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บทที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เทศบาลตำบลเวียงสา 
 

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  ในหมวดที่ 14  การปกครองส่วนท้องถิ่น  มาตรา 253  กำหนดให้การดำเนินงานให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ  รวมตลอด
ทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย  ประกอบกับแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  ได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคประชาสังคม ให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและ
ระเบียบดังกล่าว  เทศบาลตำบลเวียงสาจึงจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 

1. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1.1  เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สำนักงาน  ก.ก.ถ.  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน  เพ่ือสนับสนุนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี 
1.2  เป็นศูนย์ต้นแบบพัฒนากระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  และการปรับปรุง

ระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  ตลอดจนการเปิดโอกาส เปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน
ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น 

1.3  เป็นศูนย์ต้นแบบและการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่  รวมทั้งการคิดค้นนวัตกรรมเพ่ือ
แก้ไขปัญญาและความต้องการของประชาชน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
2. โครงสร้างของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

โครงสร้างของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  มีองค์ประกอบดังนี้ 
2.1  นายก อปท. / ปลัด อปท. / หรือบุคลากรของ อปท. ที่นายก อปท. มอบหมาย   ประธาน 
2.2  บุคลากรของ อปท. ที่นายก อปท. มอบหมาย  ไม่น้อยกว่า 2 คน     กรรมการ 
2.3  ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น  ไม่น้อยกว่า 2 คน       กรรมการ 
2.4  ผู้แทนส่วนราชการในพ้ืนที่หรือนอกพ้ืนที่ของ อปท. ไม่น้อยกว่า 2 คน    กรรมการ 
2.5  ผู้แทนกลุ่มอ่ืนๆ นอกเหนือจากข้อ (2.3), (2.4) ไม่น้อยกว่า 2 คน     กรรมการ 
2.6  หัวหน้าสำนักงานปลัดหรือนายก อปท. มอบหมาย        กรรมการและเลขานุการ 
2.7  ข้าราชการ อปท. ที่นายก อปท. มอบหมาย            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ทั้งนี้  ให้นายก อปท. เป็นผู้ออกคำสั่งหรือประกาศแต่งตั้ง 
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3. อำนาจหน้าที่ 

3.1  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการสร้างองค์ความรู ้ให้แก่ประชาชน             
ในพ้ืนที่เพ่ือร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น 

3.2  ประสานความร่วมมือภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  ในการร่วมมือกันส่งเสริมการ              
มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น  รวมทั้งเชื่อมโยงการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการให้เกิดการบูร
ณาการดำเนินงาน 

3.3  จัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์ประจำปี  รวมทั ้งการติดตามประเมินผลและรายงานผล              
การดำเนินงานของศูนย์ให้สำนักงาน ก.ก.ถ. ทราบ ปีละ 2 ครั้ง (รายงาน 6 เดือน/ครั้ง) 

3.4  สร้างช่องทางการรับรู้และช่องทางการประสานงาน  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.5  เป็นศูนย์นำร่องเพื่อเป็นแบบอย่าง (Model) เผยแพร่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม 

3.6  ขยายผลการมีส่วนร่วมของประชาชนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
3.7  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  คณะทำงาน  เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ

ศูนย์ฯ มอบหมาย 
3.8  ดำเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการศูนย์ฯ เห็นสมควร 
 

4. ภารกิจของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
4.1  ประกาศจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ และ

ประกาศแจ้งให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ทราบโดยทั่วกัน 
4.2  ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เพ่ือชี้แจงบทบาท  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  และพิจารณา

จัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์ประจำปีงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนการปฏิบัติงานประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.3  จัดประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น  และจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนให้เข้ามาเสนอความต้องการ 

4.4  สร้างสื่อประชาสัมพันธ์  ช่องทางการเผยแพร่  รวบรวมสาระความรู้เกี ่ยวกับการกระจาย
อำนาจ/การบริหารงานของท้องถิ่น/การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน  รวมทั้งข่าวสาร กิจกรรม โครงการนวัตกรรม  
เผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วในวงกว้างและเข้าใจง่าย 

4.5  มีการประสานการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  
เพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 

4.6  คณะกรรมการศูนย์ฯ จัดให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 
 



3              แผนปฏิบติังานศูนยส่์งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

4.7  รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้สำนักงาน ก.ก.ถ. ทราบ  อย่างน้อยปีละ 2 รอบ (6 
เดือน/ครั้ง) 

4.8  สร้างสรรค์  คิดค้นนวัตกรรมใหม่เพื่อการพัฒนาการให้บริการสาธารณะ  เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

4.9  ม ีก ิจกรรมส ัญจรในพื ้นท ี ่อย ่างครอบคล ุม  และขยายต ่อยอดไปย ังพ ื ้นท ี ่ข ้างเค ียง                    
สร้างสัมพันธมิตร  และจูงใจให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้ามาร่วมด้วย 

 
5. สถานที่จัดตั้งศูนย์และช่องทางการรับรู้ 

5.1   สถานที่จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลตำบลเวียงสา 
- อาคารศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  หมู่ที่ 3  ตำบลกลางเวียง  อำเภอเวียงสา  

จังหวัดน่าน 
5.2   ช่องทางการรับรู้ 

- โทรศัพท์/โทรสาร  054-050110, 054-050151   
- www.wiangsa.go.th 
- Facebook : ทต.เวียงสา  อ.เวียงสา  จ.น่าน 
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บทที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ 

เทศบาลตำบลเวียงสา 
 
 

วิสัยทัศนก์ารพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงสา 
                 “เมืองสา   เมืองเก่าน่าอยู่    เคียงคู่วัฒนธรรม  นำสู่ประชาคมอาเซียน” 
 
       ความหมายของวิสัยทัศน์ 
       “เมืองสา”  หมายถึง  พื้นที่เขตการปกครองของเทศบาลตำบลเวียงสา  ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ 1 ตารางกิโลเมตร  
ประกอบด้วย 2 หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านกลางเวียง หมู่ที่ 3  และบ้านบุญยืน  หมู่ที่ 4 
       “เมืองเก่าน่าอยู่”  หมายถึง  เทศบาลตำบลเวียงสารวมทั้งชุมชนที่ตั้งอยู่ในขอบเขตพื้นที่ร่วมกันอนุรักษ์และ
รักษาไว้ซึ่งความเป็นเมืองเก่า  โดยมีองค์ประกอบที่น่าอยู่สำหรับประชาชนผู้อยู่อาศัยและผู้ท่องเที่ยว  ทั้งในมิติความ
ปลอดภัย คือ ประชาชนผู้อยู่อาศัยมีความปลอดภัยจากอาชญากรรม และภัยพิบัติต่างๆ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและน้ำมือ
มนุษย์   มิติความสะอาด คือ มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการอยู่อาศัย การดำรงชีวิตที่ดีของ
ประชากร  มิติความมีคุณภาพชีวิตที่ดี คือ มีภาวะแวดล้อมซึ่งเอื้อให้ประชากรผู้อยู่อาศัยมีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา อยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อม และสังคมที่ดี มีสิ่งจำเป็นและอำนวยความสะดวกแก่การดำรงชีวิต
อย่างเพียงพอ มิติการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คือ  เมืองที่มีการบริหารจัดการที่ดี โดยทุกภาคส่วนของสังคม 
ทั้งภาครัฐ  ภาคธุรกิจเอกชน  ภาคปัจเจกชนและครอบครัว และภาคประชาสังคม  เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของทุก
ภาคส่วนในสังคม โดยยึดหลัก “ธรรมาภิบาล”  
       “เคียงคู ่ว ัฒนธรรม”  หมายถึง  การเป ็นเม ืองที ่ม ีขนบธรรมเน ียม ประเพณี ว ิถ ีช ีว ิต ศ ิลปกรรม                        
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  เช่น ประวัติศาสตร์เมือง  ขนบธรรมเนียมประเพณี/วัฒนธรรม  
ศิลปกรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       “นำสู่ประชาคมอาเซียน”  หมายถึง  เทศบาลตำบลเวียงสา  รวมทั้งชุมชนและประชาชน   มีความพร้อมเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนในทุกๆด้าน  เช่น  ด้านการเมือง  ด้านสังคมและวัฒนธรรม  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านความมั่นคง  อันจะ
นำไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงสา 
ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิต  และความม่ันคงของมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และพลังงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
 

เป้าประสงค ์
1.  ระบบโครงสร้างพื้นฐาน   การคมนาคมขนส่ง   ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั ้นพื ้นฐาน                

ได้มาตรฐาน  ทั่วถึง  มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
2.  ประชาชนในกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้รับการอบรม พัฒนา และเสริมทักษะอาชีพ  โดยยึดหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
3.  มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ  เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่  และ

เชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน 
4.  สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม 
5.  เสริมสร้างสุขภาพ พลานามัย  กีฬา  สวัสดิการ  นันทนาการ  รวมทั้งให้ประชาชนเข้าถึงการบริการด้าน

สาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
6.  จัดสวัสดิการสงเคราะห์แก่ประชาชนและเสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง มีความอบอุ่น  รวมถึงการพัฒนา

สตรี  เยาวชน  และผู้สูงอายุ 
7.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โบราณสถาน  

โบราณวัตถุ มรดกทางวัฒนธรรม   
8.  ส่งเสริมการพัฒนาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม  รวมทั้งพัฒนากลไกและยกระดับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม 
9.  ประชาชนร่วมอนุรักษ์  ส่งเสริม  สนับสนุน  และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ

พลังงาน   จนเกิดความสมดุลและยั่งยืน 
10.  องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  และมี

ระบบการบริหารจัดการองค์กรและการบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ ชุมชนสามารถบริหารจัดการองค์กรของตนได้โดย
ใช้แผนชุมชนใช้เป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

11.  เตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยโดยประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

    12.  มีการเสริมสร้างและสนับสนุนเครือข่ายรัฐ  เอกชน และประชาสังคม  รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้แก่
หน่วยงานอื่น ๆ ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
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ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่  1  
ด้านการพฒันาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 
 

1. ร้อยละของจำนวนถนนทีไ่ด้มาตรฐานเพิ่มข้ึน 
2. ร้อยละของจำนวนท่อระบายน้ำ/รางระบายนำ้ทีไ่ด้มาตรฐานเพิ่มข้ึน 
3. จำนวนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข และซ่อมแซม 
4. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการวางระบบผังเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านเศรษฐกิจและ 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 

1. จำนวนกลุ่มอาชีพทีไ่ด้รับการส่งเสริม 
2. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รบัการพัฒนาและปรับปรุง 
3. จำนวนศนูย์กลางการท่องเทีย่วที่ได้รับการจัดตั้ง 
4. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการพฒันาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์
 

1. จำนวนกิจกรรมที่สนบัสนุนและส่งเสริมดา้นการศึกษา 
2. จำนวนกิจกรรมที่สนบัสนุนและส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 
3. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนนัทนาการแก่ประชาชน 
4. จำนวนกิจกรรมที่สนบัสนุนการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5. จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสง่เสริมประชาคมและการมีสว่นร่วมของประชาชน 
6. จำนวนกิจกรรมที่สนบัสนุนและส่งเสริมสถาบนัครอบครัว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านศิลปะ วฒันธรรม  
จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

1. จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู สนบัสนุน ส่งเสรมิและบูรณาการ 
ด้านศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมศึกษา ค้นคว้า วจิัย มรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรม 
3. จำนวนแหล่งวฒันธรรม ศิลปวัตถุและโบราณสถานทีไ่ด้รับการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

1. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากร 
2. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน เฝา้ระวังและฟืน้ฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. จำนวนกิจกรรมที่สร้างจิตสำนึก ส่งเสริมและพฒันาการจัดระบบบำบัดนำ้เสีย กำจดัขยะ
มูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 
4. จำนวนกิจกรรมที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการบริหารจัดการและการ
บริการ 

 

1. จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเกี่ยวกับงานรัฐพธิีและงานวันสำคัญของชาติ 
2. จำนวนหน่วยงานที่เทศบาลได้บูรณาการการทำงานและสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนนิการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในพื้นที ่
4. จำนวนบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันา ฝึกอบรม 
5. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองและการบริหาร 
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กลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

กลยุทธ์ 
1.1  พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมและท่ัวถึง 
1.2  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
1.3  พัฒนาระบบผังเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
กลยุทธ์ 
2.1  จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 
2.2  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น พัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 
      ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
2.3  ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะ มีงานเพ่ิมข้ึน 
2.4  ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
2.5  พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 
2.6  พัฒนาบุคลากร การบริการ  และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
2.7  แก้ไขปัญหาความยากจน 
2.8  ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 
2.9  ส่งเสริมเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม “ประเทศไทย 4.0” 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิต  และความม่ันคงของมนุษย์ 
กลยุทธ์ 
3.1  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3.2  สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข 
3.3  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ  การกีฬา และนันทนาการแก่ประชาชน 
3.4  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม 
3.5  สนับสนุนการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 
3.6  สนับสนุน ส่งเสริมประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3.7  การพัฒนาความม่ันคงและดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามกลุ่มวัย/ทุกช่วงวัย 
3.8  สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
3.9  การคุ้มครอง พัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ 
3.10  การส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองสิทธิ์ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผุ้ที่มีภาวะพ่ึงพิง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 
4.1  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.2  ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสศึกษา ค้นคว้า วิจัยมรดกทางศิลปวัฒนธรรม 
4.3  พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และพลังงาน 
กลยุทธ์ 
5.1  ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์  จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
5.2  ส่งเสริม สนับสนุน เฝ้าระวังและฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.3  ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอันเกิดจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.4  สร้างจิตสำนึก ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบบำบัดน้ำเสีย กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
กลยุทธ์ 
6.1  จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี  งานวันสำคัญของชาติ  และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   
6.2  สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
6.3  สนับสนุน ส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
6.4  พัฒนาสมรรถนะขององค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6.5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหาร และด้านบุคลากร  
6.6  จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และเครื่องจักรกลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 
6.7  ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรภาคเอกชน องค์กรชุมชน และภาคประชาชน 
6.8  ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้แก่ทุกภาคส่วน 
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บทที่ 3 
แผนปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลเวียงสา 

 
1. ด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรปูเอกสาร หนังสือ 
ประกาศ คำสั่ง เป็นต้น 

- ในเขตเทศบาลตำบลเวียงสา กองยุทธศาสตรฯ์             

2. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเสียงตามสาย - ในเขตเทศบาลตำบลเวียงสา กองยุทธศาสตรฯ์             
3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก 
ของเทศบาลฯ 

- Social Media 
 

กองยุทธศาสตรฯ์             
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2. ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น 16,500 หอประชุม 
เทศบาลตำบล 

เวียงสา 

กองยุทธศาสตรฯ์             

2. การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทำ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงสา 

- ห้องประชุมสำนักงานเทศบาล
ตำบลเวยีงสา 

กองยุทธศาสตรฯ์             

3. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงสา - ห้องประชุมสำนักงานเทศบาล
ตำบลเวยีงสา 

กองยุทธศาสตรฯ์             
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3. ด้านการมีส่วนร่วมดำเนินการ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. โครงการส่งเสรมิอาชีพปลูกผักปลอดภัย 10,000 ในเขตเทศบาลฯ สำนักปลดัฯ             
2. โครงการส่งเสรมิอาชีพแปรรูปอาหาร 10,000 ในเขตเทศบาลฯ สำนักปลดัฯ             
3. โครงการส่งเสรมิอาชีพเพาะเหด็ 10,000 ในเขตเทศบาลฯ สำนักปลดัฯ             
4. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ 50,000 ลานด้านหน้าสำนักงาน

เทศบาลตำบลเวยีงสา 
กองการศึกษา             

5. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 20,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ทต.เวียงสา, โรงเรยีนอนุบาล

เทศบาลเวยีงสา 

กองการศึกษา             

6. โครงการเฝ้าระวังด้านการคุม้ครองผู้บริโภค 20,000 ในเขตเทศบาลฯ กองสาธารณสุขฯ             
7. โครงการรณรงค์ควบคมุป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 10,000 หอประชุมเทศบาลตำบล 

เวียงสา 
กองสาธารณสุขฯ             

8. โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
ในชุมชน 

10,000 ห้องประชุมเทศบาลตำบล 
เวียงสา (ช้ัน 2) 

สำนักปลดัฯ             

9. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพสตร ี 10,000 ห้องประชุมเทศบาลตำบล 
เวียงสา (ช้ัน 2) 

สำนักปลดัฯ             

10. โครงการสร้างเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงและ
ชายในครอบครัว 

10,000 ห้องประชุมเทศบาลตำบล 
เวียงสา (ช้ัน 2) 

สำนักปลดัฯ             

11. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ “เวียงสาเกมส์” 100,000 สวนริมแม่น้ำน่าน กองการศึกษา             
12. โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสมัพันธ์ 20,000   สนามกีฬาบ้านกลางเวียง กองการศึกษา             
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โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

13. โครงการแข่งขันกีฬาเทิดพระเกียรต ิ 120,000 ข่วงเมืองสา กองการศึกษา             
14. โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา 40,000 ในและนอกเขตเทศบาลฯ กองการศึกษา             
15. โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา  
ตานก๋วยสลากวัดบญุยืน(พระอารามหลวง) อำเภอเวียงสา  
“ชิงถ้วยพระราชทานฯ” 

800,000 สวนริมแม่น้ำน่าน กองการศึกษา             

16. โครงการชุมชนห่วงใย ใส่ใจผูสู้งอายุ 50,000 ลานด้านหน้าสำนักงาน
เทศบาลตำบลเวยีงสา 

กองการศึกษา             

17. โครงการทำบุญตักบาตรวันข้ึนปีใหม่ 10,000    ลานด้านหน้าสำนักงาน
เทศบาลตำบลเวยีงสา 

กองการศึกษา             

18. โครงการประเพณีวันลอยกระทง 50,000 สวนริมแม่น้ำน่าน กองการศึกษา             
19. โครงการประเพณีแหเ่ทียนจำนำพรรษา 50,000   ลานด้านหน้าสำนักงาน

เทศบาลตำบลเวยีงสา 
กองการศึกษา             

20. โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหาหมอกควัน 10,000 ในเขตเทศบาลฯ สำนักปลดัฯ             
21. โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน 

10,000 ในเขตเทศบาลฯ กองสาธารณสุขฯ             

22. โครงการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
การประกวดหมู่บ้านสะอาดสิ่งแวดล้อมดี  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565 

50,000    ในเขตเทศบาลฯ กองสาธารณสุขฯ             

23. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี     

50,000 ศูนย์การเรียนรู ้
ตามโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชฯ 

กองสาธารณสุขฯ             
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โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

24. โครงการจัดงานวันเทศบาล 30,000 ในเขตเทศบาลฯ สำนักปลดัฯ             
25. โครงการจัดงานวันรัฐพิธีและงานวันสำคัญของชาต ิ 60,000 ลานด้านหน้าสำนักงาน

เทศบาลตำบลเวยีงสา, 
ที่ว่าการอำเภอเวียงสา 

สำนักปลดัฯ             

26. โครงการอนุสรณ์รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน 300,000 ลานด้านหน้าสำนักงาน
เทศบาลตำบลเวยีงสา, 

ข่วงเมืองสา 

สำนักปลดัฯ             

27. โครงการฝึกซ้อมและป้องกันอัคคีภัย 50,000 ในเขตเทศบาลฯ สำนักปลดัฯ             
28. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบตัิการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำเทศบาลตำบลเวียงสา 

100,000 ในเขตเทศบาลฯ สำนักปลดัฯ             

29. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค ์
บ้านกลางเวียง 

20,000 บ้านกลางเวียง หมู่ที่ 3 กองสาธารณสุขฯ             

30. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค ์
บ้านบุญยืน 

20,000 บ้านบุญยืน หมู่ที่ 4 กองสาธารณสุขฯ             
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4. ด้านการมีส่วนร่วมติดตามประเมินผล 
 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. การประชุมคณะกรรมการตดิตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงสา 

- ห้องประชุมสำนักงานเทศบาล
ตำบลเวยีงสา 

กองยุทธศาสตรฯ์             

2. การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิ              
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
เทศบาลตำบลเวยีงสา   

- ห้องประชุมสำนักงานเทศบาล
ตำบลเวยีงสา 

กองยุทธศาสตรฯ์             

 
 


