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ส่วนท่ี 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 

---------------- 
1.1 ด้านกายภาพ 

1.1.1 ประวัติความเป็นมาของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 
  กระทรวงมหาดไทยได๎ประกาศยกฐานะชุมชนเมืองเชียงของขึ้นเป็น เขตการปกครอง                    
สํวนท๎องถิ่น  โดยยกฐานะชุมชนหมูํที่  2,3,7,8 และ 12 ตําบลเวียง  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย                    
เป็น “สุขาภิบาลเวียงเชียงของ” เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2499  และประกาศเปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาล                   
เวียงเชียงของใหมํ  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2523  มีพ้ืนที่   1.8  ตารางกิโลเมตร หรือ 1,125 ไรํ  พระราชบัญญัติ
เปลี่ ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตําบล พ.ศ.  2542  ได๎ยกฐานะสุขาภิบาลเวียง เชียงของ                          
เป็น “เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ”  เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม 2542 

 

1.1.2 ตราสัญลักษณ์ประจ าเทศบาล 
          เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ มีตราประจําเทศบาล เป็นรูปปลาบึก 
สืบเนื่องมาจากปลาบึกเป็นปลาน้ําจืดที่มีขนาดใหญํที่สุด  ในโลก  อาศัย
อยูํในแมํน้ําโขง แหลํงที่อยูํ ที่พบและมีการจับได๎ จะอยูํในพ้ืนที่บริเวณ 
บ๎านหาดไคร๎ หมูํที่ 7  ตําบลเวียง  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย   
โดยมีความเชื่อกันวําปลาบึกเป็นปลาที่ถือศีล   มีความบริสุทธิ์ เพราะกิน
แตํไกน้ํา(สาหรําย)  เป็นอาหารเทํานั้น  ปลาบึกจึงเป็นปลาที่ศักดิ์สิทธิ์                
มีเจ๎าคอยคุ๎มครอง  ผู๎ใดกินปลาบึกแล๎วจะอายุยืนสุขภาพดี  มีโชคลาภ                
มีบุญวาสนามาก ประกอบกับปลาบึกเป็นปลาที่มีขนาดใหญํที่สุดที่อาศัย
อยูํในลําน้ําโขง  จึงได๎รับการเรียกขานจากพรานปลาบึกวํา “ปลาเจ๎าแหํง
ลําน้ําโขง”  

1.1.3 ขนาดและที่ตั้ง 
  เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ตั้งอยูํในเขตพ้ืนที่ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  มีพ้ืนที่ 
1.8 ตารางกโิลเมตร  หรือ 1,125 ไรํ  ระยะทางหํางจากกรุงเทพมหานคร 950 กิโลเมตร  หํางจากจังหวัดเชียงราย 
137 กิโลเมตร   
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1.1.4 อาณาเขตติดต่อ  
  ทิศเหนือติดตํอกับ บ๎านหัวเวียง หมูํที่ 1  เทศบาลตําบลเวียง 
  ทิศใต๎ติดตํอกับ  บ๎านโจ๎โก๎  หมูํที่ 10  เทศบาลตําบลเวียง 
  ทิศตะวันออกติดตํอกับ แมํน้ําโขง(สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) 
  ทิศตะวันตกติดตํอกับ บ๎านทุํงดุก หมูํที่ 4, บ๎านทุํงทราย หมูํที่ 5 และบ๎านทุํงพัฒนา  หมูํที่ 13  
เทศบาลตําบลเวียง 
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1.1.5 ลักษณะภูมิประเทศ   
  สภาพทั่วไปเป็นพ้ืนที่ชุมชนเมือง มีการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนมาตั้งแตํสมัยโบราณมีลักษณะเป็นพ้ืนที่
ริมแมํน้ํา  มีแมํน้ําสายหลักคือ แมํน้ําโขง  ห๎วยน้ําดุก และห๎วยน้ําสม 

1.1.6 ลักษณะภูมิอากาศ  
  สภาพภูมิอากาศมีลักษณะเป็นแบบกึ่งมรสุมเมืองร๎อนโดยทั่วไปมี 3 ฤดูกาล คือ 
   ฤดูฝน เริ่มจากกลางเดือนพฤษภาคม ถึง กลางเดือนตุลาคม 
   ฤดูหนาว  เริ่มจากกลางเดือนตุลาคม ถึง กลางเดือนกุมภาพันธ๑ 
   ฤดูร๎อน   เริ่มจากกลางเดือนกุมภาพันธ๑ ถึง กลางเดือนพฤษภาคม 
 

สถิติอุณหภูมิต่ําที่สุดในชํวงฤดูหนาวของจังหวัดเชียงรายคาบ 69 ปี (พ.ศ.2494-2560) 
สถานี
เชียงราย 
 
 

พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ๑ คาบ   
(ปี) 

ตั้งแตํ พ.ศ. 
(ซ.) วันท่ี พ.ศ. (ซ.) วันท่ี พ.ศ. (ซ.) วันท่ี พ.ศ. (ซ.) วันท่ี พ.ศ. 
5.
0 

21 251
4 

1.
0 

25 254
2 

1.
5 

2 251
7 

6.
5 

11 250
6 

69 2494 

 
สถิติอุณหภูมิสูงที่สุดในชํวงฤดูร๎อนของจังหวัดเชียงรายระหวําง พ.ศ.2494-2561 

สถานี
เชียงราย 
 
 

กุมภาพันธ๑ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม คาบ
(ปี) 

ตั้งแตํ พ.ศ. 
(ซ.) วันท่ี พ.ศ. (ซ.) วันท่ี พ.ศ. (ซ.) วันท่ี พ.ศ. (ซ.) วันท่ี พ.ศ. 
37 22 255

2 
39.
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4 

41.
3 

30 250
3 

42.
0 

20 256
2 

69 2494 

                             ที่มา ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ณ เดือนมกราคม 2563  

1.2 ด้านการเมือง/การปกครอง 

 1.2.1 เขตการปกครอง 
  เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ มีหมูํบ๎านที่อยูํในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 5 หมูํบ๎านคือ 

(1) บ๎านในเวียง  หมูํที่  2 ตําบลเวียง 

(2) บ๎านสบสม  หมูํที่  3 ตําบลเวียง (ไมํเต็มพ้ืนที่) 

(3) บ๎านหาดไคร๎  หมูํที่  7 ตําบลเวียง 

(4) บ๎านเวียงแก๎ว  หมูํที่  8 ตําบลเวียง (ไมํเต็มพ้ืนที่) 

(5) บ๎านเวียงดอนชัย หมูํที่ 12 ตําบลเวียง 
 
 1.2.2 การเลือกตั้ง 
  เทศบาลตําบลเวียงเชียงของแบํงเขตเลือกตั้งออกเป็น  2  เขต 

เขตเลือกตั้งที่  1 มี 3 หนํวยเลือกตั้ง  (บ๎านในเวียง, บ๎านเวียงแก๎ว, บ๎านเวียงดอนชัย (บางสํวน))    
มีสมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน  6  คน 
           เขตเลือกตั้งที่  2 มี 3 หนํวยเลือกตั้ง  (บ๎านสบสม, บ๎านหาดไคร๎, บ๎านเวียงดอนชัย (บางสํวน))                                 
มีสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน  6  คน 
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1.3 ประชากร 
 ข๎อมูลประชากรเฉพาะผู๎มีสัญชาติไทย ณ เดือนมีนาคม 2564 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ มีจํานวน
ประชากร รวมทั้งสิ้น  3,796  คน แยกเป็นชาย  1,777  คน  หญิง  2,019 คน  จํานวน  2,350  ครัวเรือน                       
ความหนาแนํนของประชากร  2,108  คน ตํอตารางกิโลเมตร  สามารถแสดงเป็นตารางข๎อมูลและกราฟได๎ดังนี้ 
 

กลุ่มอายุ ชาย หญิง  รวม % ชาย % หญิง 
00-04 54 53 107 1.42 1.40 
05-09 83 87 170 2.20 2.30 
10-14 74 74 148 1.96 1.96 
15-19 118 94 212 3.12 2.49 
20-24 101 93 194 2.67 2.46 
25-29 133 113 246 3.52 2.99 
30-34 108 91 199 2.86 2.41 
35-39 120 116 236 3.18 3.07 
40-44 103 121 224 2.73 3.20 
45-49 117 159 276 3.10 4.21 
50-54 151 202 353 3.99 5.34 
55-59 167 192 359 4.42 5.08 
60-64 150 183 333 3.97 4.84 
65-69 98 155 253 2.59 4.10 
70-74 65 111 176 1.72 2.94 
75-79 46 63 109 1.22 1.67 
80+ 79 105 184 2.09 2.78 
รวม 1,767 2,012 3,779 46.76 53.24 

ข๎อมูลจํานวนประชากร จากสํานักทะเบียนท๎องถิ่นเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  ณ เดือนกันยายน  2564 

 

1.4 สภาพทางสังคม  
1.4.1 การศึกษา   

   (1) ในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ มีสถานศึกษาดังนี้ 
1) โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จํานวน 1 แหํง  

การศึกษาระดับ อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 
2) ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  จํานวน 1 แหํง การศึกษาระดับ

ปฐมวัย(เตรียมอนุบาล) อายุ 2-3 ปี  มีจํานวนเด็ก 34 คน ( ข๎อมูล ณ. เดือนเมษายน  2564) 
3) โรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  จํานวน 1 แหํง มีจํานวนเด็ก 57 คน 

แบํงเป็นการศึกษาระดับปฐมวัย (อนุบาล) มี 3 ระดับ  อนุบาล 1 (3-4 ปี)  จํานวน 25 คน, อนุบาล 2 (4-5 ปี)     
จํานวน 17 คน, อนุบาล 3 (5-6 ป)ี จํานวน 15 คน (ข๎อมูล ณ เดือนเมษายน 2564) 



  

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

 

              แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570 ) เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   

5 

                    4) โรงเรียนสังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหํงชาติเขตพ้ืนที่
การศึกษาเชียงรายเขต 4  จํานวน  1 แหํง 

  6) ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จํานวน  1 แหํง 
  7) ศูนย๑เรียนรู๎ 2 แหํง 
   -ศูนย๑เรียนรู๎ศาสตร๑พระราชาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หมูํที่ 12 (ข๎างอาคาร 

80 พรรษาเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ) 
   -ศูนย๑เรียนรู๎สมุนไพร  หมูํที่ 7  (ข๎างศูนย๑สุขภาพชุมชนเทศบาลตําบล                           

เวียงเชียงของ) 

         1.4.2 สาธารณสุข 
(1) ในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของมีหนํวยงาน  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณสุขดังนี้ 

1) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ   จํานวน  1  แหํง 
2) คลินิกเอกชนสาขาเวชกรรมแผนปัจจุบัน  จํานวน  6  แหํง 
3) คลินิกทันตกรรม    จํานวน  2  แหํง 
4) ร๎านขายยาแผนปัจจุบัน   จํานวน  4  แหํง 
5) ศูนย๑สุขภาพชุมชนเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ จํานวน  1  แหํง 
6) ตลาดสดเทศบาล    จํานวน  1  แหํง 
7) ตลาดสดเอกชน    จํานวน  2  แหํง 
8) สถานที่ทิ้งขยะเทศบาล (ในเขตเทศบาลเวียง) จํานวน  1  แหํง 
 

  (2) โรคติดตํอที่เกิดในพ้ืนที่เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

ลําดับ โรค พ้ืนที่ที่เกิดโรค 
จํานวนครั้งที่เกิด 

ปี 
2560 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

1 
 

โรคมือ เท๎า ปาก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 1 1 1 1 

(3) โรคไมํติดตํอที่เกิดในพ้ืนที่เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

ลําดับ โรค พ้ืนที่ที่เกิดโรค 
จํานวนครั้งที่เกิด จํานวนครั้งที่เกิด 
ปี 
2560 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

1 โรคไข๎เลือดออก 1.บ๎านในเวียง หมูํที่ 2 
2.บ๎านสบสม  หมูํที่ 3 
3.บ๎านหาดไคร๎  หมูํที่  7 
4.บ๎านเวียงแก๎ว หมูํที่ 8 
5.บ๎านเวียงดอนชัย  หมูํที่  12 

1 
- 
- 
1 
1 

- 
1 
1 
- 
1 

3 
6 
3 
5 
- 

- 
- 
- 
- 
1 
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(4) จํานวนผู๎ป่วยติดเตียงในพื้นที่เทศบาลตําบลเวียงของ 
ลําดับ หมูํบ๎าน จํานวน (คน 

1 บ๎านในเวียง หมูํที่ 2 5 
2 บ๎านสบสม  หมูํที่ 3 1 
3 บ๎านหาดไคร๎  หมูํที่ 7 2 
4 บ๎านเวียงแก๎ว  หมูํที่ 8 3 
5 บ๎านเวียงดอนชัย  หมูํที่  12 - 
 รวม 11 

   

  (5) จํานวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูํบ๎าน (อสม.) ในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
ลําดับ หมูํบ๎าน จํานวน (คน 

1 บ๎านในเวียง หมูํที่ 2 15 
2 บ๎านสบสม  หมูํที่ 3 22 
3 บ๎านหาดไคร๎  หมูํที่ 7 14 
4 บ๎านเวียงแก๎ว  หมูํที่ 8 15 
5 บ๎านเวียงดอนชัย  หมูํที่  12 9 
 รวม 75 

                 ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อมเทศบาลฯ ณ พ.ค. 2564 

 

1.4.3 อาชญากรรม 
จากสถิติจํานวนคดีที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ชี้ให๎เห็นวําปัญหาอาชญากรรม               

ในพ้ืนที่จึงไมํมี เนื่องจากการเข๎มงวดกวดขันของหนํวยงานที่ปฏิบัติหน๎าที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย๑สินซึ่งมหีลายหนํวยงาน ดังนี ้

1) สถานีตํารวจภูธรอําเภอเชียงของ    จํานวน  1  แหํง 
2) กองร๎อยอาสารักษาดินแดนอําเภอเชียงของ    จํานวน  1 แหํง 
3) สถานีเรือเชียงของ   จํานวน 1 แหํง 

                               4) สถานีตาํรวจน้าํ 2 กองกํากับการ 11 กองบังคับการ ตํารวจน้าํ  จํานวน 1 แหํง 
5) ศูนย๑อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอําเภอ  1 ศูนย๑ 
6) ชุดรักษาความปลอดภัยหมูํบ๎านในเขตเทศบาล มีสมาชิก   จํานวน 75 คน 
7) ศูนย๑อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   
    มีสมาชิก        จํานวน 30 คน   
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จ านวนคดีที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 

ลําดับ คดี 
จํานวนคดี 

ปี 2562 ปี 2563 
1 เกี่ยวกับการจราจร (อุบัติเหตุ, ผิดกฎจราจร ฯลฯ) 622 181 
2 เกี่ยวกับยาเสพติด 9 11 
3 ลักทรัพย๑ - - 
4 อ่ืน ๆ - - 

ที่มา : สถานีตํารวจภูธรเชียงของ ณ เดือนมิถุนายน 2564 
  

1.4.4 ยาเสพติด 
  เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ เป็นเมืองชายแดนติดกับประเทศ สปป.ลาว  โดยมีแมํน้ําโขงก้ันระหวําง
กลาง  ชํองทางเข๎าออกจึงมีตลอดแนวแมํน้ําโขง ทําให๎งํายตํอการลักลอบขนยาเสพติดเข๎ามาจากประเทศเพ่ือนบ๎าน 
แตํเนื่องจากมีการเข๎มงวดกวดขันจากเจ๎าหน๎าที่ ทําให๎ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่มีน๎อย การกวดขัน จับกุมสํวนใหญํเป็น
การจับกุมข๎อหาเสพยาเสพติด (ยาบ๎า)  
   

1.4.5 การสงัคมสงเคราะห์ 
  มีหนํวยงานที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ดังนี้ 
(1) ศูนย๑ชํวยเหลือสังคม OSCC (One Stop Crisis Center) เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ เป็นศูนย๑

เหลือเด็ก สตรี ผู๎สูงอายุ และคนพิการ   ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย๑กําหนดให๎ทุกเทศบาล, อบต. เป็นศูนย๑ชํวยเหลือสังคม  OSCC  

(2) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเชียงของ    
(3) กิ่งกาชาดอําเภอเชียงของ 

 
 จํานวนผู๎ยากไร๎ในพ้ืนที่เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
ลําดับ หมูํบ๎าน จํานวน (คน) 

1 บ๎านในเวียง หมูํที่ 2 1 
2 บ๎านหาดไคร๎  หมูํที่ 7 1 
3 บ๎านเวียงดอนชัย  หมูํที่ 12 2 
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 จํานวนผู๎ป่วยเอดส๑ในพ้ืนที่เทศบาล 
ลําดับ หมูํบ๎าน จํานวน (คน) 

1 บ๎านในเวียง หมูํที่ 2 11 
2 บ๎านสบสม  หมูํที่ 3 4 
3 บ๎านหาดไคร๎  หมูํที่ 7 2 
4 บ๎านเวียงดอนชัย  หมูํที่ 12 4 

 
 จํานวนผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลฯที่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ (ข๎อมูล ณ มิ.ย. 2564) 
ลําดับ ชํวงอายุ(ปี) จํานวน (คน) 

1 60–69 501 
2 70-79 252 
3 80-89 146 
4 90-99 20 

รวม 919 

            1.4.6 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  (1) สัญญาณไฟจราจร  มีจํานวน  3  แหํง 
1)   บริเวณสี่แยกทํารถเมล๑แดง (สบสม หมูํที่ 3)  
2) บริเวณสี่แยกหน๎าสถานีตํารวจภูธรเชียงของ (ไมํเปิดใช๎) 
3) บริเวณสี่แยกข๎างวัดหลวง หมูํที่ 2 (ไมํเปิดใช๎) 

 

(2) ป้ายเตือนจราจร/ กระจกโค๎งจราจร/ไฟเตือนจราจร 

  ป้ายเตือนจราจร 
  -ติดตั้งบริเวณถนนสายกลาง   จํานวน  28 ป้าย 
  -ติดตั้งบริเวณถนนสายหลังอําเภอ  จํานวน   7 ป้าย 
  -ติดตั้งบริเวณถนนสายสบสม-หาดไคร๎ จํานวน   4 ป้าย 
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 กระจกโค้งจราจร 

ลําดับ บริเวณที่ติดตั้ง จํานวน 
สภาพ 

ใช๎การได ๎ ใช๎การไมํได ๎
1 ถนนสายกลาง ท๎ายซอย 2  หมํูที่ 8 1 1 - 
2 ถนนสายหลังอําเภอ ปากซอย 1  หมํูที่ 8 2 1 - 
3 ถนนสายกลาง ทางแยกกลางซอย 6.  หมูํที่ 8 1 1 - 
4 ถนนสายกลาง ทางแยกกลางซอย 8 ก.  หมูํที่ 8 1 1 - 
5 ถนนสายกลาง ทางแยกท๎ายซอย 8  หมํูที่  2 1 1 - 
6 ถนนสายกลาง ทางแยกท๎ายซอย 10  หมํูที่ 2 1 1 - 
7 ถนนสายหลังอําเภอ ทางแยกศาลาเอนกประสงค๑  หมูํที่ 2 1 1 - 
8 ถนนสายหลังอําเภอ หน๎าโรงเรยีนอนุบาลเทศบาลฯ 1 1 - 
9 ถนนสายหลังอําเภอ หลังวัดศรีดอนชัย หมูํที่ 12 1 1 - 

10 ถนนสายกลาง ทางแยกท๎ายซอย 11 หมํูที่ 12 1 1 - 
11 ถนนสายกลาง ทางแยกท๎ายซอยข๎าง สภ.เชียงของ หมูํที่ 

12  
1 1 - 

12 ทางแยกถนนประดิษฐ๑อุดมการณ๑ (ใกล๎ที่ติดตั้งเครื่องซักผ๎า
หยอดเหรียญของชุมชน) หมูํที่ 12 
 

1 1 - 

13 ทางแยกถนนหน๎าสาํนักงานปศสุัตว๑ อ.เชียงของ  หมํูที่ 
12 

1 1 - 

14 ทางแยกถนนประดิษฐ๑อุดมการณ๑ (ทางไปหมูํบ๎านทุํงดุก)  
หมํูที่ 12 

1 1 - 

15 ถนนสายสบสม-หาดไคร๎ (สามแยกซอย 12) บ๎านสบสม 
หมํูที่ 3 

1 1 - 

16 ถนนสายสบสม-หาดไคร๎ ทางแยกท๎ายซอย 15 (หน๎าวัด
สบสม) หมูํที่ 3 

1 1 - 

17 ถนนสายสบสม-หาดไคร๎ ทางแยกต๎นซอย 15 (หลังวัดสบ
สม) หมูํที่ 3 

1 1 - 

18 ถนนสายสบสม-หาดไคร๎ ทางแยกท๎ายซอย 21 หมํูที่ 7 1 1 - 
19 ถนนสายสบสม-หาดไคร๎ ทางแยก ซอย 25  หมํูที่ 7 1 1 - 
20 ถนนเลียบแมนํ้ําโขง ทางแยกบรเิวณด๎านหนา๎พิพิธภัณฑ๑

ปลาบึก หมูํที่ 7 
1 1 - 

21 ถนนสายสบสม-หาดไคร๎ ทางแยกต๎นซอย 33 (ทางไปโรง
บํมใบยา) หมูํที่ 7 

1 1 - 

22 ถนนสายสบสม-หาดไคร๎ ทางแยกกลางซอย 40 หมํูที่ 7 1 1 - 
23 ถนนสายสบสม-หาดไคร๎ ทางแยกต๎นซอย 40  หมํูที่ 7 1 1 - 
24 ถนนสายกลาง ทางแยกตลาดนดัวันพุธ หมํูที่ 3 1 1 - 
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 ไฟเตือนจราจร (ไฟกระพริบ)     

ลําดับ บริเวณท่ีติดตั้ง จํานวน 
สภาพ 

ใช๎การได๎ ใช๎การไมํได๎ 
1 ถนนสายหลังอําเภอ บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ 2 จุด 2 - 
2 สี่แยกถนนประดิษฐ๑อุดมการณ๑  หมูํที่ 12 1 จุด 1 - 
3 สี่แยกตลาดนัด (ตลาดวันพุธ) หมูํที่ 3 4 จุด - 4 
4 ถนนสายกลาง (หน๎าศูนย๑คูโบต๎า) หมูํที่ 7 1 จุด 1 - 
5 ถนนสายกลาง (บ๎านกํานัน 1 จุด - 1 

 (4) กล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด (CCTV)  ติดตั้งบริเวณสถานที่ราชการ  แหลํงทํองเที่ยว จุดเสี่ยงทาง
แยกถนนในเขตเทศบาล  จํานวน  10  กล๎อง 

 (5) พ้ืนที่จุดเสี่ยงภัยในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
   จุดเสี่ยงภัย (ด๎านสถานประกอบการ เชํน โครงสร๎างอาคาร การทํางาน ฯลฯ) 

ลําดับ ลําดับ พื้นที่เสียงภัย รายละเอียดของความเสี่ยงภัย 
หมูํบ๎านที่
เสี่ยงภัย 

1 การกํอสร๎างอาคารตําง ๆ วัสดุในการกํอสร๎างตําง ๆ เชํน เหล็ก หิน ทราย 
อาจจะทําให๎เกิดอันตรายกับประชาชน 

2,3,7,8,12  

2 พื้นที่เขตเศรษฐกิจกลางเมืองเชียงของ ตึกไม๎เกํา วางของไมํเป็นระเบียบอาจเกิดอัคคีภัยได๎ 2,12  

   จุดเสี่ยงภัย (ด๎านสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ) 

ลําดับ ลําดับ พื้นที่เสียงภัย รายละเอียดของความเสี่ยงภัย 
หมูํบ๎านที่
เสี่ยงภัย 

1 พื้นที่ติดกับแมํน้ําโขงตลอดแนว แมํน้ําโขงกัดเซาะตลิ่งชํวงฤดูน้ําหลาก 2,3,7,8,12  
2 พื้นทีติ่ดกับลําน้ําสม ลําน้ําสมกัดเซาะตล่ิงชํวงฤดูน้ําหลาก 2,3,8,12  
3 พื้นที่ติดกับลําน้ําดุก ลําน้ําดุกกัดเซาะตล่ิงชํวงฤดูนํ้าหลาก 3,7  

                       จุดเสี่ยงภัย (ด๎านสาธารณะประโยชน๑ หรือสิ่งปลูกสร๎าง เชํน ป้ายโฆษณา ประตูน้ํา ฯลฯ) 

ลําดับ ลําดับ พื้นที่เสียงภัย รายละเอียดของความเสี่ยงภัย 
หมูํบ๎านที่
เสี่ยงภัย 

1 การติดต้ังป้ายโฆษณาตําง ๆ อาจไมํแข็งแรง อาจจะปลิว พัง เสียหายเมื่อเกิด 
พายุฝน 

2,3,7,8,12  

2 สะพานข๎ามลําน้ําดุก สะพานต่ําเมื่อน้ําหลากไมํสามารถสัญจรไปมาได๎ 3 
3 สะพานข๎ามลําน้ําสม (หลังวัดศรดีอนชัย) สะพานต่ําเมื่อน้ําหลากไมํสามารถสัญจรไปมาได๎ 12 
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  จุดเสี่ยงภัย (ด๎านการจราจรทางบกและทางน้ํา) 

ลําดับ ลําดับ พื้นที่เสียงภัย รายละเอียดของความเสี่ยงภัย 
หมูํบ๎านที่
เสี่ยงภัย 

1 เส๎นทางจราจร ตลาดนัด สี่แยกไฟแดง 
ตลาดสด ทํารถเมล๑ 

ผู๎คน/รถ พลุกพลําน อาจเกิดอุบัติเหตุได๎ จอดรถไมํ
เป็นระเบียบ 

3  

2 ถนนสายหลังอําเภอ ขับรถเร็ว เมาแล๎วขับ มีทางแยกมาก 2,8,12 
3 ถนนสายสบสม-หาดไคร ๎ ขับรถเร็ว เมาแล๎วขับ มีทางแยกมาก 3,7 

  จุดเสี่ยงภัย (ด๎านสิ่งสาธารณูปโภค เชํน ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท๑) 

ลําดับ ลําดับ พื้นที่เสียงภัย รายละเอียดของความเสี่ยงภัย 
หมูํบ๎านที่
เสี่ยงภัย 

1 สายโทรศัพท๑ สายไฟฟ้า สายเคเบิล 
ไมํเป็นระเบียบ 

สายตําง ๆ ท่ีพาดเสาไฟฟ้าไมํเรียบร๎อย หยํอนยาน 
สายอาจขาด เกิดอันตรายตํอประชาชน 

2,3,7,8,12 

  ข๎อมูลด๎านการเกิดสาธารณภัย 

ภัย 
ปี 2562 ปี 2563 

จํานวนคร้ัง จํานวนผูป๎ระสบภัย(ครัวเรือน) จํานวนคร้ัง จํานวนผูป๎ระสบภัย(ครัวเรือน) 
อุทกภัย - - - - 
วาตภัย 1 12 3 617 
อัคคีภัย 2 2 - - 
แผํนดินไหว - - - - 
ภัยหนาว - - - - 
ภัยแล๎ง - - - - 

  ข๎อมูลจุดติดตั้งถังดับเพลิงในพื้นที่เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
ลําดับ สถานที่ติดตั้ง  จํานวน(ถัง) 

1 บริเวณอาคารภายในซอย 10 บ๎านวัดหลวง หมูํที่ 2 2 
2 บริเวณหน๎าบ๎านนายพลวัติ  ไมตรี  บ๎านสบสม  หมูํที่ 3 2 
3 บริเวณหน๎าร๎านทนงศักดิ์ไดนาโม  บ๎านสบสม  หมูํที่ 3 2 
4 บริเวณหน๎าบ๎านนายพยัคฆ๑  วรรณธรรม  บ๎านหาดไคร๎  หมูํที่ 7 2 
5 บริเวณหน๎าบ๎านนายบุญเรียน  จินะราช  บ๎านหาดไคร๎  หมูํที่ 7 2 
6 บริเวณหน๎าร๎านข๎าวมันไกํทิพย๑โอชา บ๎านเวียงแก๎ว หมูํที่ 8 2 
7 บริเวณหน๎าร๎านข๎าวมันไกํไหหลํา  บ๎านเวียงดอนชัย หมูํที่ 12 2 
8 ข๎างโรงซักผ๎าหยอดเหรียญชุมชน บ๎านเวียงดอนชัย  หมูํที่ 12 2 
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  สถิติการเกิดอุบัติเหตุในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของในชํวงเทศกาล 

ลําดับ. ชํวงเวลา 
สถิติการเกิด 

(ครั้ง) 
บาดเจ็บ

(คน) 
เสียชีวิต
(คน) 

1  29 ธันวาคม 2562 – 4 มกราคม 2563  3 3 - 
2 10 -16 เมษายน 2564 (สงกรานต๑ฯ) - - - 

 รวม 3 3 - 
 
1.5 ระบบบริการพื้นฐาน 

            1.5.1 การคมนาคม/ขนส่ง 
  (1) ทางหลวงแผํนดิน 
   (1.1)  เส๎นทางหลวงสาย 1020  จังหวัดเชียงราย – อําเภอเทิง - อําเภอเชียงของ สภาพ
ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท๑  รวมระยะทาง 137  กิโลเมตร  (สามารถใช๎ทางหลวงนี้เดินทางไปยังอําเภอเชียงคํา                  
จังหวัดพะเยา  จังหวัดแพรํหรือจังหวัดนํานได๎ตามโครงขํายทางหลวง) 
   (1.2)  เส๎นทางหลวงพหลโยธิน จังหวัดเชียงราย – อําเภอแมํจัน – อําเภอเชียงแสน  
ระยะทาง 60 กิโลเมตร  สภาพผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท๑  และเส๎นทางหลวงหมายเลข 1129  อําเภอเชียงแสน – 
อําเภอเชียงของ  ระยะทาง 55 กิโลเมตร  (เส๎นทางหลวงหมายเลข 1129 สภาพผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท๑  มีผิว
จราจรกว๎าง 7 เมตร  จะตัดผํานไปในพ้ืนที่ภูเขาสูง  ถนนมีความลาดชันมากและไมํดีนัก รวมระยะทาง  115 
กิโลเมตร 
   (1.3) เส๎นทางถนนพหลโยธิน  จังหวัดเชียงราย – อําเภอแมํจัน  สภาพผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัลท๑ และเส๎นทางหลวงหมายเลข  1098  อําเภอแมํจัน – บ๎านกิ่วพร๎าว  สภาพผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท๑                
และเส๎นทางหลวงหมายเลข 1174  บ๎านกิ่วพร๎าว – บ๎านสถาน  สภาพผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท๑  และเส๎นทาง
หลวงหมายเลข 1020 บ๎านสถาน – อําเภอเชียงของ  สภาพผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท๑  รวมระยะทาง 118 
กิโลเมตร  
   (1.4) เส๎นทางหลวงหมายเลข 1020 จังหวัดเชียงราย – บ๎านหัวดอย  สภาพผิวจราจรลาด
ยางแอสฟัลท๑  เส๎นทางหลวงหมายเลข 1020 บ๎านต๎า – อําเภอเชียงของ  สภาพผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท๑                      
รวมระยะทาง 114 กิโลเมตร 
   (1.5) เส๎นทางหลวงหมายเลข  1020  จังหวัดเชียงราย – บ๎านหัวดอย  สภาพผิวจราจร
ลาดยางแอสฟัลท๑  เส๎นทางหลวงหมายเลข  1020  บ๎านสถาน – อําเภอเชียงของ  สภาพผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท๑        
รวมระยะทาง  105 กิโลเมตร 
   (1.6) เส๎นทางหลวงหมายเลข 1173 จังหวัดเชียงราย – อําเภอเวียงชัย – บ๎านแมํบง  
สภาพผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท๑  เส๎นทางหลวงหมายเลข  1098  บ๎านแมํบง – บ๎านแกํน  สภาพผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัลท๑  เส๎นทางหลวงหมายเลข  1174  บ๎านแกํน – บ๎านสถาน  สภาพผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท๑  เส๎นทาง
หลวงหมายเลข  1020  บ๎านสถาน – อําเภอเชียงของ  สภาพผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท๑  รวมระยะทาง  98  
กิโลเมตร 
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(2) ถนนภายในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  
(2.1) ถนนลาดยางแอสฟัลท๑  จํานวน 8 สายทาง 
(2.2) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวนรวม  81 สายทาง   
(2.3) ถนนลูกรัง   จํานวน  2 สายทาง 
(2.4) ถนนตัวหนอน  จํานวน  2 สายทาง 

  (3) การคมนาคมทางน้ํา  ในเขตเทศบาลฯ มีทําเรือศุลกากร  ตั้งอยูํบ๎านวัดหลวง หมูํที่ 2                        
ตําบลเวียง สําหรับการเดินทางของประชาชนในท๎องถิ่นข๎ามแมํน้ําโขงซึ่งสํวนใหญํใช๎เรือหางยาววิ่งรับ-สํงผู๎โดยสาร  
และสินค๎าระหวํางไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

   (4) สะพานในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  มีจํานวน  7 แหํง 
   1) สะพานข๎ามลําน้ําสม (หน๎าสํานักงานเทศบาลฯ) ขนาดกว๎าง 25.50 เมตร ยาว 80 
เมตร อยูํในความดูแลรับผิดชอบของกรมทางหลวง 
   2) สะพานข๎ามลําน้ําดุก (ข๎างตลาดชุมชนบ๎านหาดไคร๎ หมูํที่ 7) ขนาดกว๎าง 26.70 เมตร  
ยาว 50.20 เมตร อยูํในความดูแลรับผิดชอบของกรมทางหลวง 
   3) สะพานข๎ามลําน้ําสม (สะพานบัวสอน) (บ๎านวัดหลวง หมูํที่ 2) ขนาดกว๎าง 10 เมตร           
ยาว 25 เมตร อยูํในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
   4) สะพานข๎ามลําน้ําสม (สะพานทําต๎นเดื่อ) (บ๎านวัดหลวง หมูํที่ 2) ขนาดกว๎าง 8.40 
เมตร   ยาว  5.80 เมตร  
    5) สะพานข๎ามลําน้ําดุก (หน๎าวัดสบสม หมูํที่ 3) ขนาดกว๎าง 11.80 เมตร  ยาว 70 เมตร 
อยูํในความดูแลรับผิดชอบของโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
   6) สะพานข๎ามลําน้ําสม (หลังวัดศรีดอนชัย หมูํที่ 12)ขนาดกว๎าง 5.50 เมตร ยาว 25 
เมตร อยูํในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
   7) สะพานข๎ามลําน้ําดุก (ซอยอูํแรลลี่ หมูํที่ 3) ขนาดกว๎าง 10 เมตร ยาว 10.20 เมตร          
อยูํในความดูแลรับผิดชอบเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
 
           1.5.2 การไฟฟ้า 
  อยูํในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าสํวนภูมิภาค (กฟภ.) อําเภอเชียงของ   สามารถบริการ
จําหนํายกระแสไฟฟ้าได๎เต็มพ้ืนที่เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

ข๎อมูลผู๎ใช๎ไฟฟ้าในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
ลําดับ หมํูบ๎าน จํานวนผู๎ใชไ๎ฟฟา้ (ครัวเรือน) 

1 บ๎านในเวียง หมูํที่ 2 318 
2 บ๎านสบสม หมูที่ 3 292 
3 บ๎านหาดไคร๎ หมูํที่ 7 430 
4 บ๎านเวียงแก๎ว หมูํที่ 8 327 
5 บ๎านเวียงดอนชัย หมูํที่ 12 352 

                              ที่มา : การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคสาขาอําเภอเชียงของ 
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เทศบาลตาํบลเวียงเชียงของ ติดตั้งไฟฟา้สาธารณะในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ จํานวน  520  แหํง  เป็นแบบหลอด
โซเดียม  จํานวน  172  แหํง  แบบหลอดนีออน  จํานวน  348  แหํง  

ข๎อมูลถนน, ซอย, ทางแยก ในเขตเทศบาลฯทีไ่มํมีไฟฟ้าสํองสวาํง 
ลําดับ บริเวณ หมูํบ๎าน 

1 ซอยหลังเทศบาลตําบลเวียง บ๎านสบสม หมูํที่ 3 
2 ซอยทําล๎อ บ๎านเวียงดอนชัย หมูํที่ 12 
3 ซอย 15 ก  บ๎านสบสม  หมูํที่ 3 

                            ที่มา : กองชํางเทศบาลฯ 
           
        1.5.3 การประปา 
  -หนํวยจําหนํายน้ําประปาอําเภอเชียงของ  การประปาสํวนภูมิภาค  สามารถผลิตและจําหนําย
น้ําประปาได๎เต็มพ้ืนที่เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

ข๎อมูลผู๎ใช๎น้ําของการประปาสํวนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ ประจําปี 2564 
ลําดับ หมํูบ๎าน จํานวนผู๎ใชน๎้ํา (ครัวเรือน) ปริมาณน้าํที่ใช๎ (ลิตร) 

1 บ๎านในเวียง หมูํที่ 2 410 410,000 
2 บ๎านสบสม หมูที่ 3 537 537,000 
3 บ๎านหาดไคร๎ หมูํที่ 7 219 219,000 
4 บ๎านเวียงแก๎ว หมูํที่ 8 246 246,000 
5 บ๎านเวียงดอนชัย หมูํที่ 12 193 193,000 

                                           ที่มา : การประปาสํวนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ ณ เดือนมิถุนายน 2564 

    

1.5.4 โทรศัพท ์
  -มีชุมสายโทรศัพท๑ในพ้ืนที่ที่ใกล๎เคียงคือ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

  1.5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งพัสดุ 
          1) ที่ทําการไปรษณีย๑ 1 แหํง ตั้งอยูํที่ หมูํที่ 2  อยูํในความดูแลของบริษัทไปรษณีย๑ไทยจํากัด              
ซึ่งสามารถให๎บริการอยํางทั่วถึง 
  2) บริษัทรับ-สํงพัสดุของเอกชน  1  แหํง ตั้งอยูํที่ หมูํที่  2  
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1.6 ระบบเศรษฐกจิ 
 จํานวนประชากร จําแนกตามประเภทอาชีพ ปี 2562 ข๎อมลูความจําเป็นพื้นฐาน ระดับvillage 

 จากข๎อมูล จปฐ.ปี 2562  ของสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเชียงของ การประกอบอาชีพรับจ๎างทั่วไป  อยูํ
ในอันดับ
ที่  1  คิด
เป็นร๎อย
ละ 
37.30  
ของ
จํานวน
ประชากร
ที่อาศัย
อยูํจริง  
รองลงมา
ประกอบ
อาชีพ
ค๎าขาย  
คิดเป็น
ร๎อยละ 
17.76  
และ
อาชีพ
เกษตรกร
รม คิด
เป็นร๎อย
ละ 4.39  

 
1.6.1 
การเกษ
ตร 
 
 

พ้ืนที่เกือบทั้งหมดของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  เป็นเขตชุมชนเมือง  จึงไมํมีพ้ืนที่ทําการเกษตรโดยเดํนชัด จะมีทํา
การเกษตรริมฝั่งแมํน้ําเป็นประเภทพืชผักตําง ๆ   การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของราษฎรพ้ืนที่สํวนใหญํอยูํนอก
เขตเทศบาล  

  

 

                                                             
            

                    1,080             
                         ํ             2,646      
 พ       1,219      
 พ        1,427      

                          
     

              ศ  ย   ศ      ว   

 ค    ๎ ยล  ค    ๎ ยล  ค    ๎ ยล  
       

            211 7.97 205 7.75 416 15.72 
       

ไ  ํ      พ 32 1.21 40 1.51 72 2.72 

     -      49 1.85 28 1.06 77 2.91 
       

     -   ไ  ํ  4 0.15 6 0.23 10 0.38 

     -   ส   17 0.64 12 0.45 29 1.10 
       

     -      1 0.04 0 0.00 1 0.04 

     -   ส    ๑  1 0.04 1 0.04 2 0.08 
       

พ      -          122 4.61 89 3.36 211 7.97 

พ      -     ส      2 0.08 4 0.15 6 0.23 
       

พ             19 0.72 28 1.06 47 1.78 

     ๎      ไ  498 18.82 489 18.48 987 37.30 
       

  ๎     144 5.44 326 12.32 470 17.76 

      ส ํ      39 1.47 44 1.66 83 3.14 
       

    พ      80 3.02 155 5.86 235 8.88 
       

    1,219 46.07 1,427 53.93 2,646 100.00 
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1.6.2 การประมง 
  มีการทําการประมงตามแหลํงน้ําธรรมชาติที่สําคัญ คือ แมํน้ําโขง  สํวนใหญํเป็นการประมงตาม
ธรรมชาติ  และการเลี้ยงปลาในกระชังตามริมลําน้ําโขง   

 1.6.3 การปศุสัตว ์
  การเลี้ยงสัตว๑สํวนมากเป็นการเลี้ยงเป็นรายยํอยควบคูํไปกับการประกอบอาชีพด๎านอ่ืน  เป็ นการ
เลี้ยงตามธรรมชาติเป็นหลัก  นอกพ้ืนที่ชุมชนเขตเทศบาล 

 1.6.4 การบริการ 
โรงแรม  ที่พัก บริษัททัวร๑ในเขตเทศบาล  

  1) โรงแรม    จํานวน    8   แหํง 
  2) เกสเฮ๎าส๑,รีสอร๑ท   จํานวน    5  แหํง 
  3) บ๎านเชํา ห๎องเชํา   จํานวน   60  แหํง 
  4) บริษัททัวร๑, ขนสํง   จํานวน    3  แหํง 
  5) หอพัก    จํานวน    9  แหํง 
  6) บ๎านพัก(โฮมสเตย๑)   จํานวน  15  หลัง   อยูํหมูํที่  8  

  (ข๎อมูลจาก : กองคลัง เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ณ เดือน พฤษภาคม  2564) 

 

1.6.5 การท่องเที่ยว  การกีฬา และนันทนาการ 
  (1) สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล 
   1)  แหลํงเพาะพันธุ๑ปลาบึกแหํงแรกของโลก ตั้งอยูํบ๎านหาดไคร๎ หมูํที่ 7 ตําบลเวียง ใน
อดีตเป็นแหลํงจับและเพาะพันธ๑ปลาบึก มีฤดูกาลจับในชํวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม  ปลาบึกที่จับได๎จะนําไปผสม
เทียมเพ่ือเป็นการอนุรักษ๑และขยายพันธุ๑  ปลาบึก หรือ giant catfish เป็นปลาน้ําจืดที่ใหญํที่สุดในโลก ซึ่งจากข๎อมูล
ของคณะกรรมาธิการแมํน้ําโขง (MRC) ระบุวําปลาบึกท่ีโตเต็มที่มีความยาวเฉลี่ยได๎ถึง 3 เมตร น้ําหนักกวํา 300 กก.               
และเป็นปลากินพืช โดยมีอาหารหลักคือ 'สาหรํายน้ําจืด' ชํวงปี 2544-2546 ชาวประมงไมํสามารถจับปลาบึก
บริเวณลุํมแมํน้ําโขงในอําเภอเชียงของได๎เลย จนกระทั่งรัฐบาลไทยประกาศห๎ามจับปลาบึกอยํางเป็นทางการตั้งแตํปี 
2549 เป็นต๎นมา และปลาบึกได๎ถูกบรรจุลงในบัญชีสัตว๑คุ๎มครองของอนุสัญญาระหวํางประเทศ 'ไซเตส'  

2) วัดพระแก๎ว  ตั้งอยูํบ๎านเวียงแก๎ว  หมูํที่ 8  ตําบลเวียง  เดิมชื่อ “วัดศรีบุญยืน”                     
มีตํานานกลําววําสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ๎าเคยเสด็จข๎ามแม๎น้ําโขงไปถึงหมูํบ๎านตํามิละ กํอนเสด็จกลับได๎ประทาน
พระเกศา 2 เส๎นให๎นายบ๎านใสํตลับทองคํา 2 ตลับ ๆ ละ 1 เส๎น พร๎อมสลักคําทํานายไว๎วําตํอไปจะมีผู๎สร๎างพระธาตุ
เจดีย๑ขึ้น สถูปด๎านซ๎ายมือชื่อวัดไชยสถาน (วัดหลวงในปัจจุบัน) ด๎านขวามือชื่อวัดศรีบุญยืน  สําหรับชื่อ “วัดพระแก๎ว” 
มาจากความเชื่อของประชาชนที่เชื่อวํา  สมัยหนึ่งพระไชยเชษฐาเคยเสด็จมาพักกองทัพที่หน๎าวัด  ในครั้งนั้นพระองค๑
ได๎อันเชิญพระแก๎วมรกตและพระบางมาด๎วย  ปรากฏหลักฐานจากหน๎าฐานชุกชีหน๎าพระประธานมีฐานพระโบราณ
ตั้งอยูํ  ตัววิหารโบราณสร๎างด๎วยไม๎สัก ไม๎ตะเคียนทั้งหลัง พระประธานเป็นพระพุทธรูปกํออิฐถือปูนปางมารวิชัยลงรัก
ปิดทอง และในปัจจุบันมีปูชนียวัตถุที่สําคัญอันเป็นที่สักการบูชาของพุทธศาสนิกชน คือ พระพุทธรูปหินหยก (หลวง
พํอหินหยก) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินในแมํน้ําโขง และพระธาตุ(เจดีย๑) ทางหมูํบ๎านมีการจัดงานประเพณี     
สรงน้ําพระธาตุทุกปี 
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3) วัดหลวง ตั้งอยูํบ๎านวัดหลวง หมูํที่ 2  ตําบลเวียง  ตํานานของวัดสอดคล๎องกับเรื่องราว
ของวัดพระแก๎ว(เชียงของ)  ซ่ึงเป็นวัดที่มีความเกําแกํตั้งแตํสมัยที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า ครั้งหนึ่งได๎เสด็จมาริม
ฝั่งโขง พระองค๑ประทานพระเกศา 2 เส๎น นายบ๎านจึงได๎นําพระเกศาใสํตลับทองคํา 2 ตลับ ใสํในหลุม และใช๎อิฐหิน
กํอล๎อมรูปเป็นรูปสถูป จารึกข๎อความในแผํนหิน  ความวํา “พระองค๑ได๎เสด็จมาทําการสั่งสอนชาวบ๎าน และทํานายวํา
จะมีพระไชยราชมาสร๎างพระเจดีย๑ 2 แหํงนี้  ตํอมา “เจ๎าอริยะ” มาสร๎างเมืองใหมํ จึงบูรณะบริเวณสถูปเป็นสํานัก
สงฆ๑ ตั้งชื่อวัดทางขวามือชื่อ “วัดศรีบุญเรือง” ตํอมาเปลี่ยนเป็น “วัดพระแก๎ว” และซ๎ายมือคือ “วัดไชยสถาน” ตั้งอยูํ
ระหวํางถนนสายหลักเชียงของกับแมํน้ําโขง  ตัววิหารหันหน๎าไปทางทิศตะวันออกทางฝั่งแมํน้ําโขง สามารถมองเห็น
ทัศนียภาพน้ําโขงและฝั่งประเทศ สปป.ลาวได๎อยํางชัดเจน ภายในวัดมีปูชนียวัตถุที่สําคัญอันเป็นที่สักการบูชาของ
พุทธศาสนิกชน คือ พระพุทธรูป (หลวงพํอสัมฤทธิ์) และพระสังกัจจายย๑  และพระธาตุ(เจดีย๑) ทางหมูํบ๎านมีการ                
จัดงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุทุกปี 

 4) วัดศรีดอนชัย ตั้งอยูํบ๎านเวียงดอนไชย หมูํที่ 12 ตําบลเวียง เดิมชื่อ “วัดตุงคํา” ตั้งอยูํ
บริเวณที่ตั้งสถานีตํารวจภูธรเชียงของในปัจจุบัน  ตํอมาประมาณปี พ.ศ. 2400  ได๎ย๎ายมาสร๎างวัดใหมํทางทิศ
ตะวันตก ติดกับ “ประตูชัย” (ที่ตั้งวัดปัจจุบัน)  จึงได๎เปลี่ยนชื่อวัดใหมํวํา “วัดศรีดอนชัย”  พ.ศ. 2464  ได๎รับพระ
ราชทางวิสุงคามสีมา   วัดศรีดอนชัยเป็นศูนย๑กลางจัดการศึกษาของคณะสงฆ๑อําเภอเชียงของ โดยได๎เปิดสอนพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรม มาตั้งแตํปี พ.ศ. 2480  แผนกสามัญศึกษามาตั้งแตํปี พ.ศ. 2525 และเป็นสถานที่สอบ
ธรรมสนามหลวงประจําอําเภอเชียงของ ประจําทุกปี และได๎รับยกยํองจากกรมการศาสนาให๎เป็น “วัดพัฒนา
ตัวอยําง”  เมื่อปี พ.ศ. 2519 มีปูชนียวัตถุที่สําคัญอันเป็นที่สักการบูชาของพุทธศาสนิกชน คือ “หลวงพํอเพชร” ซึ่ง
เป็นพระคูํบ๎านคูํเมืองเชียงของ เป็นพระพุทธรูปบูชาขนาดใหญํ ปางมารวิชัย(สิงห๑หนึ่ง) สมัยเชียงแสนองค๑พระสูง 50 
นิ้ว                 ฐานเตี้ย   5 นิ้ว แบบบัวหงาย เฉพาะฐานลงรักปิดทอง หน๎าตักเฉพาะองค๑พระกว๎าง 40 นิ้ว รวม
ฐานกว๎าง 43 นิ้ว      มีการประกอบพิธีสรงน้ําในวันมาฆบูชาทุกปี 

5) วัดสบสม มีชื่ออีกชื่อวํา “วัดศรีลาเพชร๑” ตั้งอยูํบ๎านสบสม  หมูํที่ 3  สร๎างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 
2505 เป็นที่ประดิษฐาน “พระเจ๎าศรีสุขสม” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ๑ของเมืองเชียงของ  ภายในวัดรํมรื่น สะอาด
สะอ๎าน ด๎านหน๎าวัดมีลานพักผํอน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน๑ลําน้ําโขง และเมืองห๎วยทราย สปป.ลาว  วัดสบสมเป็น
สถานที่ที่จัดงานประเพณีสืบชะตาหลวงเมืองเชียงของ 

6) วัดหาดไคร๎ ตั้งอยูํที่บ๎านหาดไคร๎  หมูํที่ 7 ที่เดํนๆ ในวัดจะมีเพียงพระประธานและ
พญานาคหน๎าวัด แมํน้ําโขงชํวงผํานหน๎าวัดหาดไคร๎นี้เป็นวังน้ําลึก    และเป็นชํวงแคบกวําแมํน้ําโขงชํวงอ่ืน ๆ                  
เป็นแหลํงจับปลาบึกแหํงแรกของประเทศไทย  
                             7) ศาลเจ๎าพํอหลักเมืองเชียงของ  ตั้งอยูํบ๎านเวียงดอนชัย  หมูํที่  12 ตําบลเวียง                          
อยูํบริเวณด๎านข๎างสํานักงานเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ศาลหลักเมือง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่ตั้งของหลัก
เมืองเชียงของ “อําเภอเชียงของ” เคยรุํงเรืองมาตั้งแตํสมัยกรุงหิรัญนครเงินยาง (เชียงแสน) เดิมชื่อ “เมืองขรราช” 
ตํอมาเปลี่ยนชื่อเป็น “เมืองเชียงของ” ขึ้นการปกครองกับเมืองนันทบุรี (นําน) โดยผู๎ครองนครนํานได๎แตํงตั้งให๎เจ๎า
อริยะวงค๑เป็นเจ๎าเมือง ตั้งแตํปีพุทธศักราช 1805 และมีผู๎ครองเมืองเชียงของสืบตํอกันมาจนถึงเจ๎าเมืองคนสุดท๎าย
คือ พระยาจิตวงษ๑วรยศรังษี ในปีพุทธศักราช 2453 (ร.ศ.129)   อําเภอเชียงของ ได๎รับการยกฐานะเมืองเป็นอําเภอ
หนึ่งขึ้นกับจังหวัดเชียงราย  โดยแตํงตั้งพระยาจิตวงษ๑วรยศรังษีเป็นนายอําเภอคนแรกของอําเภอเชียงของ 
                            8) ศาลเจ๎าพํอพญาแก๎ว  ตั้งอยูํบ๎านสบสม หมูํที่ 3 ตําบลเวียง  ตามประวัติกลําววํา                      
เมื่อประมาณ 300 กวําปีมาแล๎ว พญาแก๎วได๎เป็นผู๎นําราษฎรจํานวนหนึ่ง อพยพมาจากเมืองสิบสองปันนา ลํองเรือมา
ตามลําน้ําโขงแล๎วมาขึ้นฝั่งและสร๎างบ๎านแปงเมืองอยูํบริเวณหมูํบ๎านสบสมในปัจจุบันนี้  ซึ่งในอดีตเป็นเมืองร๎าง  
ตํอมาชาวอําเภอเชียงของได๎สร๎างศาลเจ๎าพํอพญาแก๎วขึ้น เมื่อวันที่  1  มีนาคม พ.ศ. 2512  เพ่ือเป็นการระลึกถึง  
และในปี พ.ศ. 2550 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ได๎จัดสร๎างศาลขึ้นใหมํเนื่องจาก   ศาลหลังเดิมได๎ผุพังตาม
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กาลเวลา  ทุกปีจะมีการจัดเครื่องสักการะศาลเจ๎าพํอพญาแก๎วเป็นประจําทุกปี บริเวณ รอบ ๆ ตัวศาลมีพ้ืนที่กว๎าง รํม
รื่น จัดเป็นสวนสาธารณะอีกแหํงภายในเขตเทศบาล 
                               9) ดอนผาถําน  ลักษณะเป็นดอนที่เกิดจากหินสีดําลักษณะคล๎ายก๎อนถํานฟืนหุงข๎าว ขนาด
เทํากําปั้นมีความแหลมคมทับถมกันเป็นเนินสูงในแมํน้ําโขงใกล๎ริมฝั่ง ชาวบ๎านได๎ตั้งศาลตามความเชื่อวํามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
คอยดูแลปกปักรักษาคนที่จะไปหาปลาในแมํน้ําโขง ที่เรียกวํา “เจ๎าพํอผาถําน” ตั้งอยูํบริเวณฝั่งแมํน้ําโขง                       
บ๎านวัดหลวง  หมูํที่ 2 
                               10) ทิวทัศน๑ริมฝั่งแมํน้ําโขงตลอดแนว ซึ่งเป็นทางเดินลานตัวหนอนเลียบฝั่งแมํน้ําโขง                
มีจุดชมวิวสําหรับให๎นักทํองเที่ยวได๎พักผํอน ได๎บันทึกภาพทิวทัศน๑ริมฝั่งแมํน้ําโขง ซึ่งฝั่งตรงข๎ามจะเป็นประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
      11) พิพิธภัณฑ๑ปลาบึก ตั้งอยูํบ๎านหาดไคร๎ หมูํที่ 7 อยูํในความดูแลรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ปัจจุบันเป็นที่จัดแสดงพันธุ๑ปลาที่มีในลําน้ําโขงเพ่ือเป็นแหลํงเรียนรู๎ของเด็กนักเรียน 
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  เปิดให๎เข๎าชมในวันเสาร๑-อาทิตย๑และวันหยุดนักขัตฤกษ๑ 

     12) ถนนคนเดิน “กาดกองแก๎ว” บ๎านเวียงแก๎ว หมูํที่ 8 เป็นแหลํงจับจําย ซื้อขายสินค๎า 
อาหาร พืช ผัก ผลไม๎ อาหารแปรรูปและอ่ืน ๆ  ที่เป็นผลิตผลของคนในชุมชนนํามาจําหนําย ให๎กับประชาชนทั่วไปและ
นักทํองเที่ยว  มีทุกวันเสาร๑ เริ่มตั้งแตํเวลา 14.00 น.เป็นต๎นไป บริหารงานโดยคณะกรรมการ “กาดกองแก๎ว” 

   13) ถนนคนเดิน “กาดกองเกํา”หรือถนนสายวัฒนธรรม สบสม-หาดไคร๎ เป็นแหลํงจับจําย 
ซื้อขายสินค๎า อาหาร พืช ผัก ผลไม๎ อาหารแปรรูปและอ่ืนๆ ที่เป็นผลิตผลของคนในชุมชนนํามาจําหนําย ให๎กับ
ประชาชนทั่วไปและนักทํองเที่ยว  มีทุกวันศุกร๑ เริ่มตั้งแตํเวลา 14.00 น.เป็นต๎นไป บริหารงานโดยคณะกรรมการ 
“กาดกองเกํา” 

   
  (2) สนามกีฬา ลานกีฬาในเขตเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 
   1) สนามฟุตซอล  บ๎านหาดไคร๎  หมูํที่ 7 
   2) ลานกีฬาทําผาถําน  บ๎านเวียงดอนชัย  หมูํที่ 12 
   3) ลานกีฬาหน๎าวัดหาดไคร๎  บ๎านหาดไคร๎  หมูํที่  7 

   

  (3) สวนสาธารณะ, สวนหย่อมในพื้นที่เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 
   1) สวนสาธารณะศาลเจ๎าพํอพญาแก๎ว  บ๎านสบสม  หมูํที่ 3 
   2) สวนหยํอมทําผาถําน  บ๎านเวียงดอนชัย  หมูํที่ 12 
   3) สวนหยํอมบริเวณพิพิธภัณฑ๑ปลาบึก  บ๎านหาดไคร๎  หมูํที่ 7 

   

  (4) ศูนย์นันทนาการในพื้นทีเ่ทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  
   1) ศูนย๑นันทนาการบ๎านเวียงแก๎ว (ด๎านหน๎าตลาดสดบ๎านเวียงแก๎ว(เดิม)) บ๎านเวียงแก๎ว  
หมูํที่ 8 
   2) ศูนย๑นันทนาการบริเวณศาลเจ๎าพํอพญาแก๎ว  บ๎านสบสม  หมูํที่  3 
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  (5) เครื่องออกก าลังกายที่ติดตั้งในเขตเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ (ข๎อมูล ณ. พ.ค. 2564) 

ลําดับ สถานที่ติดตั้ง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

สภาพเครื่องออกกําลังกาย 
(จํานวน) 

ใช๎การได๎ ชํารุด 
1 บริเวณศาลเจ๎าพํอพญาแก๎ว บ๎านสบสม หมูํที่ 3 9 9 - 
2 บริเวณหน๎าวัดหาดไคร๎ บ๎านหาดไคร๎  หมูํที่ 7 3 3 - 
3 บริเวณด๎านหน๎าศูนย๑สุขภาพชุมชนเทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ  บ๎านหาดไคร๎  หมูํที่  7 
9 9 - 

4 ลานเอนกประสงค๑ด๎านหน๎า ตลาดสดบ๎านเวียงแก๎ว(เดิม) 13 13 - 
5 ทําผาถําน บ๎านเวียงดอนชัย หมูํที่ 12  6 6 - 
6 ทางเดินตัวหนอน ถนนประดิษฐ๑อุดมการณ๑  บ๎านเวียงดอน

ชัย  หมูํที่ 12 
4 4 - 

1.6.6 การอุตสาหกรรม 
  ไมํมีพ้ืนที่ที่เป็นเขตอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นเขตชุมชนเมือง จึงไมํเอ้ืออํานวยในการดําเนินธุร กิจ
แบบอุตสาหกรรม 

 1.6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 (1) การพาณิชย์กรรม 

  - ร๎านค๎าเครื่องอุปโภค บริโภค ร๎านอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม  จํานวน   158 แหํง 
                    - ร๎านตัดผม ร๎านเสริมสวย สถานบริการ(นวด) สถานเสริมความงาม ฯลฯ จํานวน  20 แหํง 
  - ร๎านเกมส๑, ร๎านให๎บริการอินเตอร๑เน็ต    จํานวน   3 แหํง 
  - ร๎านซํอม จําหนําย วัสดุ อุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑ เครื่องคอมพิวเตอร๑ จํานวน   5 แหํง 

- ร๎านซํอมจําหนําย รถยนต๑ รถจักรยานยนต๑ เครื่องจักรกล เครื่องมอืทางการเกษตร ฯลฯ   จํานวน 13 แหํง 
          - ร๎านซํอม จําหนําย วัสดุ อุปกรณ๑ไฟฟ้า เครื่องใช๎ไฟฟ้า อุปกรณ๑อิเล็กทรอนิกส๑  จํานวน  7 แหํง    - 
ร๎านจําหนํายวัสดุ อุปกรณ๑กํอสร๎าง      จํานวน   5  แหํง 

- ปั๊มน้ํามัน       จํานวน   1  แหํง 
- ร๎านขายยา       จํานวน   4  แหํง 

  - ตลาดเอกชน       จํานวน   2  แหํง 
  - ร๎านรับซื้อ ขายทองคําแทํง ทองรูปพรรณ รับแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ จํานวน  5 แหํง 
  - ตลาดสดเทศบาลฯ      จํานวน   1 แหํง 
  - สถาบันการเงิน 
    ธนาคาร      จํานวน   5  แหํง 
   (ธนาคารออมสิน,ธนาคารกสิกรไทย,ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร, 
ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย๑)  
    โรงรับจํานํา      จํานวน   1  แหํง 
    บริษัทรับจัดไฟแนนซ๑ ฯลฯ    จํานวน   2  แหํง  

 (ข๎อมูล : กองคลัง เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ณ เดือน พฤษภาคม 2564) 
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  (2) กลุ่มอาชีพ  
   กลุํมอาชีพตําง ๆ สํวนใหญํยังไมํเข๎มแข็ง ไมํมีการดําเนินการอยํางตํอเนื่อง รอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากทางราชการเป็นหลัก  

ข๎อมูลกลุํมอาชีพในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

ลําดับ ชื่อกลุํมอาชีพ ที่อยูํ 
หนังสือแสดงการจัดตัง้กลุํม 

หมายเหตุ 
มี ไมํมี 

1 กลุํมเกษตรชีวภาพ (ปุย๋) หมํูที่ 3 ต.เวียง   มีการดําเนินการ 
2 กลุํมเลี้ยงปลาในกระชงั หมํูที่ 12 ต.เวียง   มีการดําเนินการ 
3 กลุํมแชมพูสมุนไพรและลูกประคบ หมํูที่ 3 ต.เวียง   ไมํมีการดําเนนิการ 
4 กลุํมจักสานผลิตภัณฑ๑ไมไ๎ผํ หมูที่ 7 ต.เวียง   ไมํมีการดําเนนิการ 
5 กลุํมไขํเค็มดินสอพอง หมํูที่ 3 ต.เวียง   ไมํมีการดําเนนิการ 
6 กลุํมบายศรีสูํขวัญ หมํูที่ 3 ต.เวียง   ไมํมีการดําเนนิการ 
7 กลุํมเลี้ยงปลาหนองปลาขาว หมํูที่ 3 ต.เวียง   ไมํมีการดําเนนิการ 
8 กลุํมแปรรูปผลิตภัณฑ๑จากผา๎ทอพื้นเมือง หมํูที่ 3 ต.เวียง   มีการดําเนินการ 
9 กลุํมเพาะเห็ดนางฟา้ หมํูที่ 8 ต.เวียง   ไมํมีการดําเนนิการ 

10 กลุํมสาหรํายน้าํจืด (ไก) หมํูที่ 7 ต.เวียง   มีการดําเนินการ 
          (ข๎อมูลจาก งานพฒันาชุมชนเทศบาลฯ ณ  พ.ค. 2564 ) 

   รายได๎ประชากรเฉลี่ย  93,138.- บาท/คน/ปี   (ที่มา : ข๎อมูล จปฐ.ปี 2561 สํานักงานพัฒนาชุมชน)  

 (3) การค้ากับต่างประเทศ 
         สินค๎านําเข๎าและสํงออกบริเวณชายแดน ด๎าน อ.เชียงของ ในปีงบประมาณ 2563 สินค๎าที่มีมูลคํา

การนําเข๎า สํงออกสูงในอันดับต๎น ๆ มีดังนี้ (ข๎อมูลจาก ดํานศุลกากรเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย)   
    

สินค้าน าเข้า 
ลําดับ ประเภท/ชนิดสินค๎า หนํวย ปริมาณ มูลคํา(บาท) ประเทศต๎นทาง 
1 ผักสด กก. 197,098,279.26 3,714,776,992.15 จีน 
2 ผลไม๎สด กก. 207,018,791.80 3,250,228,216.03 จีน 
3 ดอกไม๎,ไม๎ประดับ กก. 6,844,489.55 584,723,873.58 จีน 
4 ลิกไนต๑ กก. 235,030,770.00 208,924,428.22 สปป.ลาว 
5 เครื่องจักรกล-อุปกรณ๑ กก. 460,830.50 68,902,890.32 จีน 
6 หิน กก. 225,080,000.00 47,361,418.36 สปป.ลาว 
7 ใบชา,ชาผง  กก. 1,510,000.00 21,437,386.42 จีน 
8 อุปกรณ๑ตกปลา กก. 493.00 18,646,571.54 สปป.ลาว 
9 แก๏สอาร๑กอน กก. 1,753,000.00 17,645,916.22 จีน 
10 ลูกต๐าว กก. 1,054,000.00 17,077,626.45 สปป.ลาว 
11 สินค๎าอ่ืน ๆ กก. 10,757,204.62 116,348,021.61 จีน, สปป.ลาว 

รวม 8,066,073,340.90  
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   สินค้าส่งออก 

ลําดับ ประเภท/ชนิดสินค๎า หนํวย ปริมาณ มูลคํา (บาท) ประเทศปลายทาง 
1 ผลไม๎สด กก. 315,785,354.77 12,718,347,930.79 จีน 
2 เครื่องอุปโภค - บริโภค กก. 30,548,715.51 802,000,836.91 สปป.ลาว 
3 ยางพารา กก. 16,411,625.00 695,748,521.27 จีน 
4 วัสดุที่ใช๎ในการกํอสร๎าง กก. 172,190,187.18 609,472,604.76 สปป.ลาว 
5 โค,กระบือมีชีวิต ลิตร 6,254,886.00 493,733,548.10 สปป.ลาว 
6 น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว กก. 39,561,803.00 470,508,082.23 สปป.ลาว 
7 ข๎าวสาร กก. 33,920,210.00 427,768,147.48 จีน 
8 พืช ผัก, ผลไม๎แปรรูป (อบแห๎ง) กก. 8,171,200.50 246,103,603.42 จีน 
9 ถั่วตํางๆ กก. 2,077,522.20 200,305,464.72 สปป.ลาว 
10 ของใช๎ในอาคาร,ตกแตํงสถานท่ี กก. 7,298,965.14 195,717,663.91 จีน 
11 สินค๎าอ่ืน ๆ  หีบหํอ 69,691,610.28 1,838,275,214.52 เมียนมา,จีน,สปป.ลาว

,ฮํองกง 
รวม 18,697,981,618.11  

 

1.7 ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 1.7.1 การนับถือศาสนา 

ประชากร  สํวนใหญํในเขตเทศบาลฯ นับถือศาสนาพุทธ ในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ                  
มีวัด จํานวน 5 วัด 

ลําดับ ชื่อ ตั้งอยูํที่ นิกาย/ประเภทวัด/ภาค 
1 วัดหลวง บ๎านวัดหลวง หมูํที่ 2 ต.เวียง มหานิกาย/วัดราษฎร๑/ภาค 6 
2 วัดสบสม บ๎านสบสม หมูํที่ 3 ต.เวียง มหานิกาย/วัดราษฎร๑/ภาค 6 
3 วัดหาดไคร๎ บ๎านหาดไคร๎ หมูํที 7  ต.เวียง มหานิกาย/วัดราษฎร๑/ภาค 6 
4 วัดพระแก๎ว บ๎านเวียงแก๎ว หมูํที่ 8  ต.เวียง มหานิกาย/วัดราษฎร๑/ภาค 6 
5 วัดศรีดอนชัย บ๎านเวียงดอนชัย หมูํที่ 12 ต.เวียง มหานิกาย/วัดราษฎร๑/ภาค 6 

 

1.7.2 ประเพณีและงานประจ าปี  
ล าดับ ช่วงเวลา (เดือน) กิจกรรม 
1 มกราคม - ตักบาตรวันขึ้นปีใหมํ 

- ประเพณีสืบชะตาเมืองเชียงของ (วัดสบสม) 
2 กุมภาพันธ๑ - ประเพณีสรงน้ําหลวงพํอเพชร (วัดศรีดอนชัย) (ตรงกับวันมาฆบูชา) 

- โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ (ปั่นรักษ๑) 
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1.7.2 ประเพณีและงานประจ าปี(ต่อ) 
ล าดับ ช่วงเวลา (เดือน) กิจกรรม 
3 เมษายน - โครงการบรรพชา อุปสมบท พระภิกษุ สามเณรและบวชศิลจาริณี

ภาคฤดูร๎อน (วัดสบสม) 
- ประเพณีแขํงเรือ 
- ประเพณีสงกรานต๑ 
- ประเพณีบวงสรวงเจ๎าพํอปลาบึก 
- รดน้ําดําหัวผู๎สูงอายุ 

4 พฤษภาคม - ประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดหลวง (ตรงกับวันวิสาขบูชา) 
6 มิถุนายน - งานวันอัฐมีบูชา 
7 กรกฎาคม - ประเพณีหลํอเทียนพรรษา 

- ตักบาตรเนื่องในวันเข๎าพรรษา 
8 ตุลาคม - ตักบาตรวันออกพรรษา 
9 พฤศจิกายน - ประเพณีทําบุญฟังเทศน๑มหาชาติชาดก (วัดหาดไคร๎) 

- ประเพณีลอยกระทง 
10 ธันวาคม - ประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดพระแก๎ว  

- มหกรรมของก๋ินลําเมืองเมืองเจียงของ 
 

1.7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น   
ด๎านภาษามีลักษณะเดํนในด๎านภาษาพูด  ภาษาเขียนของตนเอง  เรียกวํา ภาษาพ้ืนเมือง หรือ               

“คําเมือง” ซึ่งเป็นภาษาของชนล๎านนา  ภาษาคําเมืองเป็นวัฒนธรรมทางภาษาที่บํงบอกถึงความเป็นเอกลักษณ๑                 
และความเป็นอัจฉริยะที่บรรพชนสร๎างสมมายาวนาน ภาษาพูดคือภาษาเมือง เรียกวํา “อ๎ูคําเมือง” สําเนียงพูดไมํ
เหมือนกับจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคเหนือ คือไมํช๎าเนิบนาบและไมํห๎วนจนเกินไป ภาษาเขียน มีภาษาเขียนที่เรียกกันวํา 
“อักขระล๎านนา” หรือ “ตั๋วเมือง” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางภาษาที่สูงสํงเป็นเอกลักษณ๑ของชาวล๎านนามานาน    

  

1.7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  สินค๎าพ้ืนเมืองที่เห็นได๎ชัดจะเป็นในเรื่องอาหารเนื่องจากพ้ืนที่ในเขตของเทศบาลเป็นเขตที่อยูํอาศัย
ไมํมีพ้ืนที่ในการทําการเกษตร อุตสาหกรรม อาหารที่เป็นที่รู๎จักของนักทํองเที่ยว เชํน  

(1)  สาหรํายน้ําจึด “ไก” ที่มีการแปรรูปเป็นเป็นข๎าวเกรียบไก คุกกี้ไก ไกแผํน เป็นสินค๎าของฝาก 
ของที่ระลึกแกํนักทํองเที่ยว 

(2) ข๎าวซอย หรือ ข๎าวซอยฮํอ หรือ ข๎าวซอยยูนนาน 
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1.8 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.8.1 แม่น้ า ,แหล่งน้ า  

   ในเขตเทศบาลฯมีแมํน้ําที่ไหลผําน  3 สาย คือ แมํน้ําโขง, ห๎วยน้ําสมและห๎วยน้ําดุก  เป็นแหลํง
น้ําที่มีน้ําตลอดปี  ใช๎ประโยชน๑ทางด๎านการประมง และการเกษตรกรรมริมฝั่งแมํน้ําเป็นหลัก 
   แหลํงน้ําสาธารณะที่มนุษย๑สร๎างข้ึน (บํอน้ํา, สระน้ํา) 
    
  
 
 

     
 
1.8.2 ทรัพยากรป่าไม้ 

ในเขตเทศบาลฯไมํมีพ้ืนที่ป่าไม๎ 

  

1.8.3 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1) สาหรํายน้ําจีด “ไก” ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตามโขดหินในแมํน้ําโขง คนในชุมชนมีการนํา
สาหรํายน้ําจึดมาทําอาหาร และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑ตําง ๆ เชํน ข๎าวเกรียบไก ขนมปังผสมสาหรําย ฯลฯ ปัจจุบัน
เป็นสินค๎า OTOP ของตําบล 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ หมูํบ๎าน จํานวน (แหํง) 
1 บ๎านในเวียง  หมูํที่ 2 3 
2 บ๎านสบสม  หมูํที่ 3 3 
3 บ๎านเวียงแก๎ว  หมูํที่ 8 3 
4 บ๎านเวียงดอนชัย  หมูํที่ 12 2 
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1.8.4 ขยะมูลฝอย 
 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของมีรถที่ใช๎ในการจัดเก็บและขนขยะ จํานวน 2 คัน ขยะที่จัดเก็บ               

และขนแยกเป็น 4 ประเภทคือ 
(1) ขยะอินทรีย๑ เชํน เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม๎ เปลือกผลไม๎ ฯลฯ ให๎แยกใสํ

ถุงพลาสติกมัดปากถุงหรือใสํภาชนะสํงให๎รถเก็บขยะของเทศบาลฯ  ขยะอินทรีย๑เทศบาลฯจะนําไปทําปุ๋ย   เลี้ยงสัตว๑ 
(ไส๎เดือน) ซึ่งเทศบาลมีโรงเพาะเลี้ยงไส๎เดือนเพื่อนําฉี่ไส๎เดือนไปทําน้ําหมักชีวภาพ 

(2) ขยะรีไซเคิล เชํน กระป๋อง ขวดแก๎ว ขวดพลาสติก กระดาษ โลหะ ฯลฯ ขยะที่คัดแยก
แล๎วมีแนวปฏิบัติ 3 ทางดังนี้ 

 (2.1) นําไปทิ้งที่จุดทิ้งขยะคัดแยกประจําหมูํบ๎าน/จุดทิ้งขยะคัดแยกที่เทศบาลได๎
กําหนดจุดไว๎   ซ่ึงเทศบาลฯจะเก็บรวบรวมเพ่ือจําหนํายหรือนําไปใช๎ประโยชน๑อยํางอ่ืนที่สามารถทําได๎ 

 (2.2) นําไปบริจาค ผ๎าป่าขยะสร๎างบุญ 
 (2.3) รวบรวมไว๎ขายเอง หรือนําไปรํวมกิจกรรม ขยะแลกของ กองทุนขยะ 
(3) ขยะทั่วไป เชํน กระดาษทิชชู ถุงพลาสติกปนเปื้อนเศษอาหาร หรือขยะที่ไมํสามารถ              

คัดแยกได๎  รวบรวมใสํถุงพลาสติกใส หรือถุงที่สามารถมองเห็นขยะภายในถุง  มัดปากถุงสํงให๎รถเก็บขยะของเทศบาล
ฯ  ขยะทั่วไปกําจัดโดยเทกองบริเวณบํอขยะ ซึ่งอยูํในเขตเทศบาลตําบลเวียง 

(4) ขยะอันตราย เชํน หลอดไฟฟ้า แบตเตอรรี่ ถํานไฟฉาย เศษกระจก ฯลฯ (นําไปทิ้ง                 
ณ จุดรับทิ้งขยะอันตรายประจําหมูํบ๎าน  โดยเทศบาลฯจะเก็บรวบรวมเพ่ือสํงตํอให๎องค๑การบริหารสํวนจังหวัดนําไป
กําจัดตามวิธีการที่ถูกต๎องตํอไป 

 

ตารางการจัดเก็บและขนขยะประจําสัปดาห๑ 
วัน ขยะอินทรีย๑ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะอันตราย 

จันทร๑  - - - 
อังคาร  -  - 

พุธ  - - - 
พฤหัสบดี  -  - 

ศุกร๑   -  
เสาร๑  -  - 

อาทิตย๑  - - - 
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ปริมาณขยะท่ีจัดเก็บและขน 
ลําดับ รายการ ปริมาณขยะที่เก็บและขน/สัปดาห๑ 

1 ขยะอินทรีย๑  2,500  กิโลกรัม 
2 ขยะรีไซเคิล  1,600  กิโลกรัม 
3 ขยะทั่วไป 5,400  กิโลกรัม 
4 ขยะอันตราย      21  กิโลกรัม 

              ที่มา :กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อมเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ณ เดือน พ.ค. 2564 

 

 ปัญหาที่พบในปัจจุบัน  
(1) ปริมาณขยะที่เพิ่มข้ึน  อันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตของชุมชน เมือง และปัญหาขยะภายนอก

เขตเทศบาลฯ ที่มีการลักลอบนํามาทิ้งในเขตเทศบาลฯ  
(2) ไมํมีเครื่องมือที่ใช๎ในการบริหารจัดการบํอขยะ รวมทั้งงบประมาณท่ีใช๎ในการปรับปรุงบํอ                      

มีไมํเพียงพอ 
(3) ปัญหาไฟไหม๎บํอขยะในชํวงฤดูแล๎ง  

   
 คําใช๎จํายในการเก็บขน (คําจ๎างคนงาน, คําน้ํามันรถ)  ประมาณ 1,010,820.-บาท/ปี                     

    (ข๎อมูลจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อมเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ) 

1.8.5 สภาพแวดล้อม  
ปัญหามลภาวะทางอากาศ ในฤดูแล๎งจะมีปัญหาหมอกควันจากการเผาหญ๎า ในการเตรียมการ

เพาะปลูกซึ่งพ้ืนที่เพาะปลูกอยูํนอกเขตเทศบาล ปัญหาด๎านมลภาวะทางกลิ่นในบริเวณที่ทิ้งขยะ และน้ําเสียในเขต
ชุมชน 

1.9 ศักยภาพของท้องถิน่ 
 1.9.1 โครงสร้างของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  ประกอบด๎วย 

        (1) ฝ่ายสภาและฝ่ายบริหาร  ฝ่ายสภา ประกอบด๎วยสมาชิกสภาเทศบาล จํานวนทั้งสิ้น 12 คน                   
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง มีวาระการดํารงตําแหนํงคราวละ   4 ปี  ฝ่ายบริหาร
ประกอบด๎วยนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี (2 คน)  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี  
นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  มีวาระการดํารงตําแหนํงคราวละ 4 ปี                            
รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี มาจากการแตํงตั้งของนายกเทศมนตรี
   
                  (2) ฝ่ายปฏิบัติงานประจํา  มีปลัดเทศบาลเป็นผู๎บังคับบัญชาสูงสุด และมีพนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจําและพนักงานจ๎าง เป็นฝ่ายปฏิบัติตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีมอบหมายงานให๎เป็นไปตามระเบียบ
แบบแผนที่กําหนด 
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       ฝ่ายบริหาร 

        

 

 
 

    
 
                       
 
 

 
 ฝ่ายนิติบัญญัติ (สภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
     
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรี 

ประธานสภาเทศบาล
ฝ่ายบริหาร 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

  
เลขานุการนายกเทศมนตรี
  

รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

รองประธานสภาเทศบาล
ฝ่ายบริหาร 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 สมาชิกสภาฯ เขต 2 

เลขานุการสภาฯ
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ฝ่ายปฏิบัติงานประจ า 

 

 

 

 

 

 

1.9.2 โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 

 

  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัดเทศบาลฯ 

รองปลัดเทศบาลฯ 

ส านักปลดั กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา 

นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล 

หัวหน้าส านักปลัดฯ
รวจสอบภายใน 

ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองช่าง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

-งานธุรการ 
-งานการเจ้าหน้าที ่
-งานทะเบียนราษฎร 
-งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
-งานสวัสดิการสังคม
และพัฒนาชุมชน 
-งานนโยบายและ
แผน 
-งานนิติการ 
-งานพัฒนาและ 
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
-งานประชาสัมพันธ ์
 

-งานการเงินและบัญช ี
-งานจัดเก็บและ
พัฒนารายได ้
-งานพัสดุและ
ทรัพย์สิน 
-งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

-งานวิศวกรรม 
-งานสาธารณูปโภค 
-งานธุรการ 

-งานธุรการ 
-งานสุขาภบิาลและอนามยั
สิ่งแวดล้อม 
-งานป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 
-งานศูนย์บริการสาธารณสุข 

-งานธุรการ 
-งานบริหารการศึกษา 
-งานการศึกษาปฐมวยั 
-งานโรงเรียน 
-งานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

หน่วยตรวจสอบภายใน
  

หน่วยตรวจสอบภายใน

ภายใน 
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เทศบาลตําบลเวียงเชียงของได๎กําหนดแบํงสํวนราชการออกเป็น 5 สํวน , 1 หนํวยงาน ได๎แกํ 
(1) สํานักปลัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   
(2) กองคลัง      
(3) กองชําง  
(4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 

  (5) กองการศึกษา 
  (6) หนํวยตรวจสอบภายใน    

 

ปัจจุบันเทศบาลฯ มีอัตรากําลังพนักงาน ลูกจ๎างประจํา พนักจ๎าง และพนักงานจ๎างเหมารวมทั้งสิ้น 68 คนดงันี้ 

หน่วยงาน 
 

พนักงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง
เหมา 

รวม 

สํานักปลดัเทศบาล 10 3 8 2 23 
กองคลัง 2 - 3 1 6 
กองชําง 3 - 4 3 10 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 2 - 6 7 16 
กองการศึกษา สํานักงาน  2 

โรงเรียน  3 
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก  1 

- 
- 
- 

สํานักงาน  1 
โรงเรียน  3 
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก  2 

- 
1 
1 

14 

รวม 23 3 27 15 68 
                      ข๎อมูล ณ กรกฎาคม 2564 

          

1.9.3 สถานะด้านการเงิน การคลัง ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  
              รายรับ-รายจํายของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  ในชํวง 5 ปี มีดังนี้   

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

รับ
จริง 

46,612,961.60 46,800,478.97 48,829,59.83 51,069,918.12 47,664,119.72 

จ่าย
จริง 

45,196,709.56 45,525,349.61 44,702,771.44 39,834,610.25 40,472,760.68 
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1.9.4 อัตราก าลังบุคลากรด้านการบรรเทาสาธารณภัย 
(1) เจ๎าหน๎าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลฯ จํานวน 9 คน 
(2) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  (อปพร.) จํานวน 30 คน (รวม

เจ๎าหน๎าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลฯ ซึ่งเป็น อปพร.ด๎วย) 
(3) เจ๎าหน๎าที่สมาคมแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงราย (จุดอําเภอเชียงของ)  จํานวน  5 คน 

 

1.9.5 อัตราก าลังเครื่องมือเครื่องใช้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบล                 
เวียงเชียงของ 

ที่ รายการ จํานวน 
สภาพ 

ใช๎การได ๎ ใช๎การไมํได ๎
1 รถยนต๑ดับเพลิง 1  คัน 1 - 
2 รถยนต๑บรรทุกน้ํา 2  คัน 2 - 
3 รถยนต๑กู๎ชีพ 1  คัน 1 - 
4 เรือท๎องแบน 1  ลํา 1 - 
5 รถยนต๑กู๎ภัย 1  คัน 1 - 
6 เครื่องยนต๑สูบน้าํ ชนิดหาบหาม 1 เครื่อง 1 - 
7 วิทยุสื่อสารชนิดตัง้สํานักงาน 2 เครื่อง 2 - 
8 วิทยุสื่อสารชนิดประจํารถยนต๑ 2 เครื่อง 2 - 
9 ชุดดับเพลงิ 2 ชุด 2 - 

10 ชุดผจญเพลงิ 1 ชุด 1 - 
11 สายสงํน้าํดับเพลงิ 18 เส๎น 6 12 
12 หน๎ากากป้องกันแก๏สพษิ 1 ชุด 1 - 
13 ถุงมือดับเพลิง 5 คู ํ 5 - 
14 ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห๎ง 20 ถัง 9 11 (รอบรรจุผงฯใหมํ) 
15 ถังดับเพลิงชนิดคาร๑บอนไดออกไซด๑ (CO2) 7 ถัง 4 3 (รอบรรจุใหมํ) 
16 เครื่องตัดถําง 1 อัน 1 - 
17 เปลหามผู๎ปว่ย 2 เปล 1 1 (รอสํงคืน) 
18 เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 1 เครื่อง 1 - 
19 กรวยจราจร 10 อัน 8 2 
20 แผงกั้นจราจร 18 แผง 15 3 (ชํารุด) 
21 เลื่อยโซํไฟฟ้า 1 เครื่อง - 1 (โซํเสื่อมสภาพ) 
22 เลื่อยยนต๑ 4 เครื่อง 4 - 
23 เครื่องชาร๑ตแบตเตอรี่ 1 เครื่อง 1 - 
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1.9.6 อัตราก าลังเครื่องมือเครื่องใช้ ส าหรับงานบริการสาธารณะของเทศบาลฯ 

ที่ รายการ จํานวน 
สภาพ 

ใช๎การได ๎ ใช๎การไมํได ๎
1 รถชมวิว 1  คัน 1 - 
2 รถกระเช๎า 1  คัน 1 - 
3 ชุดตัดเหล็ก ถังลม แก๏ส 1 ชุด 1 - 
4 ปั๊มลม 1 เครื่อง 1 - 
5 สวํานโรตารี่ (สวํานกระแทก) 2 ตัว 2 - 
6 สวําน 1 ตัว 1 - 
7 แทํนตัดเหล็กขนาด 14 นิ้ว 1 เครื่อง 1 - 
8 เลื่อนยนต๑ ขนาด 11 นิ้ว 1 เครื่อง 1 - 
9 เครื่องสกัดคอนกรีต 1 ตัว 1 - 

10 ตู๎เชื่อม (ขนาด 200 แอมป์) 1 ตู๎ 1 - 
11 ตู๎เชื่อม (ขนาด 500 แอมป์) 1 ตู๎ - 1 
12 เครื่องเจียร๑ ขนาด 5 นิ้ว 1 ตัว - 1 
13 เครื่องตบดิน 1 เครื่อง 1 - 
14 รถเข็น (ล๎อเดียว) 2 คัน 2 - 
15 รถผสมปูน 1 คัน - 1 
16 เลื่อยตัดไม๎  2 อัน 2 - 
17 เครื่องตัดหญ๎า 9 เครื่อง 7 2 
18 เครื่องพํนหมอกควัน 5 เครื่อง 4 1 
19 เครื่องยํอยกิ่งไม๎ ใบไม๎ 2 เครื่อง 2 - 
20 รถบรรทุกขยะ 3 คัน 2 1 
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ส่วนท่ี 2 
ยุทธศาสตรอ์งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 2.1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
                     โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ   
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติและต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  1 สิงหาคม 2560 โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติก าหนดวิธีการ  การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติในการติดตาม การตรวจสอบ และการ  ประเมินผล รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน โดยมีเปูาหมายการพัฒนา
ประเทศคือ“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา  อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม        
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและ
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดย
การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ   

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

 การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง  
การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ 
“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ได้แก ่

 
(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

เปูาหมายการพัฒนา  
(1.1) ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข  
(1.2) บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  
(1.3) กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มี

ความพร้อมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
   (1.4) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดย

ประชาคมระหว่างประเทศ  
    (1.5) การบริหารจัดการความมั่นคง มีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ตัวชี้วัด 
    (1) ความสุขของประชากรไทย  

          (2) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  
                         (3) ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
                         (4) บทบาทและการยอมรับในด้านความม่ันคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ  
                         (5) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  

(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
 การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม 

ตระหนักในเรื่องความม่ันคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
 การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
 การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถปูองกันและขจัดสาเหตุของประเด็น 

ปัญหาความม่ันคงท่ีส าคัญ 
   (2) การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

 การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน  
 การติดตาม เฝูาระวัง ปูองกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่ 
 การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัด ชายแดน

ภาคใต้ 
 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ทั้งทางบกและทางทะเล 
               (3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง   
ของชาติ 

 การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้ง

ภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมปูองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัย  คุกคามได้ทุกมิติ
ทุกรูปแบบและทุกระดับ 

 การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคาม  ให้มี
ประสิทธิภาพ   

    (4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กร  
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

 การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
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 การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค 
 การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กร 

ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ  
                         (5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

การพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝูาระวัง แจ้งเตือน ปูองกัน และ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม  

 การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ 
 การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

 
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เปูาหมายการพัฒนา  
(1) ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
(2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
 ตัวชี้วัด 
(1) รายได้ประชาชาติการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจาย

รายได ้ 
(2) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน  
(3) การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  
(4) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(1) การเกษตรสร้างมูลค่า 
 เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น     เกษตรปลอดภัย 
  เกษตรชีวภาพ    เกษตรแปรรูป 
 เกษตรอัจฉริยะ 

(2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 อุตสาหกรรมชีวภาพ      อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  
 อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
 อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ  

(3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
 ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม    ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
 ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
 ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า    ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
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   (4)  โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก     
       เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ  สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

           เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
          รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค  
   (5)  พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  
          สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ      สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
          สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด        สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล   

       ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงภาครัฐ 

 

(3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เปูาหมายการพัฒนา  
(1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21   
(2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  
ตัวชี้วัด 
(1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  
(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(3) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
 การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียน      

การสอนในสถานศึกษา 
 การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา 
 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคน ในสังคม 
การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

(2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย      ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 ช่วงวัยแรงงาน     ช่วงวัยผู้สูงอายุ 

(3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 
 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ู ให้เป็นครูยุคใหม ่
 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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 การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และ การวาง
ต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 

 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
 การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

(4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
 การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม  

รวมทั้งสื่อ 
     การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุน  ที่เหมาะสม

ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
                        การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้าง
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 

(5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
 การปูองกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี   
 การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

(6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

(7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ  
  การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 
 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ 
 การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของ

อุตสาหกรรมกีฬา  
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(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
เปูาหมายการพัฒนา 
(1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ   
(2) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา

เป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  
(3) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ 

ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
ตัวชี้วัด   
(1) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร  
(2) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน  
(3) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม 

และเทคโนโลยี   
(4) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(1) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

 ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
 ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 
 กระจายการถือครองทีด่ินและการเข้าถึงทรัพยากร 
 เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ และความริเริ่ม

สร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน 
 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย  ทุกเพศภาวะ

และทุกกลุ่ม 
 ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเปูาเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาส 

โดยตรง 
             สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับ
ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
         สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง   

(2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  
 พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค    
 ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ 
 จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย  ให้สามารถ

ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
 ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือวาง ระบบและ

กลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด 
 สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 การพัฒนาก าลังแรงงานในพ้ืนที่ 
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(3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
 สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม 
 การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
 สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชา สังคม

และภาคประชาชน 
 ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม 
 สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับ สังคมยุค

ดิจิทัล 
  (4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ จัดการ
ตนเอง 
        ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถใน การจัดการ
วางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 
        เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง 
        สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน 
        สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
   

(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

   เปูาหมายการพัฒนา 
   (1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่น
ต่อไปได้ใช้ อย่างยั่งยืน มีสมดุล   

(2) ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบ
ทางลบ จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ   

(3) ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมดุล ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ   

(4) ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล   

ตัวชี้วัด  
(1) พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
(2) สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู  
(3) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     
(4) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม  

 (1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
  เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการ 

สร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด  
  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ 
  รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  

 เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 
 ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ 
 ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการปูองกันและ

แก้ไข ทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 
 พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
 มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติ และ

ผลกระทบที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 มุ่งเปูาสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง 

พ้ืนฐาน ของภาครัฐและภาคเอกชน 
 พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิด 

จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
   (4) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความ
เป็น เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
     จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็น เอกภาพ 
     พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มี 
การบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
     จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร ทั้ง
ระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 
     สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก ทาง
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐาน วัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน 
     พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร  
ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
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     เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่ งแวดล้อม และยกระดับ 
ความสามารถในการปูองกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 

(5) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ า ของ

ประเทศ 
  เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และ

สร้าง มูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
  พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงาน     

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
  พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ใน

มิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 
(6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
  ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และ

คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 
  พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย 

สิ่งแวดล้อม 
  จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 
  พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคต 

ประเทศ ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม  และธรรมาภิบาล 

   
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

   เปูาหมายการพัฒนา 
(1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 

ตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส   
(2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   
(3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
(4) กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ   
 
ตัวชี้วัด   
(1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ  
(2)  ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ   
(3) ระดบัความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ   
(4) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ

อย่าง สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
  การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับ แนว

หน้าของภูมิภาค 
  ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการ น า

เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
(2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและ

เชื่อมโยง การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่   
  ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
  ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

     ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ในทุกระดับ 

(3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

 ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
   ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้

องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
(4) ภาครัฐมีความทันสมัย      
  องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
  พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
(5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก         

มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ  
  ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
  บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม  และ

มีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
(6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการปูองกันการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 
  บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
  การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  

เป็นธรรม และตรวจสอบได้  
 การบริหารจัดการการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ 

แบบบูรณาการ   
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(7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
  ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ  ที่

เปลี่ยนแปลง 
  มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น 
  การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
(8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค  
  บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลัก 

ประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
  ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุก

ขั้นตอน ของการค้นหาความจริง  
  หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง      

มีเปูาหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน  
   ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 
  พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 
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2.1.2 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
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2.1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 – 2565) 
  ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด “ยกระดับการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการเกษตร                               
                                    สู่ฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับห่วงโซ่อุปทานของโลก” 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นความโดดเด่นและเชื่อมโยงห่วงโซ่
มูลค่าเพ่ิม            การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพ่ิมศักยภาพการค้า การลงทุน การค้าชายแดนและการค้าต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
                    และสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริการด้านสุขภาพ (Wellness) แบบองค์รวม มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคม 
                   ผู้สูงอายุ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
       

 2.1.4 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวดัเชียงราย พะเยา 
แพร่ น่าน) พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 

 
  เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด : “ประตูการค้าสากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตร
ปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”  
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  
                    เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพ่ือสร้างรายได้สู่ 
                    ชุมชนและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน                 
                    โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
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 2.1.5  แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน                  
พ.ศ. 2565 
   จากผลการวิ เคราะห์ศักยภาพพ้ืนฐานของจังหวัด การวิ เคราะห์สภาวะแวดล้อม                       
ผ่านกระบวนการรับฟัง ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนแบบมีส่วนร่วม จังหวัดได้ก าหนดวิสัยทัศน์                         
และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย ดังนี้  
 
วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย  “เชียงรายเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล”  
 
 

เป้าประสงค์ ( Goal ) 1. เพ่ือสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการ          
                             แข่งขันด้านการค้า การลงทุน บริการ โลจิสติกส์ การเกษตรการท่องเที่ยวและ 
                             วัฒนธรรมเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS 

     2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการน้อมน าหลักปรัชญา  
                    เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหลักในการ สร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมท่ี 
                    มีคุณภาพ  
     3. เพ่ือสร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เพ่ือให้ประชาชน 
                    อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ  
     4. เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีปกติ 
                    และแนวชายแดน 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ                    
                           โดยด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับสินค้าการเกษตร ภายใต้ 
                           แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ    
                             โลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการเสริมสร้าง 
       ความเป็นพลเมือง เพ่ือสร้างจิตส านึกความรักสถาบันหลักของชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
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 2.1.6 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
เชียงราย (พ.ศ. 2561-2565) 
 
 วิสัยทัศน์  “ยึดหลักธรรมาภิบาล ท างานแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า                      
พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนมีความสุข” 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด                  
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
  กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
  กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร 
  กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น 
เพ่ือเชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
  กลยุทธ์ 1.4 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น                  
ให้ได้มาตรฐานสากล 
  กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
  กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 
  กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียน ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจชายแดน 
  กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ 3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  กลยุทธ์ 4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  กลยุทธ์ 4.2 ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  กลยุทธ์ 4.3 ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเลคทรอนิกส์และปัญหา
แรงงานต่างด้าว 
  กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
  กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ปูองกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย และมลภาวะ 
  กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิน่ 
  กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ 6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
  กลยุทธ์ 6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 
 

2.2 ยุทธศาสตรข์องเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 
    2.2.1 วิสัยทัศน์   

“ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขคู่สังคมที่ดี และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

 2.2.2 ยุทธศาสตร์ 
 (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 
 (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยและความปรองดอง

สมานฉันท ์
 (5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหาร 

 2.2.3 เป้าประสงค์ 
  (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
   1) ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน กลุ่มอาชีพ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
   2) อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวทาง 
                                  ธรรมชาติ 

3) แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น มีการ 
             จับจ่ายใช้สอยซื้อบริการและสินค้าเพ่ิมขึ้น 

    4) เพ่ิมศักยภาพในด้านสินค้าและการบริการแก่นักท่องเที่ยว 
5) สร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาชนโดยการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา 

              ขยายผล 
6) ส่งเสริมงานตลาดท่าเทียบเรือ เทศพาณิชย์ และการพัฒนาระบบโครงสร้าง 

             พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
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(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 
   1) ศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการท านุบ ารุงให้คง 
                                  อยู่ต่อไป 
   2) เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อฯและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
   3) ครอบครัวและชุมชนเห็นความส าคัญหรือมีส่วนร่วม ในกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็ก 
                                  และเยาวชน 

4) ประชาชนในพ้ืนที่มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  
              ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บน้อยลง 

5) ประชาชนในพื้นท่ีมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง จิตใจแจ่มใส 
6) เด็ก นักเรียน ประชาชนทั่วไป ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงทั้งในระบบ นอกระบบ  

             การศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
7) เพ่ิมศักยภาพให้ประชาชนในชุมชนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่ 

            เปลี่ยนแปลงได้ 
8) ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 
9) มีระบบสาธารณูปโภคท่ีดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   1) ประชาชนทุกคนปลอดภัยจากปัญหามลพิษทางอากาศ น้ า เสียง และโรคติดต่อ 
                                  จากการจัดการขยะ 

2) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างยั่งยืน 
3) ประชาชนมีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี  
   ตลิ่งไม่พังทลาย 

                    (4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาความม่ันคง ปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยและความ
ปรองดองสมานฉันท์ 

1) ทุกภาคส่วนในสังคม ท้องถิ่น อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้สังคมท่ีมีคุณภาพ 
2) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศในทุกด้าน 
3) ประชาชนได้รับการดูแลเอาใจใส่และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4) การพัฒนาพื้นที่เป็นไปอย่างมีระบบ  

 (5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหาร 
  1) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

   2)  บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้องค์กรที่มีคุณภาพ 
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2.2.4 ตัวชี้วัด 
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 1) การเพ่ิมข้ึนของกลุ่มอาชีพ 
 2) จ านวนแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวที่ 

                         ได้รับการอนุรักษ ์
 3) การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว     

  4) มีแหล่งจ าหน่ายสินค้าของชุมชน ของฝาก ของที่ระลึก 
 5) มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผลเพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 6) รายได้ต่อคน/ปี  
 
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 
 1) คุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อฯ และผู้ด้อยโอกาส 

2) ร้อยละของจ านวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการ    อนุรักษ์ สืบ 
    สานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 3) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการหรือสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
                        ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่นและพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน 

 4) ร้อยละของจ านวนเด็กที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา 
 5) มีการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

6) มีการพัฒนาคุณภาพคนให้มีความพร้อมต่อสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
              ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
 7) ร้อยละความพึงพอใจต่อการด าเนินการด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ 

                         สาธารณูปโภคท่ีจ าเป็น 

(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1) มีการปรับปรุง/แก้ไข การระบายน้ าของรางระบายน้ า ท่อระบายน้ า 
 2) มีการส่งเสริมให้ประชาชน สถานประกอบการ ร้านอาหาร รู้จักวิธีจัดการกับขยะ 

                        และน้ าเสียอย่างถูกสุขลักษณะ 
 3) มีการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 
 4) จ านวนปริมาณขยะท่ีจัดเก็บลดลง 
 5) มีสวนสาธารณะ สวนหย่อมเพ่ิมข้ึน 
 6) มีการขุดลอกแหล่งน้ า  ก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่ง ฝาย ฝายน้ าล้น 
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(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาความม่ันคง ปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยและ 
ความปรองดองสมานฉันท์ 

 1) มีโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้ชุมชน ท้องถิ่นเข้มแข็ง เสริมสร้างความสมัคร 
                        สมานสามัคคีในชุมชน 

 2) มีการด าเนินการเพื่อจัดระเบียบชุมชน รักษาความสงบเรียบร้อย เสริมสร้าง 
             ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 3) มีการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร การผังเมือง การจัดการที่สาธารณะ 
 4) มีการส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติหน้าที่ การรักษาความ 

                         ปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย 

  (5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหาร 
 1) มีการแต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ กรรมการ ในการด าเนินการ 

                        ตามภารกิจของเทศบาล 
 2) มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 3) ค่าเฉลี่ยการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครอง    

                        ส่วนท้องถิ่น 
 4) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ 

                        เทศบาล 
 
2.2.5 ค่าเป้าหมาย 
 (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
  1) จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการท ามาหากิน การพาณิชย์  

                                   การประกอบอาชีพ ตลอดจนการเพ่ิมขีด ความสามารถในการแข่งขันด้าน 
                                   การตลาด การค้าและการลงทุน 

2) จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
3) จ านวนศูนย์จ าหน่ายสินค้าของชุมชน ของฝาก ของที่ระลึกที่ก่อสร้าง 
4) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาด าเนินการ 

  5) รายได้ต่อคนต่อปีเกินเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 
  1) จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี  เยาวชน  

                                  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในท้องถิ่น 
  2) ทุกชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สืบสาน               

                                   ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3) จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม  

                                   ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4) เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา 
  5) จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการศึกษานอกระบบและ 

                                   การศึกษาตามอัธยาศัย 
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6) จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพคนให้มีความพร้อมต่อ 
              สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

7) ประชาชนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการด าเนินการด้านระบบโครงสร้าง 
    พ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคท่ีจ าเป็น  
 

  (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   1) ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการระบายน้ าของรางระบายน้ า ท่อระบายน้ า และกลิ่น 
                                   เหม็นจากท่อระบายน้ า 
   2) จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเป็น 
                                   มลพิษ ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง และน้ าเสีย 
   2) จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือปรับปรุง ส่งเสริม พัฒนาให้ตลาด ตลาดสด  
                                   ร้านอาหาร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 
   3) จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข การ 
                                   อนามัยครอบครัว 
   4) ขยะแต่ละประเภททุกก าจัดอย่างถูกวิธี  
   5) ปริมาณขยะท่ีจัดเก็บลดลงมากว่าร้อยละ 50 
   6) จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ ที่ออกก าลังกาย 
                                   และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
   7) จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์  ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จาก 
                                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
   8) จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ า 
                                   ธรรมชาติ แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ตลอดจนการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 
 
  (4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาความม่ันคง ปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยและความ 
                         ปรองดองสมานฉันท์ 

1) จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง รักถิ่นฐาน  
              บ้านเกิด 

2) จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนและ 
               ท้องถิ่นบนพ้ืนฐานของความถูกต้อง ความเสมอภาค เป็นธรรม  ยุติธรรม                
      และการยอมรับของทุกภาคส่วน  

3) บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร การผังเมือง การจัดการที่
สาธารณะ 

4) จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนางานด้านการผังเมือง การขนส่งและ 
              วิศวกรรมจราจร การดูแลและคุ้มครองที่สาธารณะ งานควบคุมอาคารและงานให้ 
               มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 

5) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
              ของประชาชน 
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(5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหาร 
1) จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ 

              เสรีภาพของ ประชาชน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
2) จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
     การให้บริการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรท้องถิ่น 
3) จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือประสานความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันทุก 

              ภาคส่วนทั้งภาคราชการ ภาคประชาชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วน 
              ท้องถิ่น ในการพัฒนาท้องถิ่น 

4) การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
              ของเทศบาลได้มากกว่าร้อยละ 60 

5) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานของเทศบาลอยู่ในระดับดี
ถึงดีมาก 

 
2.2.6 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
  1) สนับสนุนและส่งเสริมการท ามาหากิน การพาณิชย์ การประกอบอาชีพ ตลอดจน 

                                   การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน การตลาด การค้าและการลงทุน" 
2) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
3) สร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาชนเพ่ือรองรับสู่ประชาคมอาเซียน และการน า 

              หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผล" 
4) ส่งเสริมงานตลาด ท่าเทียบเรือ เทศพาณิชย์ และการพัฒนาระบบโครงสร้าง 

             พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ" 
5) ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ อบรมทักษะอาชีพหลากหลาย                         
6) ส่งเสริมการจ้างงานเพิ่มขึ้น  
7) ประสานกับแหล่งเงินทุนเพื่อการกู้ยืมของผู้ประกอบการ ให้มีเงินทุนหมุนเวียน       
    ในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม เพ่ือการพาณิชย์และการลงทุน เช่น การประสาน 
    กับสถาบันการเงินต่างๆ ในพ้ืนที่เพ่ือด าเนินโครงการมหกรรมการเงิน การจัดบูธ  
    ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า ด้ า น ก า ร เ งิ น แ ก่ ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ ผู้ ที่ ส น ใ จ  เ ป็ น ต้ น 
 

 (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 
   1) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และทุน 
                                 ทางสังคมล้านนา 

2) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
              ความมั่นคงของเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

3) ส่งเสริมและสนันสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวรักษาพยาบาล       
              การปูองกันและระงับโรคติดต่อ 

4) ส่งเสริมและสนันสนุนการกีฬา นันทนาการ และการออกก าลังกาย 
5) จัดให้มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ ที่ออกก าลังกายและ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
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6) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ      
              นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต" 

7) ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือเตรียม 
              ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และพัฒนาคุณภาพคนให้มีภูมิคุ้มกันต่อการ 
              เปลี่ยนแปลง 

8) ส่งเสริม สนับสนุน การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน  
    การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
9) ส่งเสริมงานด้านคมนาคมและการขนส่ง  ทางระบายน้ า สะพาน และระบบ 

              โครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น" 
10) การจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์ชุมชน  สนับสนุนการควบคุมปูองกันและก าจัด 
     โรคติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่ เช่น โควิด 19 และโรคไม่ติดต่อ 
11) จัดให้มีรถพยาบาลฉุกเฉิน ให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตลอด                   
     24 ชั่วโมง  
12) จัดให้มีศูนย์นันทนาการเ พ่ือพัฒนาศักยภาพผู้สู งอายุ ในเขตเทศบาล                                                                                             
13) จัดให้มีชุดเคลื่อนที่เร็วในการแก้ปัญหาฉุกเฉินเร่งด่วน เช่น โคมไฟถนน 
     สาธารณะไม่สว่างหรือช ารุด ออกซ่อมทันที 
14) ปรับปรุงพัฒนาระบบ Free WIFI อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 5 ชุมชน   
15) ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล โดยจัดให้มีการสอนเสริม   
     ภาษาต่างประเทศ   
16) ส่งเสริมให้เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเวียงเชียงของเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรม  
     สัมมนาศึกษาดูงาน 
18) จัดตั้งศูนย์ประสานงานคลายทุกข์ให้กับประชาชน เช่น ปัญหาทางกฎหมาย 
19) ส่งเสริมและต่อยอดการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งโขง ตามโครงการเวียงเชียงของ                   
     เมืองแห่งการพักผ่อนริมฝั่งโขง และจัดกิจกรรมที่ท่าผาถ่าน เช่น ลานอาหาร  
     ลานดนตรี  จัดตั้งถนนคนเดินระเบียงโขง 
20) ประชาสัมพันธ์ ฟ้ืนฟูสถานที่และเส้นทางการท่องเที่ยวในเชียงของ  
21) ส่งเสริมมัคคุเทศก์วัฒนธรรมท้องถิ่น  
22) ริเริ่ม ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาทุกประเภท รวมถึงฟ้ืนฟูกีฬาพ้ืนบ้าน เช่น แข่งจน 
     มะเบ้า  
 

  (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   1) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน ทางน้ า ทางและที่สาธารณะ 

3)  ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเป็นมลพิษ ขยะอันตราย มลพิษทาง 
              อากาศ กลิ่น เสียง และน้ าเสีย" 

3)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
4) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

              สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน" 
5) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน                                     
   โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน" 
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6)  ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติ แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  
              ตลอดจนการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 

7)  ด าเนินโครงการต่างๆ ที่จ าเป็นและเร่งด่วน เช่น โครงการการก าจัดขยะ 
     ครบวงจร 
8) ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าในชุมชน เช่น ปรับปรุงสภาพ  คูคลอง แม่น้ าสม  
    แม่น้ าดุก ล้างท่อระบายน้ าในจุดที่ได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็นเน่า   
   

  (4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาความม่ันคง ปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยและความ
ปรองดองสมานฉันท ์
   1) เสริมสร้างชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง รักถ่ินฐานบ้านเกิด 

2) เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนและท้องถิ่นบนพ้ืนฐานของความ 
              ถูกต้อง ความเสมอภาค เป็นธรรม ยุติธรรม และการยอมรับของทุกภาคส่วน 

3) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินส่วนของประชาชน 
4) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6) พัฒนาความร่วมมือชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
7)  ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8)  ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัย 
9)  พัฒนางานด้านการผังเมือง การขนส่งและวิศวกรรมจราจร การดูแลและ 

              คุ้มครองที่สาธารณะ งานควบคุมอาคารและงานให้มีและบ ารุงการไฟฟูา หรือ 
              แสงสว่างโดยวิธีอ่ืน" 

10) ส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพของ อปพร.  
11) จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องใช้ดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัยในการปฏิบัติงาน  
12) บูรณาการด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาการจราจร ร่วมกับ สภ.เชียงของ 
 

(5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหาร 
1) ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมี 

              ส่วนร่วมในการพัฒนา" 
2) เพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลเพ่ือการบริหารที่ดี มีประสิทธิภาพ 

          3) พัฒนาปรับปรุงครุภัณฑ์ สถานที่ปฏิบัติงาน  ตลอดจนน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
             มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและอ านวยความสะดวกแก่   

    ประชาชน 
4)  พัฒนาระบบการจัดหารายได้ของเทศบาล 

.  5) พัฒนาและบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพ 
6) ประสานความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ ภาค 

              ประชาชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาท้องถิ่น 
7) พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการ การให้บริการ คุณธรรม จริยธรรม  

              ธรรมาภิบาล 
8)  การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและระบบสารสนเทศของทางราชการ 
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9)  ปรับปรุงการบริหารงานของเทศบาลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
10) น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารงาน เพ่ืออ านวยความสะดวก                        
     แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและสนองตอบความต้องการ                                 
     ของประชาชนให้มากที่สุด                              

 

 

2.2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 
     “เป็น Smart  City คู่สังคมที่ดี ม่ันคง สมดุล แบบย่ังยืน” 
 

 
(1)  Growth & Competitiveness  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถ 

   1) สร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่เข้มแข็งให้เจริญเติบโต  โดยเน้นการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน บริการ การเกษตร การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม เพ่ือให้
ประชาชนได้พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
   2) วางระบบการพัฒนาชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาขนอยู่เย็นเป็นสุข   
คู่สังคมที่ดี และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง เตรียมพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   3) พัฒนางานด้านการผังเมือง/ชุมชน งานควบคุมอาคารและบริหารจัดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 
 

   
(2) Sustainability Growth  การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

   1) พัฒนาคุณภาพชีวิตและสั งคมให้มั่นคงทางสั งคม ภายใต้วิถีชี วิตแบบ
ประชาธิปไตยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   2) ส่งเสริมเครือข่ายประชาชน กลุ่มอาสาสมัคร องค์กรเอกชน เป็นพลังในการแก้ไข
ปัญหาสังคมและขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ 
   3) สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย 
งานด้านปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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(3) Green Growth  การพัฒนาคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

   1) พัฒนา/ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมและมีภูมิปูองกันต่อการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมและสาธารณภัย 
   2) รักษาสภาวะแวดล้อมและสมดุลทางธรรมชาติด้วยพลังทางสังคม เพ่ือเป็นเมือง
น่าอยู่ ประชาชนอยู่ในสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพ 
 
 
 

  (4) Smart Process  การพัฒนาการบริหารและการบริการ 
   1) เพิ่มขีดความสามารถการบริหาร จัดการบริการสาธารณะของเทศบาล 
   2) พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริการของเทศบาล 
   3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการก าหนดนโยบายและการพัฒนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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

 

              แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  

56 

2.2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็น

กรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ  ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมาย
ดังกล่าว (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65)  
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเปูาหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ โดยแผนในระดับอ่ืนๆต้องมุ่ง ด าเนินการให้ 
บรรลุเปูาหมายตามที่ยุทธศาสตร์ชาติก าหนด  หากพิจารณายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2561-2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามา
เป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน                 
ในท้องถิ่นให้เข้มแข็งข้ึน  เตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคม
เศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  
รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะน าไปสู่
การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชน   
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3.3 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 
 
  (1) ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
  จากการรวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ
จากการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน  การจัดเวทีประชาคมระดับต าบลและจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผล
การด าเนินงานของเทศบาลที่ผ่านมา สามารถจ าแนกออกในแต่ละด้านได้ดังนี้ 

 

(1.1) ด้านเศรษฐกิจ 
ประชาชนต้องการเห็นการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจที่ชัดเจน โดดเด่นและค านึงถึงความ

เป็นไปได้ ความพร้อม  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โครงการไหนที่ดีให้ท าอย่างต่อเนื่อง  
ควรน าตัวอย่างที่ประสบผลส าเร็จจากท้องถิ่นอ่ืนมาปรับใช้ หรือท าให้แตกต่างเป็นรูปแบบที่โดดเด่นของตนเอง 
เช่น ตลาดถนนคนเดิน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่    เนื่องจากพ้ืนที่ในเขต
เทศบาลเป็นแหล่งชุมชนประชาชนประชาชนมีหลากหลายอาชีพ ทั้งค้าขาย  การให้บริการ  รับจ้าง  การจัดตั้ง
กลุ่มอาชีพที่มีด าเนินการต่อเนื่องมีความเข้มแข็ง จึงมีไม่ก่ีกลุ่ม  

   

(1.2) ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
1) ด้านสุขภาพอนามัย 

  ประชาชนส่วนใหญ่ตระหนักในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง  มีการ
ออกก าลังกาย จะเห็นได้จากความต้องการของประชาชนในเรื่องเครื่องออกก าลังกาย  ปัญหาเรื่องสุขภาพส่วน
ใหญ่สาเหตุมาจากสภาพแวดล้อม เช่น ปัญหาระบบทางเดินหายใจการการเผาขยะ   เทศบาลมีการให้ความรู้
ด้านสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน  มีการศึกษาดูงาน ฝึกอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน(อสม.) 
เพ่ือช่วยเหลือหน่วยงาน ดูแลด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน  มีการประสานความร่วมมือกับส านักงาน
สาธารณสุข  โรงพยาบาลในการเฝูาระวัง การรณรงค์ การปูองกันโรคต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องท าให้ปัญหาเกี่ยวกับ
โรคติดต่อไม่มี หรือมีก็ไม่รุนแรง   

2) ด้านศาสนา วัฒนธรรม  
  เทศบาลมีแหล่งโบราณสถาน รวมทั้งมีวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งแต่ละชุมชนก็มีการจัดกิจกรรมตามประเพณีทุกปี  เทศบาลฯจึงควร                  
มีการอนุรักษ์ เผยแพร่และสืบสานไปยังคนรุ่นใหม่ รวมถึงการปลูกฝังจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ให้กับเด็กและเยาวชน  

     3) ด้านสังคม  
               ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดง

ความคิดเห็น  การให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ มีน้อย เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจ ท าให้ทุกคนต่างมีการ
ด าเนินชีวิตที่เร่งรีบเพ่ือหารายได้  การออกระเบียบ การแก้ไขระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ จึงขาดความคิดเห็นที่
แท้จริงของคนส่วนใหญ่ ส่งผลให้การพัฒนา การแก้ไขปัญหาไม่บรรลุผล  ปัญหาด้านอ่ืนเช่น ปัญหายาเสพติด 
ปัญหาการจับกลุ่มมั่วสุมของเด็กนักเรียน วัยรุ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเข้มงวดกวดขัน ด าเนินการตาม
กฎหมาย 
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 4) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
              ปัญหาท่อระบายน้ าอุดตัน  ปัญหาน้ าท่วมขังอันเนื่องมาจากการทับถมของ

ดิน ทราย  ปัญหาถนนสายหลักในเขตเทศบาลคับแคบไม่สามารถขยายการจราจรให้กว้างขึ้นได้  ปัญหาถนน
ช ารุดอันเองมาจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน 

 

                    (1.3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         ปัญหาเรื่องขยะที่เพ่ิมขึ้นจากการเจริญเติบโตของเมือง ปัญหาการไม่มีสถานที่ก าจัด
ขยะแบบถูกสุขลักษณะ  การลักลอบน าขยะมาทิ้งในเขตเทศบาล  รวมทั้งปัญหาน้ าเน่าเสียจากครัวเรือน 
ร้านอาหาร  โรงแรม ฯลฯ ซึ่งหากเทศบาลฯไม่มีมาตรการ แนวทางแก้ไข อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดถึงเศรษฐกิจการท่องเที่ยว  และการปรับปรุงทิวทัศน์ริมแม่น้ าโขงให้เป็น
สวนสาธารณะ ที่พักผ่อนก็เป็นอีกเรื่องที่เทศบาลสามารถด าเนินการ 
 

  (1.4) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       ปัญหาความต้องการส่วนใหญ่เป็นเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ปูายจราจร 
สัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ ปัญหาการจอดรถกีดขวางการจราจร การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร  และเนื่องจาก
เทศบาลฯมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตที่อยู่อาศัย ย่านการค้าของชุมชน และเป็นพ้ืนที่เขตชายแดนท าให้การเข้ามา
ของคนต่างถิ่นมากขึ้น สถานการณ์เหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดปัญหาตามมา เช่น การลักทรัพย์  เทศบาลฯ ควรมี
มาตรการในการปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น 
 

  (1.5) ด้านบริหารจัดการ  
       ควรให้ประชาชนได้รับข่าวสารหรือการประชาสัมพันธ์  เพื่อให้ทราบถึงผลการด าเนินการ
ด้านต่าง ๆ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันสถานการณ์  รวมถึงให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน
ประชาชนให้ความสนใจและให้ความส าคัญในเรื่องเหล่านี้มากขึ้น รวมทั้งควรเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
โดยการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของเทศบาลฯ และน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติ งานและให้บริการแก่
ประชาชน 
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(2) การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส 
  เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ   เป็นพ้ืนที่เมืองชายแดน มีอาณาเขตติดต่อกับต่างประเทศคือ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมีแม่น้ าโขงกั้นระหว่างสองประเทศ  พ้ืนที่
รับผิดชอบส่วนใหญ่เป็นชุมชนในเมือง  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการค้าและการบริการ           
มีโบราณสถานที่เก่าแก่  เหมาะสมเป็นแหล่งท่องเที่ยว  การที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)   
อ าเภอเชียงของถือเป็นเมืองหน้าด่านในการเดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ  จ าเป็นที่จะต้องมีการเตรียม
ความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว  การพัฒนาอาชีพ  ฝีมือแรงงาน ฯลฯ 
  

 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาโดยใช้เทคนิค  SWOT (strength weakness opportunity 

threat)   ได้ดังนี้      
            
 จุดแข็ง(Strength) 
 1.เป็นเมืองชายแดน ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  มีการค้าขายกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านมายาวนาน โดยใช้เส้นทางการคมนาคมทางน้ า  พืช ผัก ผลไม้ทางเศรษฐกิจมีมากมาย 
สามารถสนับสนุนส่งออกไปยังต่างประเทศ  หรือแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าได้    
 2.เกาะแก่งหินตามธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงามริมฝั่งแม่น้ าแหล่งแพร่พันธุ์ปลาบึก ที่เป็นแห่ง
เดียวในโลก สัญลักษณ์ปลาบึก เส้นทางการคมนาคมที่เชื่อมโยงได้หลายอ าเภอ  สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
เข้ามาท่องเที่ยวมากข้ึน 
 3.มีประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่โดดเด่น เช่น พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก การสรงน้ าพระ
ธาตุ   มีวัด มีศาสนสถานที่เก่าแก่มีอายุหลายร้อยปีในพ้ืนที่ 
  4. เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ มีแม่น้ าไหลผ่าน จ านวน  3 สาย ได้แก่ แม่น้ าโขงซึ่งเป็น
แม่น้ าสายใหญ่มีน้ าไหลตลอดปี  แม่น้ าดุก และแม่น้ าสม ที่เป็นแม่น้ าสายรองที่ไหลผ่านในพ้ืนที่การเกษตรริม
ฝั่งแม่น้ า (ปลูกผักต่าง ๆ)  ปัจจุบันยังคงความอุดม สมบูรณ์ของสายน้ า  ประชาชนในพ้ืนที่ให้ความส าคัญกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนมีการตั้งกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  5.ผู้บริหารเทศบาลให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป็นส าคัญ กล่าวคือ
มีนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพ และดูแลสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุและประชาชน
ทั่วไป  การส่งเสริมการพัฒนาของกลุ่ม  องค์กร  ชมรมต่าง ๆ ในการอบรม  สัมมนา เพ่ิมพูนความรู้  ส่งเสริม
การเรียนรู้ และเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ทางระบบอินเตอร์เน็ต ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย การส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพด้านร่างกายและจิตใจ  ท าให้การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่มี
ประสิทธิภาพ  มีนโยบายพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง  โดยสนับสนุนการจัดกิจกรรมพ้ืนบ้าน ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงประกอบกิจกรรม อนุรักษ์ ประเพณี  วัฒนธรรม
แบบดั้งเดิม  จากนโยบายผู้บริหารท้องถิ่นในด้านนี้ ท าให้วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์ ไม่สูญหาย  รวมทั้งนโยบายด้านการศึกษา มีการส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ เพ่ือรองรับ
กับฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งการเรียนรู้  การแข่งขันและการพัฒนาร่วมกันกับประชาคมอาเซียน   
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 6.ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับการดูแลสุขภาพและได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
จากหน่วยงานภาครัฐทั้งโรงพยาบาล  สาธารณสุข อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่
ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย ของประชาชน  การมอบหมายให้อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) ติดตามดูแลสุขภาพของประชากรในชุมชน เป็นต้น 
 7.ผู้บริหารท้องถิ่น มีนโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณา
การ  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ เกิด
ความเข้มแข็ง รักถ่ินฐานบ้านเกิด  
 8.การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การด าเนินการกับผู้กระท าผิดกฎหมายใน
พ้ืนที่เทศบาลมีสถานีต ารวจภูธร  มีหน่วยปฏิบัติการตามล าน้ าโขง มีอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน     
(อปพร.)ที่ช่วยดูแลความเรียบร้อย  ปฏิบัติงานร่วมกับเทศบาล  รวมทั้งมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ เช่น  ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  การรับแจ้งเหตุ การรายงานเหตุการณ์ 
ติดต่อสื่อสารทาง ไลน์  เฟสบุ๊ค ฯลฯ  และมีอุปกรณ์  เครื่องมือที่พร้อมส าหรับการบรรเทาสาธารณภัย   
   9.ในด้านการจัดการขยะ ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอย่างครบ
วงจร  ตามนโยบายของรัฐบาล การน าขยะมารีไซเคิล  การก าจัดขยะโดยใช้ไส้เดือน ฯลฯ  และมีชุมชน
ต้นแบบในพื้นท่ีในการบริหารจัดการขยะ 

          

  จุดอ่อน(Weakness) 
 1.ด้านการลงทุนคนในพ้ืนที่ไม่มีความตื่นตัวในการพัฒนา  ส่วนใหญ่จะเป็นต่างถิ่นเข้ามา
ลงทุน  หน่วยงานในพื้นท่ีไม่มีการประสานความร่วมมือกัน  ต่างหน่วยต่างท า  
 2.การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวขาดการดูแลจากคนในชุมชน  ส่วนใหญ่อาศัย
หน่วยงานภาครัฐเข้ามาจัดการดูแลทั้งเรื่องงบประมาณ วิธีการ รวมทั้งไม่มีศูนย์รวมการบริการส าหรับ
นักท่องเที่ยว     
 3.ในด้านการสัญจรในชุมชน การขยายผิวจราจรในช่วงที่คับแคบ  สามารถท าได้ยาก
เนื่องจากติดกับบ้านเรือนและร้านค้าของประชาชนและเป็นส่วนส าคัญกล่าวคือเป็นย่านเศรษฐกิจของเทศบาล   
หรือหากจะขยายผิวหรือเปลี่ยนเส้นทางการคมนาคมเพ่ือการขนส่งต้องท านอกพ้ืนที่   
 4.ด้านแหล่งน้ า แม่น้ าโขง ซึ่งเป็นแม่น้ าสายหลัก  มีลักษณะน้ าขึ้นน้ าลงไม่เป็นไปตาม
ธรรมชาติ  เนื่องจากประเทศจีนได้ก่อสร้างเขื่อนกั้น ดังนั้นการขึ้นลงของแม่น้ าจึงอยู่กับประเทศจีนผู้ก าหนด 
และแม่น้ าสายรองอันได้แก่ แม่น้ าดุก และแม่น้ าสม  ยังตื้นเขินและมีการก่อสร้างฝายน้ าล้นเพียงไม่กี่แห่ง  
ดังนั้นในฤดูที่มีน้ ามากจึงไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ได้  ตลอดจนลักษณะการไหลของน้ าจะไหลแรงท าให้ตลิ่งถูก
กัดเซาะ บ้านเรือนประชาชนริมฝั่งแม่น้ ามักได้รับความเสียหาย  และข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
 5.การรวมกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ยังไม่เข้มแข็ง  ไม่ต่อเนื่อง   ต้องขอรับความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานของรัฐ   
 6.การจัดกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ เริ่มห่างหายจากกิจกรรมที่มีการแสดงออกถึง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เยาวชนส่วนมากรับเอาวัฒนธรรมภายนอกเข้ามาสู่
ชีวิตประจ าวันมากเกินไป จนท าให้ไม่เข้าใจถึงหลักคิดและหลักปรัชญา ของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น  
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 7.ในด้านการศึกษาในเขตเทศบาล ไม่มีสถานศึกษาสายอาชีพ  ตลอดจนประชาชนไม่ให้
ความส าคัญกับสถานศึกษาท่ีมีอยู่ในพื้นที่  แต่กลับส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อยังต่างถิ่น  
 8 ในด้านสาธารณสุข ยังมีประชาชนที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์หรือวัยรุ่น ยังอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  เช่น โรคเอดส์ เนื่องจากยังมีพฤติกรรมที่มั่วสุม  และไม่ได้รับการควบคุมดูแลจาก
ผู้ปกครองเท่าที่ควรการดูแลส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของเทศบาลยังท าได้ไม่มากเพราะขาดบุคลากร                   
ที่ช านาญเฉพาะทาง การส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย เล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ นั้น สนามกีฬา                  
ลานกีฬาในพ้ืนที่ยังมีไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่มีพ้ืนที่สาธารณะที่สามารถท าเป็นลานกีฬา  สนามกีฬาได้ 
 9.ประชาชนยังขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การบริหารจัดการ  การอนุรักษ์ รักษายังคงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรเอกชน                
เช่น การดูแลรักษาความสะอาดแม่น้ า  ล าคลอง  การปลูกต้นไม้  
 10.สถานประกอบการในลักษณะร้านอาหาร โรงแรม ในพ้ืนที่บางแห่งยังไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับของทางราชการ เช่น ไม่มีบ่อบ าบัดน้ าเสีย มีการปล่อยน้ าเสียลงสู่แม่น้ า  ล าคลอง   
 11.การก าจัดขยะในพ้ืนที่เทศบาลยังไม่มีสถานที่ทิ้งขยะและการก าจัดขยะยังใช้วิธีเทกองที่ยัง
ไม่ถูกสุขลักษณะ   
 12.เทศบาลมีพื้นที่ติดต่อแนวชายแดน มีความเสี่ยงต่อปัญหาการลักลอบเข้าเมืองของคนต่าง
ด้าว เป็นพ้ืนที่ที่มีความเสียงต่อการค้ายาเสพติด  ปัญหาการลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมาย  รวมทั้งมีการเดิน
ทางเข้ามาท างาน  มาลงทุนในพ้ืนที่จากคนต่างถิ่น อาจท าให้มีปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตามมา หากหน่วยงานของรัฐดูแลไม่ทั่วถึง 
 12.การมีส่วนร่วมของประชาชนบางเรื่องประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับหน้าที่ของประชาชน เช่น การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและการมีส่ วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น                
การให้ความร่วมมือของประชาชนในชุมชนในการแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลยัง
ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเท่าที่ควร  
           13.การบริหารจัดการของเทศบาลฯยังท าได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากงบประมาณมีจ า กัดไม่
เพียงพอต่อการให้บริการสาธารณะ รวมทั้งการแก้ไขปัญหา การพัฒนาในบางเรื่องต้องได้การอนุมัติ อนุญาต
หรือเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ของเทศบาลฯที่จะสามารถท า
ได้แต่เป็นการความต้องการของชุมชน เช่น การพัฒนาคูเมืองเดิม  การก่อสร้างท่าเทียบเรือ   ท าให้การพัฒนา
ท าได้ไม่เต็มที ่   
           
 โอกาส(Opportunity) 
 1.การที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน ท าให้องค์กรต่าง ๆ ในพ้ืนที่ต้องมีการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับกับภารกิจการเปลี่ยนแปลงที่ตามมา 
 2.รัฐบาลปัจจุบันมีนโยบายเน้นในเรื่องการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการ
สร้าง ความเข้มแข็งจากภายใน  ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไกประชารัฐท าให้
งบประมาณกระจายลงพ้ืนที่อย่างทั่วถึง  มีการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบส าคัญคือ 
  (1) เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่
การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น 
และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entreprepreneur) 



  

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

 

              แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  

63 

  (2) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลือ
อยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises (ธุรกิจขนาดเล็กที่มีสินค้าดี แนวคิดดี บริหารจัดการคล่องตัว 
มองตลาดโลกเป็นส าคัญ) และ Startups (การเริ่มต้นธุรกิจเพ่ือการเติบโตแบบก้าวกระโดด) ที่มีศักยภาพสูง 
  (3) เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่      
High Value Services  
  (4) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะ
สูงจากนโยบายดังกล่าวท าให้ธุรกิจ การค้า การลงทุนในพ้ืนที่มีโอกาสปรับตัวให้มีศักยภาพมากยิ่งข้ึน  
  
 3.การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโขง สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 เชื่อมระหว่างอ าเภอ
เชียงของกับแขวงบ่อแก้ว  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ท าให้มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก 
ส่งผลดีต่อธุรกิจด้านการค้า   การท่องเที่ยวในพ้ืนที่  นักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการเดินทาง      โดยสามารถ
เดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านได้หลายประเทศจนถึงประเทศจีน   
 4.ด้านแหล่งน้ าหากมีการขุดลอกและก่อสร้างฝายน้ าล้นในแม่น้ าสายรองก็จะสามารถกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ ตลอดจนชะลอการไหลของน้ าได้ และการสร้างพนังเขื่อนปูองกันตลิ่ง ก็จะสามารถลด
ปัญหาด้านดินพังทลายได ้
 5.นโยบายของรัฐบาลด้านการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของ
ประชาชน นับได้ว่าเป็นโอกาสดีที่เทศบาลจะได้ส่งเสริม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรให้มีคุณภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น 
 6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี มีระเบียบกฎหมายที่ให้ท้องถิ่นมีอ านาจในการ ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และนโยบายของรัฐบาลในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม  
ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท าให้ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นได้รับความสนใจมากขึ้นทั้ง
ในชุมชนและสถานศึกษา เทศบาลฯสามารถส่งเสริม  สนับสนุนการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีได้
อย่างเต็มที ่  
 7.ด้านการศึกษารัฐบาลมีนโยบายที่จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  โดยให้
ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือก  มีการปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การศึกษา รวมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และร่วมในการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้ ท าให้การจัดการด้านการศึกษามีคุณภาพ สามารถน างบประมาณไปพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณภาพให้มากยิ่งข้ึน    
  8.พระราชบัญญัติเทศบาลได้ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และสามารถออกเทศบัญญัติท้องถิ่นควบคุมในเรื่องดังกล่าวได้ 
 9.นโยบายของรัฐบาลในการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิด
จากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน  โดยให้ความส าคัญในการเร่งรัด
แก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นอันดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มาก
ที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤต  พ้ืนที่ใดที่ สามารถจัดการขยะมูล
ฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ฯลฯ  มีการใช้มาตรการทางกฎหมายและการ
บังคับใช้อย่างเด็ดขาด  ซึ่งเป็นโอกาสดีของเทศบาลฯ ในการส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการขยะในชุมชน 
รวมทั้งการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
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 10.การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่รวดเร็ว  ท าให้มีเทคโนโลยีส าหรับ
ใช้ในการบริหารและบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 11. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อกิจการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ซึ่งหากเทศบาลได้ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับบทบาท หน้าที่ของประชาชนและการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นแล้ว  อาจเป็นพลังมวลชนที่มีความเข้มแข็ง  ส่งเสริมให้ท้องถิ่นบริหารจัดการ
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 12. การพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงของ ท าให้พ้ืนที่ได้รับความสนใจจาก
บุคคลภายนอกพ้ืนที่ทีจ่ะเข้าท าธุรกิจ การค้า การลงทุน ฯลฯ    

           อุปสรรค (Threat) 
 1.จังหวัดเชียงรายมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายแห่ง ท าให้
นักท่องเที่ยวมีทางเลือกที่จะท่องเที่ยวหลายทาง  รวมทั้งการเดินทางเข้ามาในพ้ืนที่ของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มี
จุดประสงค์เพ่ือเดินทางไปเที่ยวยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป,ลาว) หรือเดินทาง
ต่อไปยังประเทศที่สาม  ท าให้สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ไม่ได้รับความสนใจ   
 2.เส้นทางการการคมนาคมที่เชื่อมโยงระหว่างอ าเภอต่างๆ ยังไม่สะดวกเท่าที่ควร กล่าวคือ  
คับแคบเป็นหลุมเป็นบ่อ ตลอดจนไม่มีเส้นทางสัญจรที่เป็นทางเลือกอ่ืน  
 3.ด้านแหล่งน้ าการก่อสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ าโขง การปิดปล่อยน้ าจากเขื่อน ของประเทศจีน  
ท าให้ไม่สามารถคาดการณ์ปริมาณน้ าได้ ท าให้น้ าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ า พืชผลทางการเกษตรเสียหาย
เนื่องจากแม่น้ าสายรองจะเชื่อมต่อกับแม่น้ าสายหลัก (แม่น้ าโขง) ปริมาณน้ าในแม่น้ าโขงมีผลต่อปริมาณใน
แม่น้ าสายรอง  
           4.การสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่กลุ่มเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปยังขาดบุคลากรหรือปราชญ์ที่ถ่ายทอดได้อย่างครบถ้วน มีเพียงผู้สูงอายุในท้องถิ่นที่ได้รับมอบ
เป็นฉันทามติจากหมู่บ้านให้ประกอบกิจกรรมนั้นๆ เป็นครั้งๆ ไป   
 5.การแพร่ระบาดของโรคโดยบุคคลที่เป็นประชากรแฝงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการควบคุมที่
สามารถท าได้ยาก 
 6.ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเดินเรือขนส่งสินค้าและเรือท่องเที่ยวตาม
ล าน้ าโขงซึ่งเป็นเรือของบริษัทที่เป็นของประเทศเพ่ือนบ้าน การควบคุมเรือขนส่งสินค้าและเรือท่องเที่ยวมิให้
ปล่อยของเสียลงในแม่น้ าจึงมิสามารถท าได้ 
 7.การบริหารจัดการสถานที่ทิ้งขยะ ไม่สามารถด าเนินการเองได้ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  เพราะสถานที่ทิ้งขยะอยู่นอกเขตพ้ืนที่เทศบาล    
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 8.การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนด้านการจัดระเบียบสังคม  การรักษาความสงบ
เรียบร้อย ของเทศบาลยังท าได้ไม่มากเนื่องจากติดขัดในเรื่อง ระเบียบ  ข้อกฎหมาย  เช่นการสนับสนุน
งบประมาณ    
 9.ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ ส่งผลต่อปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่โดยเฉพาะ
ปัญหาสุขภาพ และปัญหาด้านธุรกิจท่องเที่ยว 
 10.ปัจจุบันมีการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นในการด าเนินการกิจการสาธารณะมากขึ้น  
กิจการบางอย่างต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญ โดยเฉพาะ  
 11.การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เด็กและเยาวชน   
มีพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันเปลี่ยนไป หมกมุ่นกับการเสพสื่อต่าง ๆ เช่น  เกม  ไลน์  เฟสบุ๊ค  เกิดการ
เสื่อมถอยทางวัฒนธรรม  การมีพฤติกรรมก้าวร้าว 
 12.ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
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3.3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
(1)การวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพ

ในพ้ืนที ่
  อ าเภอเชียงของยังไม่มีการใช้ผังเมืองเฉพาะพ้ืนที่ ปัจจุบันใช้ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย   
พ.ศ. 2556  ตามผังเมืองรวมฯที่ก าหนด  พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลเวียงเชียงของส่วนใหญ่ก าหนดให้เป็น
ที่ดินประเภทชุมชน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพ่ือการ
ท่องเที่ยว ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
การท่องเที่ยวหรือเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว หรือสาธารณะประโยชน์  ซึ่งหากก าหนดแนวทางการพัฒนาให้
เป็นไปตามท่ีผังเมืองก าหนด  การส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวน่าจะเป็นประเด็นหลักในการพัฒนา 
รวมถึงการพัฒนาที่สาธารณะริมฝั่งแม่น้ าให้เกิดประโยชน์ เกิดรายได้ให้คนในพ้ืนที่ 



ส่วนที่ 3  
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การ
เพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 

1. การเศรษฐกิจ 1.สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
2.การศาสนาวัฒนธรรม              
และนันทนาการ 
3.อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
4.การเกษตร 

ส านักปลัด 
 
ส านักปลัด 
 
กองช่าง 
 
ส านักปลัด 
 

กองช่าง 
 
กองช่าง 
 
ส านักปลัด 

2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม และ
การยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

1.บริการชุมชนและ
สังคม 
 

1.บริหารทั่วไป 
2.รักษาความสงบภายใน 
3.แผนงานการศึกษา 
 
 
4.สาธารณสุข 
5.สังคมสงเคราะห์ 
6.แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
7.เคหะและชุมชน 
8.สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
9.การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
10.งบกลาง 
 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
กองการศึกษา 
 
 
กองสาธารณสุขฯ 
ส านักปลัด 
 
กองช่าง 
กองช่าง 
ส านักปลัด/กอง
สาธารณสุข 
 กองการศึกษา 
 
ส านักปลัด/กอง
สาธารณสุขฯ 
 

 
 
สถานศึกษา
สังกัดเทศบาล/
ส านักปลัด 
 
 
 
 
กองการศึกษา 

3 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

1.บริการชุมชนและ
สังคม 
2.การเศรษฐกิจ 

1.เคหะและชุมชน 
2.สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมขน 
3.การเกษตร 
 

กองสาธารณสุขฯ 
ส านักปลัด/กอง
สาธารณสุขฯ 
กองสาธารณสุขฯ 
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4 ยุทธศาสตร์การ
รักษาความมั่นคง 
ปลอดภัย ความ
สงบเรียบร้อย 
และความ
ปรองดอง
สมานฉันท์ 
 

1.บริการชุมชนและ
สังคม 
2.การเศรษฐกิจ 

1.บริหารงานทั่วไป 
2.การรักษาความสงบ
ภายใน 
3.สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
 
ส านักปลัด 

 

5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร 

1.บริการชุมชนและ
สังคม 
2.การเศรษฐกิจ 

1.บริหารงานทั่วไป 
 
2.สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
3.อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ส านักปลัด/กอง
คลัง 
ส านักปลัด 
 
กองช่าง 

 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 2 ด้าน 11 แผนงาน 5 ส านัก/กอง 3 ส านัก/กอง 
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ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม 
 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 

ฉบับที่ 13 

1.เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2.สังคมแห่งโอกาส 
และความเสมอภาค 

3.วิถีชีวิตทีย่ั่งยืน 4.ปัจจัยสนับสนุนการผลิตโฉม
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการสร้างการ

เติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ย. 3 การจัดการ
ทรัพยากรธรรม 

ชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้
ด ารงความ
สมบูรณ์และ

ยั่งยืน 

ย.4 การพัฒนาขีด
ความสามารถในการ

แข่งขันด้านการค้าการ
ลงทุนและบริการโลจิ
สติกส์เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัดกลุ่มอาเซียน 

+6 และ GMS 

ย.6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ทรัพยากรมนุษย์ 

เพื่อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 

ย.1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกส์ 
เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ 

GMS 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

ย. 2 การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ

และการ
ท่องเที่ยว 

 

ย.3 การพัฒนา
ด้านการศึกษา

และการ
สาธารณสุข 

 

ย.4 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ

การป้องกันบรรเทา
สาธารณภยั 

 

ย.5 การบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้

สมบูรณ์และยั่งยืน 

ย.6 การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 

ย. 1 การเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ 

ย. 2 การพัฒนาสังคม
และยกระดบัคุณภาพ

ชีวิต 

ย. 3 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การบริหาร

จัดการส่ิงแวดล้อม 

ย.5 การพัฒนาการ
บริหาร 

 

ย.4 การรักษาความ
มั่นคง ปลอดภัย 

ความสงบเรียบร้อย
และความปรองดอง

สมานฉันท ์

แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนบน 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

พัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการที่
เน้นความโดดเด่นและ

เช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม
การท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เพิ่มศักยภาพ

การค้า การลงทุน 
การค้าชายแดน

และการค้า
ต่างประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
เกษตรปลอดภัย เกษตร
แปรรูป ที่มุ่งเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมูลค่าเพิ่ม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

พัฒนาการบริการด้าน
สุขภาพ (Wellness) 

แบบองค์รวม มุ่งเน้นการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอาย ุ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

บริหารจัดการ 
อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

 

แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนบน 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนา
สภาพแวดล้อมใน
การพัฒนาการค้า 
การลงทุน และโลจิ
สติกส์เชื่อมโยงกับ

ต่างประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  

พัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการที่
เน้นความโดดเด่นและ

เช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม
การท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนาและยกระดับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพือ่
สร้างรายได้สู่ชุมชนและเช่ือมโยง
ห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มการท่องเท่ียว
ของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยมี

ส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่ม
จังหวัดสีเขียว 

 

2.สังคมแห่งโอกาส 
และความเสมอภาค 

ย.1 การสรา้ง
มูลค่าเพิ่มด้าน
การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 
เชิงนิเวศ และ
เชิงสุขภาพ 

โดยด ารงฐาน
วัฒนธรรม
ล้านนา 

ย.5 การรักษาความ
มั่นคงและความ

ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน และการ
เสริมสร้างความเห็น
พลเมืองเพื่อสร้าง
จิตส านึกความรกั

สถาบันหลักของชาต ิ

ย.6 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและ
ทรัพยากรมนุษย์ เพือ่ให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข 

ย.5 การบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้

สมบูรณ์และยั่งยืน 

ย.6 การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 

 

ย. 2 การ
ส่งเสริมการผลิต
และการพัฒนา
นวัตกรรมสินค้า
เกษตรคุณภาพ 
มาตรฐานสากล
และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนา
สภาพแวดล้อมใน
การพัฒนาการค้า 
การลงทุน และโลจิ
สติกส์เชื่อมโยงกับ

ต่างประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนาและยกระดับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพือ่
สร้างรายได้สู่ชุมชนและเช่ือมโยง
ห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มการท่องเท่ียว
ของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 

 

ย.4 การรักษาความมั่นคง 
ปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย
และความปรองดองสมานฉันท ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 



3.2 บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

1. ยทุธศาสตร์การเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกิจ 

   1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 140,000    2       140,000     2        140,000    2       140,000    2       140,000     10     700,000    

   1.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 1 50,000      2       100,000     1        50,000         2         100,000       1         50,000       7       350,000       

   1.3 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 1         200,000       -      -             1       200,000       

   1.4 แผนงานการเกษตร 1       10,000         1       10,000       1        10,000         1         10,000         1         100,000     5       140,000       

รวม 4         200,000      5         250,000     4         200,000       6         450,000       4         290,000     23     1,390,000     

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม และยกระดับคุณภาพชวีิต
   2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 250,000    1       250,000     1        250,000    1       250,000    1       250,000     5       1,250,000     

   2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 150,000    2       150,000     2        150,000    2       150,000    2       150,000     10     750,000    
   2.3 แผนงานการศึกษา 22 13,414,500  21     13,358,500    21      13,358,500   21     13,358,500   21     13,358,500    106   66,848,500   

   2.4 แผนงานสาธารณสุข 10 695,000    10     695,000     10      695,000    10     695,000    10     695,000     50     3,475,000     

   2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3       145,000    3       145,000     3        145,000    3       145,000    3       145,000     15     725,000       

   2.6 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 5       3,350,000    5       2,560,000  3        850,000       3       850,000       4       1,150,000  20     8,760,000     

   2.7 แผนงานเคหะและชุมชน -             1        300,000       1       200,000    -             2       500,000       

   2.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 4 650,000       4       650,000     4        650,000       4       650,000       4       650,000     20     3,250,000     

   2.9 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 19 1,997,000    19     1,997,000  20      2,027,000     19     1,997,000     19     1,997,000  96     10,015,000   

   2.10 แผนงานงบกลาง 5 8,456,800    5       8,855,600  5        8,955,600     5       9,055,600     5       9,155,600  25     44,479,200   

รวม 71       29,108,300    70       28,661,100    70          27,381,100      69          27,351,100      69          27,551,100    349       140,052,700     
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                     บัญชสีรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลเวียงเชยีงของ  อ าเภอเชยีงของ  จังหวัดเชยีงราย
รวม 5 ปี

ยุทธศาสตร์
ป ี 2566 ป ี 2568 ป ี 2569ป ี 2567 ป ี 2570

แบบ ผ.01 



จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

                     บัญชสีรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลเวียงเชยีงของ  อ าเภอเชยีงของ  จังหวัดเชยีงราย
รวม 5 ปี

ยุทธศาสตร์
ป ี 2566 ป ี 2568 ป ี 2569ป ี 2567 ป ี 2570

3. ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
    3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2       450,000    2       450,000     2        450,000       2       450,000    2       450,000     10     2,250,000       

    3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 630,000    6       630,000     6        630,000       6       630,000    6       630,000     30     3,150,000       

    3.3 แผนงานการเกษตร 1 50,000      1       50,000    1        50,000       1       50,000       1       50,000    5       250,000     

รวม 9       1,130,000    9       1,130,000    9       1,130,000    9       1,130,000    9       1,130,000    45    5,400,000      

4. ยทุธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และความปรองดองสมานฉนัท์ -    -            
    4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 10 76,000      10     76,000    10      76,000      10     76,000      10     76,000    50     380,000    
    4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 9 450,000    9       300,000     9        300,000    9       300,000    9       300,000     45     1,650,000     

      4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 100,000    3       100,000     3        100,000    3       100,000    3       100,000     15     500,000    

รวม 22     626,000   22     476,000     22     476,000    22     476,000    22     476,000   110  2,530,000    

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร -    -            
   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 13 800,000    13     800,000     13      1,090,000     13     790,000    13     1,090,000  65     4,570,000     

   5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 10,000      1       10,000    1        10,000      1       10,000      1       10,000    5       50,000      

   5.3 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 1.00   150,000    1       150,000       

รวม 15     960,000   14     810,000     14     1,100,000    14     800,000         14     1,100,000  71    4,770,000      

รวมทั้งสิ้น 121   32,024,300    120   31,327,100    119   30,287,100    120   30,207,100    118   30,547,100    598  154,142,700    
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จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

9     2,785,000 1   1,000,000 7      2,902,000     17      6,687,000 

       -   -            

       -   -               

       -   -               

       -   -               

รวมทั้งสิ้น 9       2,785,000    1       1,000,000  7       2,902,000    -      -              -      -            17     6,687,000    

71             

โครงการพฒันาที่น ามาจากแผนพฒันาหมู่บา้น 
และแผนพฒันาชุมชน

                     บัญชสีรปุโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชมุชน
เทศบาลต าบลเวียงเชยีงของ  อ าเภอเชยีงของ  จังหวัดเชยีงราย

รวม 5 ปี
ยทุธศาสตร์

ปี  2566 ปี  2568 ปี  2569ปี  2567 ปี  2570

แบบ ผ.01 - 1 



ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวติและทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้ประชาชนอยูเ่ย็นเป็นสุข

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลเวยีงเชียงของ

ก่อสร้างอาคารส านักงาน ขนาด 3 ชั้น 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 
เพือ่มีสถานที่รองรับกับปริมาณงานที่
เพิม่ขึ้นของ อปท.

อาคารส านักงาน
เทศบาลฯ/ 1 แห่ง

15,000,000    -         -         มีอาคาร
ส านักงานที่
เหมาะสมกบั
ปริมาณงานที่
เพิม่ขึ้น

สถานที่ปฏิบัติราชการมีความ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

กองช่าง

รวม 1  โครงการ 15,000,000    -         -                  -               -         
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ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 ตัวชี้วดั
(KPI)

 งบประมาณและที่ผ่านมา 

แบบ  ผ.02 



ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและทรพัยากรมนุษย์ เพ่ือให้ประชาชนอยูเ่ย็นเป็นสุข

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวติ

2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 จัดหาเคร่ืองเล่นพร้อมติดต้ัง
บริเวณสนามเด็กเล่นบ้าน
เวียงแก้ว หมู่ท่ี 8

เพือ่จดัหาเคร่ืองเล่นพร้อมติดต้ังบริเวณ
สนามเด็กเล่นให้มีความสวยงาม ปลอดภัย
 เหมาะสมแก่จ านวนผู้มาใช้พืน้ที่

จดัหาเคร่ืองเล่นพร้อม
ติดต้ังบริเวณสนามเด็กเล่น
 บ้านเวยีงแก้ว หมู่ที่ 8 
จ านวน 1 แห่ง

500,000 มีสนามเด็กเล่น
ทีเ่หมาะสม
ส าหรับเด็กใน
เขตเทศบาล
ต าบลเวียงเชยีง
ของ

มีสถานที่ที่เหมาะสม 
และปลอดภัยส าหรับ
เด็กและเยาวชน 
ประชาชนที่มาใช้พืน้ที่

กอง
การศึกษา

2 จัดหาเคร่ืองเล่นพร้อม
ติดต้ัง บริเวณสนามเด็ก
เล่นบา้นหาดไคร้ หมู่ที่ 7

เพือ่จดัหาเคร่ืองเล่นพร้อมติดต้ังบริเวณ
สนามเด็กเล่นให้มีความสวยงาม ปลอดภัย
 เหมาะสมแก่จ านวนผู้มาใช้พืน้ที่

จดัหาเคร่ืองเล่นพร้อม
ติดต้ังบริเวณสนามเด็กเล่น
 บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ 7 
จ านวน 1 แห่ง

300,000 มีสนามเด็กเล่น
ทีเ่หมาะสม
ส าหรับเด็กใน
เขตเทศบาล
ต าบลเวียงเชยีง
ของ

มีสถานที่ที่เหมาะสม 
และปลอดภัยส าหรับ
เด็กและเยาวชน 
ประชาชนที่มาใช้พืน้ที่

กอง
การศึกษา

3 ปรับปรุงลานออกก าลัง
กาย (หน้าอาคารโอทอ็ป)

เพื่อปรับปรุงลานออกก าลังกาย
หน้าอาคารโอทอ็ป

ปรับปรุลานออกก าลังกายหน้า
อาคารโอท็อป และท าพืน้ทีส่นาม
เด็กเล่น

170,000 ด าเนินการตาม
โครงการ

มีพืน้ที่สาธารณะส าหรับ
ให้ประชาชนได้ท า
กิจกรรมในหมู่บ้านเพิม่ขึ้น

กองช่าง

รวม   3   โครงการ      800,000                -        170,000                -                  -   
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภยั

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

 งบประมาณและที่ผ่านมา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
 ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

แบบ  ผ.02/1 



ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ โดยด ารงฐานวฒันธรรมล้านนา 

1.การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิล้ใต้
ดิน

เพือ่ปรับปรุงภมูิทศันใ์หส้วยงาม รายละเอียด
ตามแบบแปลนของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค

ระบบไฟฟ้าในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ

-              -         100,000,000      100,000,000      ระบบไฟฟ้าเดิม
เปน็เคเบิ้ลใต้ดิน

ภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม

การไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาค/

หน่วยงานอื่น
(กองชา่ง)

2 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วชมทัศนียภาพ
ริมน้ าโขงหน้าวดัพระแก้วเชื่อมโยงการ
ท่องเทีย่วเชิงนิเวศและสุขภาพ (ก่อสร้างอัฒ
จรรย์และบันไดลงแม่น้ าโขง ความยาว 50 
เมตร พร้อมปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณหน้าวดั
พระแก้ว หมู่ที ่8 ต.เวยีง อ.เชียงของ จ.
เชียงราย

ก่อสร้างอัฒจรรย์และบันไดลงแม่น้ าโขง ความยาว 50 
เมตร พร้อมปรับปรุงภมูิทัศน์ ติดป้ายตัวหนังสือและ
ติดต้ังเสาไฟฟ้าปฏมิากรรมปลาบึก บนเขื่อนป้องกันตล่ิง
เดิมริมแม่น้ าโขง ฯลฯ บริเวณหน้าวดัพระแก้ว หมู่ที ่8 ต.
เวยีง อ.เชียงของ จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาล

กอ่สร้างอฒัจรรยแ์ละบันไดลง
แม่น้ าโขง ความยาว 50 เมตร
 พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ติด
ป้ายตัวหนังสือและติดต้ังเสา
ไฟฟา้ปฏิมากรรมปลาบึก

-              -         6,049,000   -         มีการ
ด าเนินการตาม
โครงการและ
จ านวน
นักท่องเทีย่ว
เพิม่ขึ้น

มีพืน้ทีส่าธารณะส าหรับจดักจิกรรม 
หรือเป็นสถานทีพ่กัผ่อนเพิม่ขึ้น มี
สถานทีใ่ห้นักท่องเทีย่วได้เทีย่วชม
ทัศนียภาพแม่น้ าโขงอยา่งสวยงาม 
เหมาะสม มีอตัตลักษณ์

โยธาธิการ
จงัหวัดเชยีงราย

 /จงัหวัด
เชยีงราย/

หน่วยงานอื่น

3 โครงการปรับปรุงพพิธิภัณฑ์ปลาบึก 
ปรับปรุงตู้ปลาพร้อมแต่งภูมิทัศน์ภายในตู้
 พร้อมลานปรับปรุงน้ าพ ุและลาน
ประติมากรรมปูนปัน้พนัธุ์ปลาหลากหลาย
ชนิด

ปรับปรุงพพิธิภัณฑ์ปลาบึกบ้านหาดไคร้ หมู่ที ่7 
เพือ่เพิม่พืน้ทีใ่นการจดัแสดงพนัธุ์ปลาส าหรับให้
ประชาชนตลอดจนนักท่องเทีย่วได้เขา้มาศึกษา 
ท่องเทีย่ว รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงพพิธิภัณฑ์ปลาบึก
บ้านหาดไคร้ หมู่ที ่7 จ านวน
 1 แห่ง รายละเอยีดตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ

3,090,744  มีการด าเนินการตาม
โครงการและแหล่ง
ท่องเท่ียวได้รับการ
ปรับปรุง

แหล่งท่องเทีย่วได้รับการปรับปรุง 
สร้างจดุดึงดูดความสนใจ 
นักท่องเทีย่ว ทัง้ในและต่างประเทศ 
เพิม่จดุท่องเทีย่วของอ าเภอเชยีงของ

โยธาธิการ
จงัหวัดเชยีงราย

 /จงัหวัด
เชยีงราย/

หน่วยงานอื่น
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลเวียงเชยีงของ  อ าเภอเชยีงของ  จังหวัดเชยีงราย

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

จะขอประสาน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใชส้ าหรบัการประสานแผนพัฒนา

 ตัวชี้วดั
(KPI)

 งบประมาณและที่ผ่านมา 

แบบ  ผ.02/2 



ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ โดยด ารงฐานวฒันธรรมล้านนา 

1.การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569
(บาท)

2570
(บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลเวียงเชยีงของ  อ าเภอเชยีงของ  จังหวัดเชยีงราย

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

จะขอประสาน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใชส้ าหรบัการประสานแผนพัฒนา

 ตัวชี้วดั
(KPI)

 งบประมาณและที่ผ่านมา 

แบบ  ผ.02/2 

4 โครงการกอ่สร้างและปรับปรุงภมูิทศัน์
 สถานทีท่อ่งเทีย่วอ าเภอเชียงของหอ
สกายวอร์ค ตลาดน้ าคูเมืองเวียงแกว้ 
หมู่ 8 บา้นเวียงแกว้  ต.เวียง อ.เชียง
ของ

เพือ่ก่อสร้างและปรับปรุงภมูิทัศน์ สถานทีท่่องเทีย่ว
อ าเภอเชียงของหอสกายวอร์ค ตลาดน้ าคูเมืองเวยีงแก้ว 
หมู่ 8 บ้านเวยีงแก้ว  ต.เวยีง อ.เชียงของ

ก่อสร้างและปรับปรุงภมูิทัศน์ 
สถานทีท่่องเทีย่วอ าเภอเชียงของ
หอสกายวอร์ค ตลาดน้ าคูเมือง
เวยีงแก้ว หมู่ 8 บ้านเวยีงแก้ว  ต.
เวยีง อ.เชียงของ รายละเอียด
ตามแบบประมาณการ อบจ.ชร.

  32,000,000 ด าเนินการ
ตามโครงการ

มีแหล่งทอ่งเทีย่วในเขตเทศบาล
เพิม่ขึ้น ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
ในพืน้ที่

อบจ.เชยีงราย

5 โครงการพัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่ว กฬีา 
และนนัทนาการ ต่อยอดโครงการ
ปรับปรุงพืน้ทีริ่มแม่น้ าโขงเพือ่
สนบัสนนุเขตเศรษฐกจิพิเศษ

เพือ่พัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่ว กฬีา และ
นนัทนาการ ต่อยอดโครงการปรับปรุงพืน้ทีริ่ม
แม่น้ าโขงเพือ่สนบัสนนุเขตเศรษฐกจิพิเศษ

กอ่สร้างระเบยีงกว้าง 10 
เมตร ยาว 4 ช่วง 
ระยะทางรวมทัง้หมด = 
2,498 เมตร และเสา
ไฟฟ้าประติมากรรมรูปปัน้
ปลาบกึ รายละเอียดตาม
แบบแปลนกองช่างเทศบาล

155,000,000   ด าเนินการ
ตามโครงการ

มีแหล่งทอ่งเทีย่วในเขตเทศบาล
เพิม่ขึ้น ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
ในพืน้ที่

โยธาธิการและ
ผังเมือง จ.

ชร./หนว่ยงาน
อื่น

(กองช่าง)

127



ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ โดยด ารงฐานวฒันธรรมล้านนา 

1.การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569
(บาท)

2570
(บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลเวียงเชยีงของ  อ าเภอเชยีงของ  จังหวัดเชยีงราย

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

จะขอประสาน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใชส้ าหรบัการประสานแผนพัฒนา

 ตัวชี้วดั
(KPI)

 งบประมาณและที่ผ่านมา 

แบบ  ผ.02/2 

6 โครงการลานพญานาคบริเวณผา
ถ่าน ต่อยอดโครงการปรับปรุง
พืน้ที่ริมแม่น้ าโขงเพือ่สนับสนุนเขต
เศรษฐกิจพิเศษ

เพือ่กอ่สร้างลานพญานาคบริเวณผาถ่าน ต่อ
ยอดโครงการปรับปรุงพืน้ทีริ่มแม่น้ าโขงเพือ่
สนบัสนนุเขตเศรษฐกจิพิเศษ

กอ่สร้างลานพญานาคบริเวณ
ผาถา่น ต่อยอดโครงการ
ปรับปรุงพืน้ทีริ่มแม่น้ าโขงเพือ่
สนับสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ 
จ านวน 1 แห่ง รายละเอยีด
ตามแบบแปลนกองชา่ง
เทศบาล

19,000,000     ด าเนินการ
ตามโครงการ

มีแหล่งทอ่งเทีย่วในเขตเทศบาล
เพิม่ขึ้น ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
ในพืน้ที่

โยธาธกิาร
และผังเมือง 

จ.ชร./
หน่วยงานอื่น

(กองช่าง)

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคู
เมืองเวยีงแก้ว ต่อยอดโครงการ
ปรับปรุงพืน้ที่ริมแม่น้ าโขงเพือ่
สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เพือ่ปรับปรุงภมูิทศันบ์ริเวณคูเมืองเวียงแกว้ 
ต่อยอดโครงการปรับปรุงพืน้ทีริ่มแม่น้ าโขง
เพือ่สนบัสนนุเขตเศรษฐกจิพิเศษ

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคู
เมืองเวยีงแก้ว จ านวน 1
 แห่ง รายละเอียดตาม
แบบแปลนกองช่าง
เทศบาล

32,500,000     ด าเนินการ
ตามโครงการ

มีแหล่งทอ่งเทีย่วในเขตเทศบาล
เพิม่ขึ้น ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
ในพืน้ที่

โยธาธกิาร
และผังเมือง 

จ.ชร./
หน่วยงานอื่น

(กองช่าง)

128



ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ โดยด ารงฐานวฒันธรรมล้านนา 

1.การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569
(บาท)

2570
(บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลเวียงเชยีงของ  อ าเภอเชยีงของ  จังหวัดเชยีงราย

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

จะขอประสาน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใชส้ าหรบัการประสานแผนพัฒนา

 ตัวชี้วดั
(KPI)

 งบประมาณและที่ผ่านมา 

แบบ  ผ.02/2 

8 โครงการข่วงวฒันธรมร่วมสมัย
เวยีงเชียงของ ต่อยอดโครงการ
ปรับปรุงพืน้ที่ริมแม่น้ าโขงเพือ่
สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เพือ่ด าเนนิโครงการข่วงวัฒนธรมร่วมสมัยเวียง
เชียงของ ต่อยอดโครงการปรับปรุงพืน้ทีริ่ม
แม่น้ าโขงเพือ่สนบัสนนุเขตเศรษฐกจิพิเศษ

ด าเนินโครงการขว่งวัฒนธรม
ร่วมสมัยเวียงเชยีงของ ต่อ
ยอดโครงการปรับปรุงพืน้ทีริ่ม
แม่น้ าโขงเพือ่สนับสนุนเขต
เศรษฐกจิพเิศษ จ านวน 1 
แห่ง รายละเอยีดตามแบบ
แปลนกองชา่งเทศบาล

150,050,000   ด าเนินการ
ตามโครงการ

มีแหล่งทอ่งเทีย่วในเขตเทศบาล
เพิม่ขึ้น ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
ในพืน้ที่

โยธาธกิาร
และผังเมือง 

จ.ชร./
หน่วยงานอื่น

(กองช่าง)

9 โครงการลานสืบสานต านานปลา
บึก  ต่อยอดโครงการปรับปรุง
พืน้ที่ริมแม่น้ าโขงเพือ่สนับสนุนเขต
เศรษฐกิจพิเศษ

เพือ่ด าเนนิโครงการลานสืบสานต านานปลาบกึ
  ต่อยอดโครงการปรับปรุงพืน้ทีริ่มแม่น้ าโขง
เพือ่สนบัสนนุเขตเศรษฐกจิพิเศษ

ด าเนินโครงการสืบสานลาน
ต านานปลาบึก  ต่อยอด
โครงการปรับปรุงพื้นท่ีริมแม่น้ า
โขงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกจิ
พิเศษ ขนาดความกวา้ง 25 
เมตร ยาว 50 เมตร 
รายละเอยีดตามแบบแปลนกอง
ช่างเทศบาล

8,500,000       ด าเนินการ
ตามโครงการ

มีแหล่งทอ่งเทีย่วในเขตเทศบาล
เพิม่ขึ้น ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
ในพืน้ที่

โยธาธกิาร
และผังเมือง 

จ.ชร./
หน่วยงานอื่น

(กองช่าง)
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ โดยด ารงฐานวฒันธรรมล้านนา 

1.การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569
(บาท)

2570
(บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลเวียงเชยีงของ  อ าเภอเชยีงของ  จังหวัดเชยีงราย

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

จะขอประสาน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใชส้ าหรบัการประสานแผนพัฒนา

 ตัวชี้วดั
(KPI)

 งบประมาณและที่ผ่านมา 

แบบ  ผ.02/2 

10 โครงการสกายวอล์ค ต่อยอด
โครงการปรับปรุงพืน้ที่ริมแม่น้ าโขง
เพือ่สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เพือ่ด าเนนิโครงการสกายวอล์ค ต่อยอด
โครงการปรับปรุงพืน้ทีริ่มแม่น้ าโขงเพือ่
สนบัสนนุเขตเศรษฐกจิพิเศษ

ด าเนินโครงการสกายวอล์ค 
ต่อยอดโครงการปรับปรุงพืน้ที่
ริมแม่น้ าโขงเพือ่สนับสนุนเขต
เศรษฐกจิพเิศษจ านวน 1 แห่ง
 รายละเอยีดตามแบบแปลน
กองชา่งเทศบาล

24,200,000     ด าเนินการ
ตามโครงการ

มีแหล่งทอ่งเทีย่วในเขตเทศบาล
เพิม่ขึ้น ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
ในพืน้ที่

โยธาธกิาร
และผังเมือง 

จ.ชร./
หน่วยงานอื่น

(กองช่าง)

11 โครงการคลองสุขสม ต่อยอด
โครงการปรับปรุงพืน้ที่ริมแม่น้ าโขง
เพือ่สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เพือ่ด าเนนิโครงการคลองสุขสม ต่อยอด
โครงการปรับปรุงพืน้ทีริ่มแม่น้ าโขงเพือ่
สนบัสนนุเขตเศรษฐกจิพิเศษ พืน้ทีห่มู่ 3 และ
หมู่ 12

ด าเนินโครงการคลองสุขสม 
ต่อยอดโครงการปรับปรุงพืน้ที่
ริมแม่น้ าโขงเพือ่สนับสนุนเขต
เศรษฐกจิพเิศษ พืน้ทีห่มู่ 3 
และหมู่ 12 จ านวน 1 แห่ง 
รายละเอยีดตามแบบแปลน
กองชา่งเทศบาล

22,435,100     ด าเนินการ
ตามโครงการ

มีแหล่งทอ่งเทีย่วในเขตเทศบาล
เพิม่ขึ้น ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
ในพืน้ที่

โยธาธกิาร
และผังเมือง 

จ.ชร./
หน่วยงานอื่น

(กองช่าง)

411,685,100   32,000,000  100,000,000  106,049,000  3,090,744  
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รวม 11 โครงการ



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

 2570
(บาท)

1 สร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer )  (ทีม่ีคุณลักษณะพืน้ฐานตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทลัฯ ก าหนด) ส าหรับ
ศูนยบ์ริการผู้พิการฯ

4,300     ส านักปลัด

2 สร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จดัซ้ือโต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุด ส าหรับจดักิจกรรมจติอาสา ฯลฯ
 - ท าด้วยไม้สัก
 - มีฐานรองโต๊ะหมู่
 - มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกวา้งตัวละ 9 นิว้ 
  (ทีม่ีคุณลักษณะพืน้ฐานตามมาตรฐานครุภณัฑ์)

8,400     ส านักปลัด

3 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จดัซ้ือพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว ส าหรับติดต้ังใน
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ จ านวน 15 ตัว
(ที่มีจ าหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด)

22,500   กอง
การศึกษา

4 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง ขนาดไม่นอ้ยกว่า 800 วัตต์ 
จ านวน 1 เคร่ือง (ทีม่ีจ าหนา่ยทัว่ไปตามทอ้งตลาด)

15,000   กอง
การศึกษา

5 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ จัดซ้ือเคร่ืองผสมสัญญาณเสียง Mixer 6 ช่องสัญญาณ 
จ านวน 1 เคร่ือง (ทีม่ีจ าหนา่ยทัว่ไปตามทอ้งตลาด)

10,000   กอง
การศึกษา

6 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จดัหารถบรรทุกขยะ จ านวน 2 คันๆ ละ 950,000
 บาท  (ที่มีคุณลักษณะพืน้ฐานตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)

1,900,000    กองสาธารณะ
สุขฯ/สถ.
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บัญชคีรภุณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลเวียงเชยีงของ  อ าเภอเชยีงของ  จังหวัดเชยีงราย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ  ผ.03 



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

 2570
(บาท)

7 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ จดัซ้ือพร้อมติดต้ังระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน 
บริเวณหน้าส านักงานปศุสัตวอ์ าเภอเชียงของ บ้าน
เวยีงดอนชัย หมู่ที่ 12  (ที่มีจ าหน่ายทั่วไปตาม
ท้องตลาด)

150,000 กองช่าง

8 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ จดัซ้ือพร้อมติดต้ังระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน 
บริเวณ บ้านเวยีงแก้ว หมู่ที่ 8  (ที่มีจ าหน่ายทั่วไป
ตามท้องตลาด)

150,000 กองช่าง

9 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ จดัซ้ือพร้อมติดต้ังระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน 
บริเวณบ้านในเวยีง หมู่ที่  2  (ที่มีจ าหน่ายทั่วไป
ตามท้องตลาด)

150,000 กองช่าง

10 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ จดัซ้ือพร้อมติดต้ังระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน 
บริเวณบ้านสบสม หมู่ที่ 3  (ที่มีจ าหน่ายทั่วไปตาม
ท้องตลาด)

150,000 กองช่าง

11 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ จดัซ้ือพร้อมติดต้ังระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน 
บริเวณบ้านหาดไคร้ หมู่ที่ 7  (ที่มีจ าหน่ายทั่วไป
ตามท้องตลาด)

150,000 กองช่าง

12 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จดัซ้ือรถกวาดพืน้ดูดฝุ่น ชนิด 4 ล้อ จ านวน 1 คัน 
(ที่มีจ าหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด)

3,000,000    กองสาธารณะ
สุขฯ/สถ.

13 รักษาความสงบ
ภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จดัซ้ือรถดับเพลิงชนิดโฟมและเคมีขนาดใหญ่  ชนิด
 10 ล้อ ถังน้ าขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 6,000 ลิตร
 ถังโฟมขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 6,000 ลิตร

5,000,000    ส านักปลัด

10,710,200  -               -               -               -               
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รวม 13 รายการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

 งบประมาณและที่ผ่านมา



  

 

ส่วนท่ี 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด               
ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้ 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.ข้อมูลภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
  3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
  3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
  3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
  3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
  3.5 กลยุทธ์ (5) 
  3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
  3.8 แผนงาน (5) 
  3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
รวมคะแนน 100 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์                            
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน          
ที่ได้ 

1.ข้ อมู ลสภ าพทั่ ว ไปและ
ข้อมู ลพื้ นฐานขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 
 

20 
(3) 

 

 (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 
 

(2)  

 (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น  การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 
 

(2)  

 (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 
 

(2)  

 (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง  การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ 
 

(2)  

 (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 
 

(2)  

 (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
 

(2)  

 (8) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วม
ท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(3)  

2.การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 

20 
(5) 

 

 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน             
ที่ได้ 

2.การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ (ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี 
จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นต้น 
 

(3)  

 (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 
 

(3)  

 (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทาง   
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
 

(3)  

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

(3)  

3.ยุทธศาสตร์ 
  3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  
 

60 
(10) 

 

  3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 

(10)  

  3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี  
 

(10)  

  3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

(5)  

  3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู้การบรรลุวิสยัทัศน์
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 
 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน              

ที่ได้ 
3.ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 

 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

 
(5) 

 

  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

  3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่ งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

  3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5.โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
  5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
  5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
  5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
  5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
  5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

(5) 

  5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด 

(5) 

  5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
  5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน (5) 
  5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
  5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
  5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
  5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน             
ที่ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/ Demand  
(Demand  Analysis)/ Global Demand และ Tread  ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2.การประ เมิ นผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด า เนินการได้มี จ านนเท่า ไหร่  สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่
ที่ได้ก าหนดไว้ 
2)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3.การประ เมิ นผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆที่ด าเนินการในพื้นที่นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึง
พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4.แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จน
น า ไ ปสู่ ก า ร จั ดท า โ ค ร งก า รพัฒน าท้ อ ง ถิ่ น โ ด ย ใ ช้  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  
 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน           
ที่ได้ 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุ ผล  วิ ธีการด า เนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ )  มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้ เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง 
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไหร่ กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงานและ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคนเป็นศูนย์ลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 
ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทาง
การพัฒนา (1)การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับ
ดักรายได้ปานกลางสู่รายไดสู้ง (2)การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3)การลด
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5)การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6)การบริหารราชการแผ่นดินที่
มีประสิทธิภาพ 
 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน  
ที่ได้ 

5.6 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่
ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.7 โครงการแก้ไขปัญหา
ค ว า ม ย า ก จ น ห รื อ ก า ร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยัง่ยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(5)  

5.8 งบประมาณมีความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ เ ป้ า ห ม า ย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตอ้งค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (1)ความประหยัด (Economy) (2)ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3)ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4)ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม 
(Equity) (5)ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.9 มีการประมาณการราคา
ถู ก ต้ อ ง ต า ม ห ลั ก วิ ธี ก า ร
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ ์

(5)  

5.10 มีการก าหนดตัวช้ีวัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน(Key Performance Indicator : KPI)
ที่สามารถวัดได้ (Measurable) ใช้บอกประสิทธิผล(effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่
เกิดขึ้น สิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.11 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น
จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง  (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3)ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สดุและสามารถปฏิบัตไิด้ (4)เป็นเหตุ
เป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5)ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

 
(5) 

 

รวมคะแนน 100  
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
(1) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการ

อธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก 
 (1.1) ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  (1.1.1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
  (1.1.2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard 

Model ของ Kaplan & Norton 
  (1.1.3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
  (1.1.4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical 

Model  
  (1.1.5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement 

System (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
  (1.1.6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ 

Problem-Solving Method 
  (1.1.7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
  (1.1.8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
  (1.1.9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
  (1.1.10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) 
  (1.1.11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้

กรอบตามข้อ (1.1.1) – (1.1.10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
 (1.2) เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย (Cost) 

เวลา (Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
 (1.3) ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
 (1.4) วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPI) 
 (1.5) ผลกระทบ (Impact) 
4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 
4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพ่ือน าไปสู่

ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 

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