายแก้ว  พรชัย  
จุดที่ 2  กว้าง 8 เมตร  ท้องกว้าง  5 เมตร  ยาว  380.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย  1.50  เมตร  เร่ิมต้นที่สวนนางจันทร์เป็ง  
ปัญญา สิ้นสุดที่สวนนางจันทร์เป็ง  ปัญญา 
จุดที่ 3  กว้าง 8 เมตร ท้องกว้าง  6 เมตร  ยาว  290.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย  1.50  เมตร เร่ิมต้นที่สปริงเวอ่างเก็บน้ าทุ่ง
โห้ง สิ้นสุดที่สวนนางจันทร์เป็ง  ปัญญา 
จุดที่ 4  กว้าง 8 เมตร  ท้องกว้าง  6 เมตร  ยาว  257.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย  1.50  เมตร  เร่ิมต้นที่สะพาน อบจ.เชียงราย 
สิ้นสุดที่บ้านนายทองเล่ือน  ไกลถิ่น 

 499,800   ปริมาณของ
น ้าท่ีล  าหว้ย
กกัเกบ็ได ้
หลงัจาก
ไดรั้บการขดุ
ลอก 

เกษตรกรใน
พื้นท่ีมีน ้าใช้
เพียงพอ
ส าหรับการ
ท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.01 



หนา้ 56 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา     แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง   อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

ข. กรอบยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจงัหวดัเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1  ยทุธศาสตรที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

 1.ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  

  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง
อาคารเก็บของ อบต.
เวียง     

เพื่อใชเ้ป็นสถานที่
จดัเกบ็วสัดุอุปกรณ์
ของส านกังาน 
อบต.เวียง 

ก่อสร้างอาคารเก็บของ  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 8.00  เมตร สูง  3.00 
เมตร  หรือมีพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 32.00  ตาราง
เมตร 

 150,000   คุณภาพและปริมาณ
งานของอาคารเกบ็
ของที่ไดม้าตรฐาน
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

อบต.เวียงมี
สถานที่จดัเกบ็
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
อยา่งเป็นระบบ 
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



หนา้ 57 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา     แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง   อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

ข. กรอบยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจงัหวดัเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1  ยทุธศาสตรที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

 1.ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  

  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงโรง
จอดรถของส านักงาน 
อบต.เวียง 

เพื่อใช้ในการอ านวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของผู้มา
ติดต่องานราชการ
กับ อบต.เวียง 

ปรับปรุงหลังคาที่จอดรถ  
กว้าง 5.00  เมตร   ยาว 
22.00  เมตร หรือมีพื้นที่
หลังคาไม่น้อยกว่า  
110.00  ตารางเมตร และ
ปรับปรุงลานจอดรถ  กว้าง 
5.00 เมตร  ยาว  23.00 
เมตร  หน้า  0.15  เมตร  
มีพื้นที่ลานจอดรถ คสล.ไม่
น้อยกว่า  115.00 ตาราง
เมตร   

 98,000   คุณภาพและปริมาณ
งานปรับปรุงโรงจอด
รถตามแบบ
มาตรฐานที่ก าหนด
โดย อบต.เวียง 

ประชาชนผู้มา
ติดต่องานราชการ 
ได้รับความสะดวก
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



หนา้ 58 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา     แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง   อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

ข. กรอบยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจงัหวดัเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1  ยทุธศาสตรที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

 1.ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  

  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างโรง
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
อบต.เวียง   

เพื่อใช้เป็นสถานที่ใน
การสาธิตการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ของ 
อบต.เวียง 

ก่อสร้างอาคาร  ขนาด
กว้าง  9.00  เมตร  ยาว  
11.90  เมตร   สูง  2.60  
เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่า  107.10  ตาราง
เมตร   

 123,000   คุณภาพและปริมาณ
งานก่อสร้างโรง
ผลิตปุ่ยอินทรีย์ตาม
แบบมาตรฐานที่
ก าหนดโดย อบต.
เวียง 

เป็นแหล่งเรียนรู้ใน
การผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ของ
ประชาชนในพื้นที่ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



หนา้ 59 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา     แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง   อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

ข. กรอบยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจงัหวดัเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1  ยทุธศาสตรที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

 1.ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  

  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุง
ทางเดินส าหรับผู้
พิการและคนชรา 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้ผู้พิการ
และคนชราที่มา
ขอรับบริการกับ 
อบต.เวียง 

ติดตั้งราวจับสแตนเลส  
ระยะ 17.5  เมตร  สูง 
0.90  เมตร  ราวจับเป็น
เหล็กชุบขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด  2  
น้ิว 

 26,500   คุณภาพและปริมาณ
งานปรับปรุงทางเดิน
ส าหรับผู้พิการและ
คนชราตามแบบ
มาตรฐานที่ก าหนด
โดย อบต.เวียง 

ผู้พิการและคนชรา 
ได้รับการดูแลและ
บริการงาน
ราชการด้วยความ
ประทับใจ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



หนา้ 60 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา     แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง   อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

ข. กรอบยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจงัหวดัเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1  ยทุธศาสตรที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

 1.ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  

  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุง
ห้องประชุม อบต.
เวียง 

เพื่อปรับปรุงห้อง
ประชุมให้มีความ
พร้อมและเหมาะสม
กับกิจกรรมต่าง ๆ
ของ อบต.เวียง 

ติดตั้งฟิล์มกรองแสงชนิด 
80 เปอร์เซ็น  
ประกอบด้วย  บานประตู
จ านวน  6  บาน  และบาน
หน้าต่างจ านวน  20  บาน    

 13,000   คุณภาพและปริมาณ
งานปรับปรุงห้อง
ประชุมตามแบบ
มาตรฐานที่ก าหนด
โดย อบต.เวียง 

ห้องประชุมมี
ประสิทธิภาพ
รองรับกิจกรรม
การอบรมหรือการ
ประชุมของ อบต.
เวียง 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



หนา้ 61 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา     แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง   อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย  

 
ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข  
ข.กรอบยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจงัหวดัเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยทุธศาสตร์ที่ 3การพฒันาดา้นการศึกษาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 3.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ่น  
  3.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  

  
 
 
 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
สนามเปตององค์การ
บริหารส่วนต าบล
เวียง 

เพื่อใช้เป็นสถานที่ใน
การออกก าลังกาย
หรือกิจกรรม
นันทนาการ ของ
บุคลากรและ
ประชาชนในพื้นที่ 

ก่อสร้างสนามเปตอง  
กว้าง 5.00 เมตร  ยาว  
12.00  เมตร  หนา  0.12  
เมตร  หรือมีพื้นที่สนามเป
ตองไม่น้อยกว่า  60.00  
ตารางเมตร 

 29,000   คุณภาพและปริมาณ
งานก่อสร้างสนามเป
ตองตามแบบ
มาตรฐานที่ก าหนด
โดย อบต.เวียง 

บุคลากรและ
ประชาชนในพื้นที่
ได้ใช้สถานที่เพื่อ
ออกก าลังกาย  
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา     แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง   อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย  

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ข.กรอบยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจงัหวดัเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 4.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม  
  4.1 แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการธนาคาร
ปัจจัยอินทรีย์   

เพื่อส่งเสริมและ
สนบัสนุนการ
เรียนรู้การท า
เกษตรกรรมใน
รูปแบบเกษตร
อินทรีย ์

เกษตรกรในพื้นท่ี
ต าบลเวียง 

 84,000   ร้อยละ 50 ของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ หนัมาท า
เกษตรอินทรีย ์

เกษตรกรไดรั้บ
ผลผลิตท่ีมีความ
ปลอดภยัจาก
สารพิษ 

ส านกังาน
ปลดั 

แบบ ผ.01 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม  ฉบับที่  1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง   อ าเภอเทิง   จงัหวดัเชียงราย 

 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 
งบประมาณและที่ผ่านมา  หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป 

ครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เพื่อใชใ้นการอ  านวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบติังานราชการ 

โครงการจัดซ้ือตู้ล าโพง 
ชนิดติดตั้งพร้อมเครื่อง
ขยายเสียง 

 10,000   ส านกังาน
ปลดั 

2. แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป 

ครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เพื่อใชใ้นการอ  านวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบติังานราชการ 

โครงการจัดซ้ือไมโครโฟน
ส าหรับห้องประชุม พร้อม
อุปกรณ์     

 86,500   ส านกังาน
ปลดั 

3 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป 

ครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เพื่อใชใ้นการอ  านวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบติังานราชการ 

โครงการจัดซ้ือเครื่องขยาย
เสียงและล าโพงสนาม 
พร้อมอุปกรณ์     

 83,000   ส านกังาน
ปลดั 

 

 

 

  

แบบ ผ. 08 
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ส่วนที่ 5 การตดิตามและประเมนิผล  
  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท า
แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548(แกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2559)  เป็นแบบท่ี
ก  าหนดใหค้ณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ด าเนินการใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์
ก าหนดไว ้ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา โดยด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในหก
สิบวนั นบัแต่วนัท่ีประกาศใชง้บประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1. การตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ 
  การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์เพ่ือความสอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี
 ประกอบดว้ย 
  1.1 ขอ้มลูสภาพทัว่ไปและขอ้มลูพ้ืนฐานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 20 คะแนน  
  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ 15 คะแนน  
  1.3 ยทุธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบดว้ย  
   (1)  ยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 10 คะแนน  
   (2)  ยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั 10 คะแนน 
   (3)  ยทุธศาสตร์จงัหวดั 10 คะแนน  
   (4)  วิสยัทศัน์  5 คะแนน  
   (5)  กลยทุธ ์5 คะแนน  
   (6)  เป้าประสงคข์องแต่ละประเด็นกลยทุธ ์ 5 คะแนน  
   (7)  จุดยนืทางยทุธศาสตร์ 5 คะแนน  
   (8)  แผนงาน 5 คะแนน 
   (9)  ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
   (10) ผลผลิต/โครงการ  5 คะแนน  
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑท่ี์ควรไดเ้พื่อใหเ้กิดความสอดคลอ้งและขบัเคล่ือนการ
พฒันาทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่ควรนอ้ยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
             2.การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี    
ประกอบดว้ย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพฒันา  10 คะแนน  
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีไปปฏิบติัในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีไปปฏิบติัในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
  2.4 ยทุธศาสตร์และแผนงาน  10 คะแนน  
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  2.5 โครงการพฒันา  60 คะแนน ประกอบดว้ย  
   (1) ความชดัเจนของช่ือโครงการ  5 คะแนน  
   (2)  ก าหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัโครงการ  5 คะแนน  
   (3)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชดัเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณไดถ้กูตอ้ง 5 
คะแนน 
   (4)  โครงการมีความสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
   (5)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12    5 คะแนน 
   (6)  โครงการมีความสอดคลอ้งกบั Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7)  โครงการสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั 5 คะแนน  
   (8)  โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างใหป้ระเทศชาติมัน่คง มัง่คัง่ 
ย ัง่ยนืภายใตห้ลกัประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9)  งบประมาณ มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน  
   (10)  มีการประมาณการราคาถกูตอ้งตามหลกัวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
   (11)  มีการก าหนดตวัช้ีวดั (KPI) และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 5 
คะแนน 
   (12)  ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์5 คะแนน  
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑท่ี์ควรไดเ้พื่อใหเ้กิดความสอดคลอ้งและขบัเคล่ือนการ
พฒันาทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่ควรนอ้ยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
         3.สรุปผลการพฒันาท้องถิ่นในภาพรวม  
   3.1 การวดัผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
    - โดยใชแ้บบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ (1) แบบตวับ่งช้ี
การปฏิบติังาน (Performance Indicators) (2) แบบบตัรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบตัรคะแนน หรือ Scorecard 
Model ของ Kaplan & Norton  (3) แบบมุ่งวดัผลสมัฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF)) (4) แบบเชิงเหตุผล 
(Logical Model)ตวัแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model (5) แบบวดักระบวนการปฏิบติังาน (Process Performance 
Measurement System (PPMS))ระบบการวดักระบวนการปฏิบติังานหรือ PPMS (6) แบบการประเมินโดยใชว้ิธีการ
แกปั้ญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนหรือ Problem-Solving Method (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Methods) (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) (9) แบบการประเมินความเส่ียง (Risk 
Assessment Model) (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ (11) แบบอ่ืนๆ ท่ีองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินก าหนดข้ึน ทั้งน้ีตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบตามขอ้ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
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    - เชิงปริมาณ (Quantity)เชิงคุณภาพ (Quality)ผลท่ีไดจ้ริงๆ คืออะไรค่าใชจ่้าย
(Cost)เวลา  (Time) เป็นไปตามท่ีก  าหนดไวห้รือไม่ 
    - ประชาชนไดป้ระโยชน์อยา่งไรหรือราชการไดป้ระโยชน์อยา่งไร  
    - วดัผลนั้นไดจ้ริงหรือไม่ หรือวดัไดเ้ท่าไหร่ ( Key Performance Indicators : KPIs) 
    - ผลกระทบ( Impact) 
 ........................................................................................................................................ 
          4. ข้อเสนอแนะในการจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่นในอนาคต 
  4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  
   (เช่น จะท า สนบัสนุน ส่งเสริม ป้องกนั อยา่งไร เป็นตน้)  
   4.2 ขอ้สงัเกต ขอ้เสนอแนะ ผลจากการพฒันา  
    (รวมถึงองคป์ระกอบส าคญัของขอ้มลูเพื่อน าไปสู่ขอ้เสนอแนะ เป็นตน้)  
   แนวทางเบือ้งต้นในการให้คะแนนแนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผล
ยุทธศาสตร์เพือ่ความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพจิารณา คะแนน 
1. ขอ้มลูสภาพทัว่ไปและขอ้มลูพ้ืนฐานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ 15 
3. ยทุธศาสตร์ ประกอบดว้ย 65 
    3.1 ยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (10) 
    3.2 ยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั (10) 
    3.3 ยทุธศาสตร์จงัหวดั (10) 
    3.4 วิสยัทศัน ์ (5) 
    3.5 กลยทุธ ์ (5) 
    3.6 เป้าประสงคข์องแต่ละประเด็นกลยทุธ ์ (5) 
    3.7 จุดยนืทางยทุธศาสตร์ (5) 
3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพท่ัวไปและ
ข้อมูลพืน้ฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี  
(1) ขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บา้น/ชุมชน/ต าบล ลกัษณะ
ภมิูประเทศ ลกัษณะภมิูอากาศ ลกัษณะของดิน  ลกัษณะของแหล่งน ้ า 
ลกัษณะของไม/้ป่าไม ้ฯลฯ ดา้นการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 

 
 
 

 

(2) ขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม 
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า 
การประปา  โทรศพัท ์ฯลฯ 

(2)  

(5) ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว ์
การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพ แรงงาน 
ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงทอ้งถ่ิน (ดา้นการเกษตรและแหล่งน ้ า) 

(2) 
 

 

(6) ขอ้มูลเก่ียวกบัศาสนา ประเพณี วฒันธรรม เช่น การนบัถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคา้พ้ืนเมืองและ
ของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 
 

 

(7) ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น ้ า ป่าไม ้ภเูขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจดัเก็บขอ้มูลเพ่ือการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินหรือการใช้
ขอ้มูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมทอ้งถ่ิน โดยใชก้ระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแกปั้ญหา ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เพ่ือแกปั้ญหาส าหรับการพฒันาทอ้งถ่ินตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(3)  

2. การวเิคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี  
(1) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลอ้งยทุธศาสตร์
จงัหวดั ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
จงัหวดั ยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน นโยบายของผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

15 
(2) 

 

(2) การวิเคราะห์การใชผ้งัเมืองรวมหรือผงัเมืองเฉพาะและการบงัคบัใช ้ผล
ของการบงัคบัใช ้สภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 

(1)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2. การวเิคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ (ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ดา้นแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วฒันธรรม ภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

(2)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ขอ้มูลดา้นรายไดค้รัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยูท่ ัว่ไป เป็นตน้ 

(2)  

(5) การวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้ม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภมิูศาสตร์ 
กระบวนการหรือส่ิงท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ี์มีผลต่อส่ิงแวดลอ้มและการ
พฒันา 

(2)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบนั
และโอกาสการพฒันาในอนาคตของทอ้งถ่ิน ดว้ยเทคนิค SWOT Analysis ท่ี
อาจส่งผลต่อการด าเนินงานไดแ้ก่  S-Strength (จุดแขง็ )W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(2)  

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการของประชาชนเชิงพ้ืนท่ี มีการ
น าเสนอปัญหา คน้หาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแกไ้ขปัญหาหรือวิธีการแกไ้ขปัญหา การก าหนดวตัถุประสงคเ์พื่อ
แกไ้ขปัญหา 

(2)  

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรั้บ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การ
พฒันา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการน า
แผนพฒันาทอ้งถ่ินไปปฏิบติัในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผล
ของแผนพฒันาทอ้งถ่ินในเชิงคุณภาพ 

(1)  

(9) ผลท่ีไดรั้บจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผล
ท่ีไดรั้บ/ผลท่ีส าคญั ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานท่ีผา่น
มาและแนวทางการแกไ้ข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

(1)  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยทุธศาสตร์ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 
3.2 ยทุธศาสตร์ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
จงัหวดั 
 
3.3 ยทุธศาสตร์จงัหวดั 
 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี  
สอดคลอ้งกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน ประเด็นปัญหา
การพฒันาและแนวทางการพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และเช่ือมโยงหลกัประชารัฐ              แผนยทุธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 

สอดคลอ้งและเช่ือมโยงกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน 
และยทุธศาสตร์จงัหวดั และเช่ือมโยงหลกัประชารัฐ           แผนยทุธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผน่ดิน นโยบาย/ยทุธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล      หลกั
ประชารัฐ  แผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.4 วิสัยทศัน์ 
 
 
3.5 กลยทุธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงคข์องแต่ละ
ประเด็นกลยทุธ์ 
 
3.7 จุดยืนทางยทุธศาสตร์  
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยทุธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
3.10 ผลผลิต/โครงการ 

วิสัยทศัน์ ซ่ึงมีลกัษณะแสดงสถานภาพท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ตอ้งการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอยา่งชดัเจน สอดคลอ้งกบัโอกาสและ
ศกัยภาพท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และสัมพนัธ์
กบัโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

(5) 
 
 

 

แสดงใหเ้ห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีตอ้งท าตามอ านาจหนา้ท่ีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทศัน์ หรือแสดงให้
เห็นถึงความชดัเจนในส่ิงท่ีจะด าเนินการใหบ้รรลุวิสัยทศัน์นั้น 

(5) 
 
 

 

เป้าประสงคข์องแต่ละประเด็นกลยทุธ์มีความสอดคลอ้งและสนบัสนุนต่อ
กลยทุธ์ท่ีจะเกิดข้ึน มุ่งหมายส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีชดัเจน  
 

(5) 
 

 

ความมุ่งมัน่อนัแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาทอ้งถ่ิน เพ่ือใหบ้รรลุวิสัยทศัน์
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศกัยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยทุธศาสตร์ 

(5) 
 

 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค ์ตวัช้ีวดั             คา่
เป้าหมาย กลยทุธ์ จุดยืนทางยทุธศาสตร์และยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีความชดัเจน น าไปสู่การจดัท าโครงการพฒันาทอ้งถ่ินใน
แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดงักล่าว 

(5) 
 
 
 

 

ความเช่ือมโยงองคร์วมท่ีน าไปสู่การพฒันาทอ้งถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบั
ท่ี 12  Thailand 4.0 แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั/แผนพฒันา
จงัหวดั ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
จงัหวดัและยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(5) 
 

 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตท่ีเป็นชุดหรือเป็นโครงการท่ีเป็นชุด กลุ่มหรือ
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั ลกัษณะเดียวกนั เป็นตน้ เพื่อน าไปสู่การจดัท าโครงการ
เพ่ือพฒันาทอ้งถ่ินในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
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  แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลโครงการเพือ่ความสอดคล้อง
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
  
 
 
 
 
 
   

ประเด็นการพจิารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพฒันา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีไปปฏิบติัในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีไปปฏิบติัในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยทุธศาสตร์การพฒันา   10 
5. โครงการพฒันา  ประกอบดว้ย 60 
    5.1 ความชดัเจนของช่ือโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชดัเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณไดถ้กูตอ้ง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 
          แห่งชาติ   

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคลอ้งกบั Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั  (5) 
    5.8 โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างใหป้ระเทศชาติมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื 
          ภายใตห้ลกัประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถกูตอ้งตามหลกัวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการก าหนดตวัช้ีวดั (KPI) และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ (5) 
    5.12 ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น (ใชก้ารวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจยัและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพฒันา อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยการ
วิเคราะห์ศกัยภาพดา้นเศรษฐกิจ , ดา้นสังคม , ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ส่ีปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใชต้วัเลขต่างๆ เพื่อน ามาใชว้ดัผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวดัจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ กคื็อผลผลิตนัน่เองว่า
เป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไวห้รือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามท่ี
ไดก้  าหนดไวเ้ท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการไดมี้จ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายไดต้ามหลกัประสิทธิภาพ ( Efficiency) ของ
การพฒันาทอ้งถิ่นตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีไดก้  าหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการที่ด  าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ส่ีปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใชเ้พื่อวดัว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด  าเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ  ตรงต่อความตอ้งการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหนา้ที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
ส่ิงของ วสัดุ ครุภณัฑ ์การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลกัษณะ
ถูกตอ้ง คงทน ถาวร สามารถใชก้ารไดต้ามวตัถุประสงคห์รือไม่ ซ่ึง
เป็นไปตามหลกัประสิทธิผล ( Effectiveness) ผลการปฏิบติัราชการที่
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแผนการปฏิบติัราชการตามที่
ไดรั้บงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกบัส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการที่ด  าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยทุธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากดา้นต่างๆ มีความสอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่
การจดัท าโครงการพฒันาทอ้งถิ่นโดยใช ้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลกัการบูรณาการ 
(Integration) กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกนั 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากดา้นต่างๆ ที่สอดคลอ้งกบัการ
แกไ้ขปัญหาความยากจน หลกัประชารัฐ และหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทอ้งถิ่น (ดา้นการเกษตรและ
แหล่งน ้า) (Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

10  
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5. โครงการพัฒนา ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี 60  

5.1 ความชดัเจนของ
ช่ือโครงการ 

 

เป็นโครงการที่มีวตัถุประสงคส์นองต่อแผนยทุธศาสตร์การพฒันาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นและด าเนินการเพื่อใหก้ารพฒันาบรรลุตาม
วิสัยทศัน์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นท่ีก  าหนดไว ้ช่ือโครงการมี
ความชดัเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง อ่านแลว้เขา้ใจไดว้่าจะพฒันาอะไร
ในอนาคต 

(5) 
 

 

5.2 ก าหนด
วตัถุประสงค์
สอดคลอ้งกบั
โครงการ 

 

มีวตัถุประสงคช์ดัเจน (clearobjective) โครงการตอ้งก าหนดวตัถุประสงค์
สอดคลอ้งกบัความเป็นมาของโครงการ สอดคลอ้งกบัหลกัการและ
เหตุผล วิธีการด าเนินงานตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์มีความเป็นไป
ไดช้ดัเจน มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชดัเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณไดถู้กตอ้ง 

สภาพท่ีอยากใหเ้กิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีตอ้งไปใหถ้ึงเป้าหมาย
ตอ้งชดัเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอยา่งไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นท่ีด  าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายใหช้ดัเจนว่าโครงการน้ีจะท าท่ีไหน  เร่ิมตน้ในช่วง
เวลาใดและจบลงเม่ือไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ใหบ้อกชดัลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลกั ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 
 

 

5.4 โครงการมีความ
สอดคลอ้งกบัแผน
ยทุธศาสตร์ 20 ปี 

 

โครงการสอดคลอ้งกบั (1) ความมัน่คง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขนั (3) การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (6) การปรับสมดุล
และพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ เพื่อใหเ้กิดความมัน่คง มัง่
คัง่ ย ัง่ยนื 

(5) 
 

 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

 

โครงการมีความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบั
ท่ี 12 โดย (1) ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนยก์ลาง
การพฒันา (3) ยึดวิสัยทศัน์ภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลกัการน าไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดผล
สัมฤทธ์ิอยา่งจริงจงัใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใตแ้นวทางการพฒันา (1) การยกระดบัศกัยภาพการแขง่ขนัและการหลุด
พน้กบัดกัรายไดป้านกลางสู่รายไดสู้ง (2) การพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวยัอยา่งมีคุณภาพ (3) การลดความ
เหล่ือมล ้าทางสังคม (4)  การรองรับการเช่ือมโยงภมิูภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยา่งเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม (6) การบริหารราชการแผน่ดินท่ีมีประสิทธิภาพ  

(5) 
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5.6 โครงการมีความ
สอดคลอ้งกบั 
Thailand 4.0 

โครงการมีลกัษณะหรือสอดคลอ้งกบัการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขบัเคลื่อนดว้ย
นวตักรรม ท านอ้ย ไดม้าก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา้ โภค
ภณัฑ ์ไปสู่สินคา้เชิงนวตักรรม (2) เปลี่ยนจากการขบัเคลื่อนประเทศ
ดว้ยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขบัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลย ีความคิด
สร้างสรรค ์และนวตักรรม (3) เปลี่ยนจากการเนน้ภาคการผลิตสินคา้ 
ไปสู่การเนน้ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเตม็ดว้ย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค ์นวตักรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
การวิจยัและพฒันา แลว้ต่อยอดความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ดา้นเกษตร เทคโนโลยชีีวภาพ สาธารณสุข วฒันธรรม ฯลฯ 
 

(5) 
 

 

5.7 โครงการ
สอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตร์จงัหวดั 

โครงการพฒันาทอ้งถิ่นมีความสอดคลอ้งกบัหว้งระยะเวลาของ
แผนพฒันาจงัหวดัท่ีไดก้  าหนดข้ึน เพื่อขบัเคลื่อนการพฒันาทอ้งถิ่น
เสมือนหน่ึงการขบัเคลื่อนการพฒันาจงัหวดั ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหน่ึงออกจากกนัได ้นอกจากน้ีโครงการพฒันาทอ้งถิ่นตอ้งเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปดว้ยกนักบัยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ได้
ก  าหนดข้ึนท่ีเป็นปัจจุบนั 
 

 
(5) 

 
 
 

 

5.8 โครงการแกไ้ข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมัน่คง มัง่
คัง่ ย ัง่ยนื           
ภายใตห้ลกัประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีด  าเนินการภายใตพ้ื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได ้
เป็นโครงการท่ีประชาชนตอ้งการเพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนื ซ่ึงมีลกัษณะท่ี
จะใหท้อ้งถิ่นมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื เป็นทอ้งถิ่นท่ีพฒันาแลว้ ดว้ย
การพฒันาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงทอ้งถิ่น 
(ดา้นการเกษตรและแหล่งน ้า) (LSEP) 
 

(5) 
 

 

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคลอ้งกบั
เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพฒันาจะตอ้งค านึงถึงหลกัส าคญั 5 ประการในการ
จดัท าโครงการไดแ้ก่ (1) ความประหยดั  (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ  (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล  (Effectiveness) (4) 
ความยติุธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
 
 

 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกตอ้งตาม
หลกัวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัโครงการ
ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการทางช่าง หลกัของราคากลาง ราคากลางทอ้งถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบไดใ้นเชิงประจกัษ ์              
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต ่ากว่าร้อยละหา้ของการน าไป
ตั้งงบประมาณรายจ่ายในขอ้บญัญติัญติั/เทศบญัญติั เงินสะสม หรือ
รายจ่ายพฒันาที่ปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 
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5.11 มีการก  าหนด
ตวัช้ีวดั ( KPI) และ
สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคแ์ละผลที่
คาดว่าจะไดรั้บ 

มีการก าหนดดชันีช้ีวดัผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         ท่ี 
สามารถวดัได ้(measurable) ใชบ้อกประสิทธิผล ( effectiveness)     ใช้
บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได ้เช่น การก  าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอนัเกิดจากผลของวตัถุประสงคท่ี์เกิดท่ีส่ิงท่ี
ไดรั้บ (การคาดการณ์ คาดว่าจะไดรั้บ) 
 

(5) 
 

 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ไดรั้บ สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์
 

ผลท่ีไดรั้บเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดจ้ริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พฒันา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้การไดผ้ลหรือผลท่ี
เกิดข้ึนจะตอ้งเท่ากบัวตัถุประสงคห์รือมากกว่าวตัถุประสงค ์ซ่ึงการ
เขียนวตัถุประสงคค์วรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปไดแ้ละมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วดัและประเมินผล
ระดบัของความส าเร็จได ้(3) ระบุส่ิงท่ีตอ้งการด าเนินงานอยา่งชดัเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบติัได ้(4) เป็นเหตุเป็นผล  
สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้
 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
 

  การวดัผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ขอ้ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2559 ก าหนดว่า ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผล
การติดตามและประเมินผลดงักล่าว  และตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั โดยอยา่งนอ้ยปี
ละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และ ขอ้ 29 (3) ก าหนดว่า ใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพ่ือใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบหา้วนั 
นบัแต่วนัรายงานผลและเสนอความเห็นดงักล่าวและตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั 
โดยอยา่งนอ้ยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 โดยใชรู้ปแบบเชิงพรรณา ซ่ึงสามารถแสดงไดท้ั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ขอ้มลูต่าง 
ๆ จาก 
  7.1ใชแ้บบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
    (1) แบบตวับ่งช้ีการปฏิบติังาน (Performance Indicators)  
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    (2) แบบบตัรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบตัรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 
Kaplan & Norton  
    (3) แบบมุ่งวดัผลสมัฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF))  
    (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตวัแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
    (5) แบบวดักระบวนการปฏิบติังาน ( Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวดักระบวนการปฏิบติังานหรือ PPMS 
    (6) แบบการประเมินโดยใชว้ิธีการแกปั้ญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนหรือ 
Problem-Solving Method  
    (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  
    (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
    (9) แบบการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment Model)  
    (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
    (11) แบบอ่ืน ๆ ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนดข้ึน ทั้งน้ีตอ้งอยูภ่ายใต้
กรอบตามขอ้ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได ้
  7.2เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลท่ีไดจ้ริง ๆ คืออะไร ค่าใชจ่้าย (Cost) เวลา  
(Time) เป็นไปตามท่ีก  าหนดไวห้รือไม่ 
  7.3ประชาชนไดป้ระโยชน์อยา่งไรหรือราชการไดป้ระโยชน์อยา่งไร 
  7.4วดัผลนั้นไดจ้ริงหรือไม่ หรือวดัไดเ้ท่าไหร่ (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 
  7.5ผลกระทบ (Impact) 

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

 

ขอ้มลู ณ วนัท่ี  24   ตุลาคม  2561 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 

เร่ือง  ประกาศใช้แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔)  เพิม่เตมิฉบับที่  ๑/๒๕๖๒ 

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

  อาศยัความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน  ( ฉบบัท่ี ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๙   ขอ้  ๒๒  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวียง  ไดด้  าเนินการจดัท า

แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) เพ่ิมเติมฉบบัท่ี ๑/๒๕๖๒   และไดเ้สนอ สภาองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลเวียง  ใหค้วามเห็นชอบเรียบร้อยแลว้  เมื่อการประชุมสภาสมยั วิสามญัท่ี  ๒  คร้ังท่ี  ๑/๒๕๖๑   

เมื่อวนัท่ี   ๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  นั้น  

  สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเวียงไดม้ีมติเห็นชอบร่างแผนพฒันาดงักล่าว เรียบร้อยแลว้   

และนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเวียงจึงไดอ้นุมติัใหใ้ชแ้ผนพฒันา ทอ้งถ่ินส่ี ปี (พ.ศ.๒๕ ๖๑–๒๕๖๔) 

เพ่ิมเติมฉบบัท่ี ๑/๒๕๖๒  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเวียง  เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาทอ้งถ่ินและ

จดัท าขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ต่อไป 

  จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั  

   ประกาศ   ณ   วนัท่ี   ๖    เดือน พฤศจิกายน    พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

     

     (ลงช่ือ)         สวาท    สมใจ 

        (นาย สวาท   สมใจ ) 

                       นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเวียง 

 


