
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลเวยีงสา 

1 

 

สว่นที่ 1 

สภาพทั่วไปและขอ้มลูพืน้ฐาน 

 
 
เทศบาลต าบลเวียงสาได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลกลางเวียงขึ้นเป็นเทศบาล   เมื่อวันที่    25                  

เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2542    ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ.  2542                  
และเปลี่ยนชื่อจากเทศบาลต าบลกลางเวียง  เป็น “เทศบาลต าบลเวียงสา”  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  
20    ตุลาคม    2549 

 

1. ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งของชุมชน 
เทศบาลต าบลเวียงสา   อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน   ตั้งอยู่เลขที่  636  หมู่ที่  4   ถนนเจ้าฟ้า  ต าบล           

กลางเวียง  อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน   ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดน่าน   อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเป็นระยะทาง  25  
กิโลเมตร    ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  101  อยู่ห่างจากกรุงเทพ ฯ เป็นระยะทาง  643  กิโลเมตร   

 
อาณาเขตติดต่อ 

ด้านเหนือ   ตั้งแต่หลักเขตที่  1  ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งใต้ของล าน้ าสา   ตอนที่บรรจบกับฟากตะวันออกของถนนทางหลวง
แผ่นดินสายแพร่-น่าน   จากหลักเขตที่  1  เลียบตามฝั่งใต้ของล าน้ าสาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและเฉียงใต้                
ถึงปากล าน้ าสาตรงที่บรรจบกับแม่น้ าน่านซึ่งเป็นหลักเขตท่ี  2 
 ด้านตะวันออก   จากหลักเขตท่ี  2  เลียบตามชายฝั่งตะวันตกของแม่น้ าน่านไปทางทิศใต้  ระยะทาง 160  เมตร  
ซึ่งเป็นหลักเขตท่ี  3   จากหลักเขตที่  3  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงทางหลวงจังหวัด  สายอ าเภอเวียงสา 
– นาน้อย   ตรงสะพานข้ามล าเหมืองซึ่งเป็นหลักเขตที่  4 
 ด้านใต้   จากหลักเขตที่  4  เลียบล าเหมืองฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และเฉียงเหนือ   แล้วเลียบตาม           
ฟากใต้ของทางหลวงจังหวัดสายสา - นาน้อย 
 ด้านตะวันตก   จากหลักเขตที่  5   เลียบตามฟากตะวันออกและทางหลวงแผ่นดินสายแพร่ -น่าน  ไปทาง                 
ทิศเหนือจนบรรจบหลักเขตที่  1 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ในเขตเทศบาลต าบลเวียงสา  มีลักษณะเป็นที่ราบระดับต่ า  อยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ าน่าน ทางตอนกลาง

และตอนใต้ของพ้ืนที่จังหวัด   ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่อยู่อาศัย  พ้ืนที่ทางเศรษฐกิจการค้าขาย  โดยมีพ้ืนที่ท าการเกษตร              
เป็นบางส่วน   

 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ภูมิอากาศโดยรวม  มี  3  ฤดู  คือ   

     ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งท าให้มีอากาศหนาวและแห้งแล้ง            
ช่วงที่มีอากาศหนาวที่สุดประมาณเดือนธันวาคม - เดือนมกราคม    
     ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม เป็นระยะที่ขั้วโลกเหนือหันเข้าหา            
ดวงอาทิตย์ โดยเฉพาะในเดือนเมษายน ท าให้ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่ สภาวะอากาศจึงร้อนอบอ้าว
โดยทั่วไป ในฤดูนี้แม้ว่าอากาศจะร้อนและแห้งแล้ง แต่ในบางครั้งอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาถึงประเทศ
ไทยตอนบนได้ ท าให้เกิดการปะทะกันระหว่างมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมา กับมวลอากาศร้อนที่ปกคลุมอยู่เหนือจังหวัดน่าน 
ก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง หรืออาจมีลูกเห็บตกลงมา ท าให้เกิดความเสียหายได้ พายุฝนฟ้าคะนอง           
ที่เกิดขึ้นในฤดูนี้มักเรียกว่า "พายุฤดูร้อน" 
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     ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม ซึ่งเกิดจากร่องความกดอากาศต่ าพาดผ่าน 
ส่วนในเดือนมิถุนายนร่องความกดอากาศต่ าได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศจีนท าให้เกิดฝนทิ้งช่วงในระยะนี้ ปริมาณที่ฝน
ตกชุกมากท่ีสุดอยู่ในช่วง เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม     
      มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 25.7 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด คือเดือนเมษายน มีอุณหภูมิเฉลี่ย 
28.9 องศาเซลเซียส และเดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุด คือเดือนธันวาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ย 20.6 องศาเซลเซียส 

 

1.4 ลักษณะของดิน 
สภาพของดินส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ภูเขา  มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางจนถึงต่ าบางบริเวณ  มีอัตราการ               

กัดเซาะ ชะล้างพังทลาย เพราะพ้ืนที่มีความลาดชันสูงและมีการตัดไม้ท าลายป่าท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า การใช้
ดินขาดประสิทธิภาพและไม่เหมาะสมนอกจากนี้ยังเกิดปัญหาสารเคมีตกค้างอยู่ในดิน พ้ืนที่มีความเหมาะสมส าหรับ             
ปลูกพืช คือบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ าต่าง ๆ 

 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้้า 
มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญต่อการเกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภคไหลผ่านพ้ืนที่เทศบาลต าบลเวียงสา  

จ านวน 2 สาย   คือ  แม่น้ าน่าน  ความยาวประมาณ 0.5  กิโลเมตร  และแม่น้ าสา  ความยาวประมาณ  1  กิโลเมตร    
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
เทศบาลต าบลเวียงสา  แบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 2  หมู่บ้าน คือ  หมู่ที่ 3  ชุมชนบ้านกลางเวียง   

และหมู่ท่ี 4  ชุมชนบ้านบุญยืน   ขนาดพ้ืนที่  1  ตารางกิโลเมตร    
 

2.2 การเลือกตั้ง 
คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลเวียงสา  ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรีซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  

และมีรองนายกเทศมนตรีที่มาจากการแต่งตั้ง จ านวน 2  คน  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีที่มาจากการแต่งตั้ง จ านวน 1 คน 
ฝ่ายนิติบัญญัติ  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงสา  จ านวน  12  คน  ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง

โดยตรงของประชาชน  โดยแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง 
 

ตารางแสดงจ านวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลเวียงสา (ครั้งล่าสุด)  
เมื่อวันอาทิตย์  ที่  6 พฤษภาคม   2555 

ที ่ ต้าแหน่ง 
เขตเลือก 

ตั้งท่ี 

การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 
จ้านวนผู้มี

สิทธิ 
เลือกตั้ง 

ผู้ใช้
สิทธิ 

บัตรเสีย 
บัตรไม่ประสงค์

ลงคะแนน 

1 นายกเทศมนตรีต าบลเวียงสา - 2,524 1,905 41 17 
2 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงสา 1 1,145 900 42 3 
3 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงสา 2 1,379 1,005 45 16 
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3. ประชากร 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร 
ประชากรในเขตเทศบาลต าบลเวียงสาส่วนใหญ่จะเป็นคนในท้องถิ่นซึ่งมีที่อยู่อาศัยตั้งอยู่ในเขตเทศบาล                  

มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ  นอกจากนั้นจะเป็นประชากรแฝงอยู่บางส่วน   เนื่องจากสภาพ้ืนที่ของเขตเทศบาลต าบลเวียงสา
จะเป็นศูนย์กลางทางสังคมและเศรษฐกิจ  เป็นแหล่งท่องเที่ ยว  จึงมีประชากรที่เข้ามาท างาน  รวมทั้งเข้ามาอาศัยอยู่               
โดยไม่มีการย้ายทะเบียนบ้าน 
 

ตารางเปรียบเทียบจ านวนประชากรในเขตเทศบาลย้อนหลัง 3 ปี (ปี พ.ศ. 2560 – 2562) 

ปี พ.ศ. 
จ้านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
พ.ศ. 2560 
พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2562 

1,424 
1,385 
1,361 

1,633 
1,616 
1,595 

3,057 
3,001 
2,956 

 
        จากตารางเปรียบเทียบจ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลเวียงสาย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 
จนถึงปี พ.ศ. 2562  จะเห็นได้ว่าจ านวนประชากรในภาพรวมลดลงทุกปี  โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการย้ายถิ่นฐาน             
เพ่ือไปท างานหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในต่างอ าเภอ ต่างจังหวัด  โดยประชากรที่เหลืออยู่จะเป็นคนในท้องถิ่น                     
ที่ท างานในพ้ืนที่หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง  เด็ก  ผู้สูงอายุ  และผู้ที่เข้ามาท างานในพ้ืนที่    

 

3.2 ช่วงอายุและจ้านวนประชากร 
จากข้อมูลทะเบียนราษฎร  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ในเขตเทศบาลต าบลเวียงสามีประชากรทั้งสิ้น 

จ านวน 2,956 คน  เป็นชาย จ านวน 1,361  คน   เป็นหญิง จ านวน 1,595  คน  จ านวนบ้านเรือนทั้งสิ้น จ านวน 1,268  
หลังคาเรือน 
 

ตารางแสดงจ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลเวียงสา  (จ าแนกเป็นรายหมู่บ้าน) 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 
จ้านวนประชากร จ้านวนบ้าน 

(หลังคาเรือน) ชาย หญิง รวม 
ชุมชนบ้านกลางเวียง 
ชุมชนบ้านบุญยืน 

3 
4 

643 
718 

744 
851 

1,387 
1,569 

462 
806 

รวมทั้งสิ้น 1,361 1,595 2,956 1,268 
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ตารางแสดงจ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลเวียงสา  (จ าแนกตามช่วงอายุ) 

ช่วงอายุประชากร 
ในเขตเทศบาล 

จ้านวนประชากร 
(คน) 

เพศชาย เพศหญิง รวม 
0 – 5 ปี 
6 – 10 ปี 
11 – 15 ปี 
16 – 20 ปี 
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 – 60 ปี 
60 ปีขึ้นไป 

79 
59 
54 
70 
150 
189 
215 
227 
318 

71 
64 
64 
60 
151 
209 
223 
252 
501 

150 
123 
118 
130 
301 
398 
438 
479 
819 

รวมทั้งสิ้น 1,361 1,595 2,956 
 

 

4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 
ในเขตเทศบาลต าบลเวียงสา  มีสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่  จ านวน  4  แห่ง  ได้แก่ 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเวียงสา ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 4  ต าบลกลางเวียง 
2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเวียงสา  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 4  ต าบลกลางเวียง    
3.  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบุญยืน   ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 4    ต าบลกลางเวียง  
4.  โรงเรียนอนุบาลเวียงสา   ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 4   ต าบลกลางเวียง 
 

4.2 สาธารณสุข 
- คลินิก  จ านวน  8 แห่ง    
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน  จ านวน  2  แห่ง 
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จ านวน  7  แห่ง 
- อสม.  หมู่ที่ 3  จ านวน  25  คน,  หมู่ที่  4  จ านวน  25  คน 
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4.3 คดีอาญา  จราจร  และยาเสพติด 
ข้อมูลสถิติคดีอาญา  จราจร  และยาเสพติด  ในเขตอ าเภอเวียงสา (อ้างอิงจากเว็บไซต์สถานีต ารวจภูธร             

เวียงสา)  ณ  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 
- สถิติคดีอาญา    ปี พ.ศ. 2559    จ านวน  368  คด ี

ปี พ.ศ. 2560    จ านวน  312  คดี 
ปี พ.ศ. 2561 (ถึงเดือน เม.ย. 61)  จ านวน  136  คดี 

- สถิติคดีจราจร  ปี พ.ศ. 2559    จ านวน  368  คด ี
ปี พ.ศ. 2560    จ านวน  312  คดี 
ปี พ.ศ. 2561 (ถึงเดือน เม.ย. 61)  จ านวน  136  คดี 

- สถิติคดียาเสพติด  
คดี ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 

ผลิต 
จ าหน่าย 
เพ่ือจ าหน่าย 
ครอบครอง 
เสพฯ 

- 
5 
36 
19 
79 

- 
3 
41 
28 
81 

4 
- 

21 
22 
66 

รวม (คดี) 136 153 113 
 

4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
ในเขตเทศบาลต าบลเวียงสา  มีหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือสังคม  เช่น 
- กลุ่มฮักเมืองเวียงสา 
- ชมรมจักรยานบ้านกลางเวียง 
- ชมรมจักรยานบ้านบุญยืน 
- กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านกลางเวียง 
- กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านบุญยืน 
- กลุ่มออมวันละบาทต าบลกลางเวียง 
- สโมสรโรตารี่อ าเภอเวียงสา 
- ธนาคารหมู่บ้านบ้านกลางเวียง 
- กลุ่มพ่อบ้าน แม่บ้าน 
- กลุ่มเยาวชน 
- กลุ่มผู้สูงอายุ 
- ฯลฯ 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลเวยีงสา 

7 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 
เทศบาลต าบลเวียงสา   เป็นศูนย์กลางการคมนาคมของอ าเภอเวียงสา  โดยมีสถานีขนส่งผู้โดยสารเอกชน   

ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลฯ  จ านวน  1  แห่ง 
 

5.2 การไฟฟ้า 
ระบบไฟฟ้าในเขตเทศบาลต าบลเวียงสา   เป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  มีครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าคิดเป็น           

ร้อยละ  100 ของจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด  มีไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมถนน  50  สาย  ได้แก่ 
-  ขนาด  400 วัตต์  จ านวน  109 จุด 
-  ขนาด  40  วัตต์  จ านวน    311 จุด 
-  ขนาด  20  วัตต์  จ านวน  144 จุด 
-  หลอดแสงจันทร์  จ านวน  20 จุด 
-  ไฟสัญญาณจราจร  จ านวน  4 จุด 
 

5.3 การประปา 
ในเขตเทศบาลต าบลเวียงสา   บ้านเรือนส่วนใหญ่ใช้บริการน้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค   โดยมี

การให้บริการระบบประปาครอบคลุมทั่วพ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลเวียงสา   
 

5.4 โทรศัพท์ 
ในเขตเทศบาลต าบลเวียงสา  มีตู้โทรศัพท์สาธารณะส าหรับให้บริการประชาชน   อีกทั้งประชาชนสามารถ

ใช้บริการโทรศัพท์ขั้นพ้ืนฐานและระบบอินเตอร์เน็ตได้จากบริษัททีโอที จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเวียงสา หรือของ
บริษัทเอกชนได้  ซึ่งพ้ืนที่เขตเทศบาลสามารถรองรับเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ทุกระบบและมีความชัดเจน 

 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเวียงสา  สามารถเดินทางไปใช้บริการไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง

ได้ ณ ที่ท าการไปรษณีย์เวียงสา  และบริษัทเอกชนในพ้ืนที่ได้โดยสะดวก  รวดเร็ว  เนื่องจากมีการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและตั้งอยู่ในชุมชน 

 

6. ระบบเศรษฐกจิ 

6.1 การเกษตร 
เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลเวียงสา  มีลักษณะเป็นชุมชนเมืองที่เป็นที่ตั้งของร้านค้า  

หน่วยงานราชการและที่อยู่อาศัย  ในพ้ืนที่จึงมีการท าการเกษตรเพียงบางส่วน  โดยจะเป็นการท าการเกษตรบริเวณริมฝั่ง
แม่น้ าน่านและแม่น้ าสาเพ่ือส่งขายหรือจ าหน่ายในตลาดท้องถิ่นและตลาดในอ าเภอเมือง   โดยส่วนใหญ่จะปลูก                  
พืชผักสวนครัว และข้าวโพด 
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6.2 การประมง 
การประมงส่วนใหญ่เป็นการประมงตามแหล่งน้ าธรรมชาติ  ได้แก่  แม่น้ าน่านและแม่น้ าสา  เพื่อเป็นอาหาร

และจ าหน่ายภายในชุมชน 
 

6.3 การปศุสัตว์ 
ประชาชนบางส่วนในพื้นท่ีมีการเลี้ยงโคและไก่  เพ่ือบริโภคในครัวเรือนหรือจ าหน่ายทั้งในและนอกชุมชน 
 

6.4 การบริการ 
- ศูนย์ อสม.  2  แห่ง 
- ห้องสมุดประชาชนอ าเภอเวียงสา  1  แห่ง 
- ฌาปนสถาน  1  แห่ง 
- สถานีขนส่ง  1 แห่ง 
 

6.5 การท่องเที่ยว 
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
- พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเทศบาลต าบลเวียงสา   ตั้งอยู่ที่  ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงสา  636  หมู่ที่  4  

ต าบลกลางเวียง  อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน   เปิดให้ชมทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  หมายเลขโทรศัพท์ 054-781681 

   
 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา 
- วัดบุญยืน (พระอารามหลวง)   ตั้งอยู่ที่ บ้านบุญยืน  หมู่ที่  4   ต าบลกลางเวียง  อ าเภอเวียงสา   จังหวัดน่าน    
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- วัดศรีกลางเวียง  ตั้งอยู่ที่ บ้านกลางเวียง  หมู่ที่  3   ต าบลกลางเวียง  อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน   

  
 

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ 
- ข่วงเมืองสา 

  
 

ประเพณี  วัฒนธรรม 
- ประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา ตานก๋วยสลากวัดบุญยืน (พระอารามหลวง) อ าเภอเวียงสา                     

ชิงถ้วยพระราชทานฯ  ปลอดเหล้า-เบียร์   จัดขึ้น 2 วัน คือ วันก่อนวันออกพรรษา  และวันออกพรรษา  ของทุกปี 

     
 

- ประเพณีใส่บาตรเทียน   จัดขึ้นถัดจากวันเข้าพรรษา 1 วัน หรือในวันแรม 2 ค่ าเดือน 8 ของทุกปี  
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- งานอนุสรณ์รอยพระบาทแรก  แห่งแผ่นดินน่าน  จัดขึ้นทุกวันที่ 1 – 5 ธันวาคม  ของทุกปี 

    
 

6.6 การพาณิชย์ 
- โรงแรม/ที่พักส าหรับนักท่องเที่ยว  2  แห่ง 
- ตลาดสด  3  แห่ง 
- ปั๊มน้ ามัน  1  แห่ง 
- ธนาคาร  2 แห่ง 
- อู่ซ่อมรถ  9  แห่ง 
- โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลเวียงสา  1  แห่ง 

 

6.7 กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน OTOP 
- หมอนใบชานวลทิพย์   ประธานกลุ่ม/เจ้าของกิจการ  นางนวลทิพย์  ธีรณรงค์ 
- เฮือนภิญญา    ประธานกลุ่ม/เจ้าของกิจการ  นางภิญญา  ไปมูลเปี่ยม  
- น่านมอลต์    ประธานกลุ่ม/เจ้าของกิจการ  นายมนศักดิ์  ไชยรังสินันท์ 
- กระเป๋าผ้าเวียงป้อ   ประธานกลุ่ม/เจ้าของกิจการ  นางมณี  ไชยชนะ 
 

6.8  แรงงาน 
      ในเขตเทศบาลต าบลเวียงสา   ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขาย  รองลงมาได้แก่  อาชีพรับจ้าง  

ท าการเกษตร   รับราชการ                  
 

7. ศาสนา  ประเพณี  วฒันธรรม 

7.1 การนับถือศาสนา 
ในเขตเทศบาลต าบลเวียงสา  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน  จ านวน  2  แห่งซึ่งเป็น

วัดในพระพุทธศาสนา คือ วัดศรีกลางเวียง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  ชุมชนบ้านกลางเวียงและวัดบุญยืนพระอารามหลวง  ตั้งอยู่หมู่ที่  4  
ชุมชนบ้านบุญยืน   
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7.2 ประเพณีและงานประจ้าปี 
-  กิจกรรมท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 
-  งานวันเด็กแห่งชาติ 
-  ประเพณีสงกรานต์และรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
-  ประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา 
-  ประเพณีใส่บาตรเทียน 
-  ประเพณีสู่ขวัญเรือ 
-  ประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา ตานก๋วยสลากวัดบุญยืน (พระอารามหลวง) อ าเภอเวียงสา ชิงถ้วย 
   พระราชทานฯ     
-  ประเพณีวันลอยกระทง 
-  งานอนุสรณ์รอยพระบาทแรก  แห่งแผ่นดินน่าน 
 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ด้านฟ้องล่องน่าน  ได้แก่  แม่ครูปานถวิล  คฤหานนท์ 
- ด้านการอนุรักษ์จักรยานโบราณ  ได้แก่  คุณสุพจน์  เต็งไตรรัตน์ 
- ด้านศิลปินพื้นบ้าน  ได้แก่  พ่อครูเมืองดี  เทพประสิทธิ์ 
- ด้านศิลปกรรม (การแกะสลักหัวเรือและเครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน)  ได้แก่  พ่อครูประเสริฐ  วงศ์ศรีสม 
- ด้านศาสนาและสถาปัตยกรรมล้านนา  ได้แก่  พระครูจักรธรรมสุนทร 
- ด้านศิลปะ ดนตรี  ได้แก่  คุณยายสุพร  บุญรักษา 
- ด้านศิลปกรรม  (การประดิษฐ์เครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน)  ได้แก่  พ่อครูทวี  วิชาเหล็ก 
ภาษาถ่ิน 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเวียงสาส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่น  ซึ่งจะใช้ภาษาพ้ืนเมืองในการพูดคุยสื่อสาร  

รองลงมาคือ  ภาษากลาง   ภาษาจีน (ส าหรับคนไทยเชื้อสายจีน) 
 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
- ผลิตภัณฑ์จากผ้า  เช่น  กระเป๋า  รองเท้า  พวกกุญแจ 
- เรือแข่งจ าลอง 
- เสื้อผ้าพื้นเมือง 
- ข้าวแต๋น 
- แหนมหมู 
- น้ าพริก 
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8. ทรัพยากรธรรมชาต ิ

8.1  น้้า 
      ในเขตเทศบาลต าบลเวียงสา  มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติ  คือ แม่น้ า  จ านวน  2  สาย  ได้แก่  แม่น้ าสา และ

แม่น้ าน่านที่ไหลผ่านชุมชน   ซึ่งประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าตามธรรมชาตินี้ในการอุปโภค บริโภค                      
ใช้ในชีวิตประจ าวันและมีเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าตลอดทั้งปี 

 

8.2  ป่าไม้ 
      ในเขตเทศบาลต าบลเวียงสา  เป็นแหล่งชุมชนหนาแน่นและเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของอ าเภอเวียงสา  

ดังนั้นในเขตเทศบาลฯ จึงไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้  แต่จะมีสวนสาธารณะที่เป็นแหล่งพักผ่อนและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับชุมชน  
นอกจากนั้นจะเป็นสวนผลไม้  ต้นไม้  รวมทั้งต้นไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกภายในบริเวณบ้านเรือนของประชาชน                     
หรือในสถานที่ราชการต่างๆ 

 

8.3  ภูเขา 
      ลักษณะภูมิประเทศในเขตเทศบาลต าบลเวียงสา  จะเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ า  ซึ่งจะไม่มีภูเขาในพื้นที่ 
 

8.4  ดิน 
      ดินในเขตเทศบาลต าบลเวียงสา  จะสามารถใช้ปลูกพืชได้  ทั้งพืชยืนต้นและพืชล้มลุก  ทั้งดินในบริเวณ

บ้านเรือน  ดินในพ้ืนที่สวน  รวมทั้งดินบริเวณริมฝั่งแม่น้ า 
 

8.5  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
      ทรัพยากรธรรมชาติในเขตเทศบาล  อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  ในพื้นที่การเกษตรและพ้ืนที่บ้านเรือนมีการปลูกต้นไม้

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน  โดยในเขตเทศบาลฯ มีสวนสาธารณะ จ านวน 3 แห่ง   ส่วนคุณภาพของน้ าในแม่น้ าน่าน
และแม่น้ าสาอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ไม่เน่าเสีย  ส าหรับคุณภาพของน้ าในการบริโภคท่ีเป็นน้ าดื่มจากโรงผลิตน้ าดื่มของเทศบาลฯ 
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  โดยมีการตรวจวัดคุณภาพของน้ าเป็นประจ าทุกปี 
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9. สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเปน็พื้นฐาน ป ี2561 ระดับ อปท. 

ตัวชี้วัด 

จ้านวนที ่
ส้ารวจ 

ทั้งหมด 

ผ่านเกณฑ์ 
(จ้านวน) 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
(จ้านวน) 

หมวดที่ 1  สุขภาพ มี 7 ตัวช้ีวัด 

1. เด็กแรกเกดิมีน้ าหนัก 2,500 กรัมขึ้นไป 

2. เด็กแรกเกดิได้กินนมแม่อยา่งเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน 

3. เด็กแรกเกดิถึง 12 ปี ได้รับการฉดีวัคซีนป้องกันโรคครบตามตาราง           
สร้างเสริมภูมิคุม้กันโรค 

4. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 

5. ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบ าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น         
อย่างเหมาะสม 

6. คนอายุ 35 ปีข้ึนไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  
7. คนอายุ 6 ปีข้ึนไป ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาหล์ะ 3 วันๆละ 30 นาที 
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874 
874 

 
1,595 
1,849 

 
1 
1 
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871 
874 

 
1,593 
1,772 

 
0 
0 
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3 
0 
 

2 
77 

หมวดที่ 2  สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวช้ีวัด 

8. ครัวเรือนมคีวามมั่นคงในท่ีอยู่อาศยั และบ้านมสีภาพคงทนถาวร 

9. ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบรโิภคเพียงพอตลอดปี  อย่างน้อย      
คนละ 5 ลิตรต่อวัน 

10. ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี  อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน 

11. ครัวเรือนมีการจดับ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และ                  
ถูกสุขอนามัย 

12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 

13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอยา่งถูกวิธี 

14. ครัวเรือนมคีวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
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0 
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0 

หมวดที่ 3  การศึกษา มี 5 ตัวช้ีวัด 

15. เด็กอายุ 3-5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรยีน 

16. เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 
17. เด็กจบช้ัน ม.3 ไดเ้รียนต่อช้ัน ม.4 หรือเทียบเท่า 

18. คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยงัไม่มี
งานท า ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 

19. คนอายุ 15-59 ปี  อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได ้
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0 
955 
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0 
952 

 
0 
9 
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0 
3 

หมวดที่ 4  การมีงานท้าและรายได้  มี 4 ตัวช้ีวัด 

20. คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได ้

21. คนอายุ 60 ปีข้ึนไป มีอาชีพและมรีายได ้

22. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี 
23. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 
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ตัวชี้วัด 

จ้านวนที ่
ส้ารวจ 

ทั้งหมด 

ผ่านเกณฑ์ 
(จ้านวน) 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
(จ้านวน) 

หมวดที่ 5  ค่านิยม  มี 8 ตัวช้ีวัด 

24. คนในครัวเรือนไม่ดืม่สรุา  
25. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี ่
26. คนอายุ 6 ปีข้ึนไป  ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาหล์ะ 1 ครั้ง 

27. ผู้สูงอายไุด้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน 

28. คนพิการไดร้ับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน 

29. ผู้ป่วยเรื้อรังไดร้ับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน 

30. ครัวเรือนมสี่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือ
ท้องถิ่น 

31. ครอบครัวมีความอบอุ่น 
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10.  การประชุมประชาคมท้องถิน่ 

10.1 ความหมายของการประชุมประชาคมท้องถิ่น 
การประชุมประชาคมท้องถิ่น  หมายถึง  การที่บุคคลที่อยู่ในท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มา

ประชุมกันเพ่ือร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ  ร่วมรับประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประชาคมชุมชน  หมายถึง  การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ในชุมชนของเทศบาลต าบล  เพ่ือร่วมคิด  
ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ  ร่วมรับประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล  ซึ่งเทศบาลต าบลมีหน้าที่จัดให้มีการประชุมประชาคม
ชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลต าบล 

ประชาคมชุมชนต าบล  หมายถึง การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ในต าบลหรือชุมชนทุกชุมชนในเขต
เทศบาลต าบล  เพ่ือร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ  ร่วมรับประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล  ซึ่งเทศบาลต าบลมี
หน้าที่จัดให้มีการประชุมประชาคมชุมชนต าบล 

10.2 รูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 
การประชุมประชาคมชุมชน  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล  ให้ใช้สัดส่วนระดับชุมชน     

ซึ่งสัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมโดยรวมจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  กรณีท่ีจัดให้มีการประชุมเพ่ือประชาคมชุมชนครั้งแรก 
สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมครั้งแรกไม่ครบร้อยละ 60  ในการประชุมครั้งต่อไปให้ใช้สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมตามความ
เหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ของเทศบาลต าบล  แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  ระยะเวลาในการก าหนดประชุมประชาคม
ชุมชนให้เป็นไปตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลนั้น ๆ 
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การประชุมประชาคมชุมชนต าบล  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล  ให้ใช้สัดส่วนระดับ
ต าบล  ซึ่งสัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมโดยรวมจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  กรณีที่จัดให้มีการประชุมเพ่ือประชาคมชุมชน
ต าบลครั้งแรก สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมครั้งแรกไม่ครบร้อยละ 60  ในการประชุมครั้งต่อไปให้ใช้สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุม
ตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ของเทศบาลต าบล  แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  ระยะเวลาในการก าหนดประชุม
ประชาคมชุมชนต าบลให้เป็นไปตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลนั้น ๆ 

 

10.3 สัดส่วนประชาคมของเทศบาลต้าบล 
สัดส่วนระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 
1. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลในเขตเลือกตั้งในชุมชนนั้น ทุกคน 

2. ประธานชุมชนในชุมชน/ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้น 

3. หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ใน

ชุมชนนั้นทุกคน 

4. ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนนั้น ทุกคน 

5. หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนนั้นตามจ านวนที่ผู้บริหารท้องถิ่น

เห็นสมควร  (นอกจาก ข้อ 3, 4) 

6. คัดเลือกจากกรรมการชุมชนในเขตชุมชนนั้น  จ านวน 2 คน   คัดเลือกจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน แพทย์

ประจ าต าบลในเขตชุมชนนั้น  จ านวน 2 คน (ถ้ามี) 

7. คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าชุมชนนั้น (อสม.)  จ านวน 2 คน 

8. คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในชุมชนนั้น  จ านวน 2 คน 

9. คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองในชุมชนนั้น จ านวน 2 คน 

10. คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปรรูป เป็นต้น    

ในชุมชนนั้น  จ านวน 5 คน 

11. คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชนในชุมชนนั้น จ านวน 2 คน 

12. คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอ่ืนๆในชุมชนนั้น 

จ านวน 5 คน 

13. คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุในชุมชนนั้น  จ านวน 2 คน 

14. คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในชุมชนนั้น จ านวน 2 คน 

15. คัดเลือกจากสื่อมวลชน จ านวน 1 คน 

16. ประธานหอการค้าจังหวัด  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

17. คัดเลือกจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นๆตามท่ีเทศบาลต าบลได้ก าหนดขึ้น  เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่

มากที่สุด  จ านวนคนจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในชุมชนนั้น  หรือจะต้องไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในชุมชนนั้น (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลเวยีงสา 

16 

สัดส่วนระดับต าบล 
1. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุกคน 

2. ท้องถิ่นอ าเภอในอ าเภอที่เทศบาลต าบลตั้งอยู่ในเขตอ าเภอนั้น 

3. ปลัดอ าเภอประจ าต าบลหรือปลัดอ าเภอผู้ประสานงานต าบล ชุมชน หรือ อปท. นั้นๆ 

4. คัดเลือกจากประธานชุมชนในเขตเทศบาลต าบล จ านวน 2 คน   คัดเลือกจากผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลต าบล จ านวน 2 คน 

5. คัดเลือกจากหัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลที่มี

หน่วยงานตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบล จ านวน 3 คน 

6. คัดเลือกจากผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขต

เทศบาลต าบล จ านวน 3 คน 

7. คัดเลือกจากหัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบล จ านวน 3 คน 

(นอกเหนือจากข้อ 5, 6) 

8. คัดเลือกจากกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลต าบล  จ านวน 2 คน   คัดเลือกจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน 

แพทย์ประจ าต าบลในเขตเทศบาลต าบล จ านวน 2 คน  

9. คัดเลือกจากสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าชุมชน (อสม.) ในเขตเทศบาลต าบล จ านวน 2 คน 

10. คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตเทศบาลต าบล  จ านวน 2 คน 

11. คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองในเขตเทศบาลต าบล จ านวน 2 คน 

12. คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปรรูป เป็นต้น  ใน

เขตเทศบาลต าบล  จ านวน 5 คน 

13. คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชนในเขตเทศบาลต าบล จ านวน 2 คน 

14. คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอ่ืนๆในเขต

เทศบาลต าบล จ านวน 5 คน 

15. คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบล  จ านวน 2 คน 

16. คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต าบล  จ านวน  4 คน 

17. คัดเลือกจากสื่อมวลชนในเขตเทศบาลต าบล จ านวน 1 คน 

18. ประธานหอการค้าจังหวัด  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

19. คัดเลือกจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นๆตามท่ีเทศบาลต าบลได้ก าหนดขึ้น  เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่

มากที่สุด  จ านวนคนจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเทศบาลต าบลนั้น  หรือจะต้อง ไม่

น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในเทศบาลต าบลนั้น (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชนนั้น  ไม่ได้ถูกจัดตั้ง
เป็นกลุ่มสัดส่วนระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล/ชุมชนต าบล  ก็สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นได้  และสามารถ
เสนอ แสดงความคิดเห็น  มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆได้ ทุกระดับหรือทุกกรณีที่ประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคม
ท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
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11. แผนเศรษฐกจิพอเพยีงท้องถิน่ (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

11.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
บ้านกลางเวียง  หมู่ที่  3  ต.กลางเวียง  อ.เวียงสา   จ.น่าน 
จ านวนประชากรทั้งหมด 1,417 คน  ชาย 648 คน  หญิง 769 คน  ครัวเรือนทั้งหมด 456 ครัวเรือน   

พ้ืนที่ทั้งหมด  396 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา  
บ้านบุญยืน  หมู่ที่  4  ต.กลางเวียง  อ.เวียงสา   จ.น่าน 
จ านวนประชากรทั้งหมด 1,588 คน  ชาย 736 คน  หญิง 852 คน  ครัวเรือนทั้งหมด 803 ครัวเรือน   

พ้ืนที่ทั้งหมด  228 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา  
 

11.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
บ้านกลางเวียง  หมู่ที่  3  ต.กลางเวียง  อ.เวียงสา   จ.น่าน 
-  ท านาในเขตชลประทาน (นาปี)  จ านวน  12  ครัวเรือน  17  ไร่   ผลผลิตเฉลี่ย  800 กก./ไร่   ต้นทุน

การผลิตเฉลี่ย  2,000 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย 3,800 บาท/ไร่ 
-  ท าสวนล าไย  จ านวน  3  ครัวเรือน  5  ไร่   ผลผลิตเฉลี่ย  500 กก./ไร่   ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  3,000 

บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย 12,000 บาท/ไร่ 
-  ท าสวนมะม่วง  จ านวน  5  ครัวเรือน  5  ไร่   ผลผลิตเฉลี่ย  700 กก./ไร่   ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  2,500 

บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย 5,000 บาท/ไร่ 
-  ท าสวนมะละกอ  จ านวน  1  ครัวเรือน  1  ไร่   ผลผลิตเฉลี่ย  500 กก./ไร่   ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  

1,000 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย 4,000 บาท/ไร่ 
-  ท าสวนส้มโอ  จ านวน  2  ครัวเรือน  1  ไร่   ผลผลิตเฉลี่ย  400 กก./ไร่   ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  1,500 

บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย 3,000 บาท/ไร่ 
-  ท าสวนลิ้นจี่  จ านวน  1  ครัวเรือน  1.5  ไร่   ผลผลิตเฉลี่ย  600 กก./ไร่   ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  2,000 

บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย 10,000 บาท/ไร่ 
-  ท าสวนผักบุ้ง  จ านวน  4  ครัวเรือน  1  ไร่   ผลผลิตเฉลี่ย  100 กก./ไร่   ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  500 

บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย 2,000 บาท/ไร่ 
-  ท าสวนคะน้า  จ านวน  4  ครัวเรือน  1  ไร่   ผลผลิตเฉลี่ย  100 กก./ไร่   ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  1,000 

บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย 2,000 บาท/ไร่ 
-  ท าสวนมะยงชิด  จ านวน  1  ครัวเรือน  1  ไร่   ผลผลิตเฉลี่ย  200 กก./ไร่   ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  

1,500 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย 4,000 บาท/ไร่ 
-  ท าสวนไม้ดอก  จ านวน  2  ครัวเรือน  1  ไร่   ผลผลิตเฉลี่ย  100 กก./ไร่   ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  5000 

บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย 1,000 บาท/ไร่ 
-  ท าไร่ข้าวโพด  จ านวน  6  ครัวเรือน  7  ไร่   ผลผลิตเฉลี่ย  1,200 กก./ไร่   ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  3,000 

บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย 9,000 บาท/ไร่ 
 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลเวยีงสา 

18 

-  ท าไร่มันส าปะหลัง  จ านวน  4  ครัวเรือน  1  ไร่   ผลผลิตเฉลี่ย  500 กก./ไร่   ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  
1,500 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย 2,500 บาท/ไร่ 

-  ท าไร่กล้วย  จ านวน  7  ครัวเรือน  10  ไร่   ผลผลิตเฉลี่ย  800 กก./ไร่   ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  1,000 
บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย 3,000 บาท/ไร่ 

-  ปลูกไม้สัก  จ านวน  7  ครัวเรือน  9  ไร่   ผลผลิตเฉลี่ย - กก./ไร่   ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  2,000 บาท/ไร่  
ราคาขายโดยเฉลี่ย 15,000 บาท/ไร่ 

-  ปลูกต้นงิ้วดอกแดง  จ านวน  1  ครัวเรือน  1  ไร่   ผลผลิตเฉลี่ย  -  กก./ไร่   ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  
2,000 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย 10,000 บาท/ไร่ 

บ้านบุญยืน  หมู่ที่  4  ต.กลางเวียง  อ.เวียงสา   จ.น่าน 
-  ท านาในเขตชลประทาน (นาปี)  จ านวน  5  ครัวเรือน  10  ไร่   ผลผลิตเฉลี่ย  800 กก./ไร่   ต้นทุนการ

ผลิตเฉลี่ย  2,000 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย 3,800 บาท/ไร่ 
-  ท าสวนผักบุ้ง  จ านวน  2  ครัวเรือน  1  ไร่   ผลผลิตเฉลี่ย  500 กก./ไร่   ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  1,000 

บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย 2,000 บาท/ไร่ 
-  ท าสวนพริก  จ านวน  1  ครัวเรือน  1  ไร่   ผลผลิตเฉลี่ย  500 กก./ไร่   ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  2,000 

บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย 1,500 บาท/ไร่ 
-  ท าไร่ข้าวโพด  จ านวน  7  ครัวเรือน  5  ไร่   ผลผลิตเฉลี่ย  1,200 กก./ไร่   ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  - 

บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย 9,000 บาท/ไร่ 
-  ท าไร่กล้วย  จ านวน  3  ครัวเรือน  3  ไร่   ผลผลิตเฉลี่ย  800 กก./ไร่   ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  1,000 

บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย 3,000 บาท/ไร่ 
-  ปลูกไม้สัก  จ านวน  1  ครัวเรือน  1  ไร่   ผลผลิตเฉลี่ย  - กก./ไร่   ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  1,000 บาท/

ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย 10,000 บาท/ไร่ 
 

11.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้้าทางการเกษตร 
บ้านกลางเวียง  หมู่ที่  3  ต.กลางเวียง  อ.เวียงสา   จ.น่าน 
-  ปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตรมีเพียงพอ   
-  มีแหล่งน้ าธรรมชาติ  ได้แก่  แม่น้ าสา  จ านวน 1 แห่ง  มีน้ าเพียงพอเพ่ือการเกษตรตลอดทั้งปี 
-  มีแหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น  ได้แก่ ฝายชะลอการไหลของน้ า  จ านวน  3  แห่ง  มีน้ าเพียงพอ                       

เพ่ือการเกษตรตลอดท้ังปี 
บ้านบุญยืน  หมู่ที่  4  ต.กลางเวียง  อ.เวียงสา   จ.น่าน 
-  ปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตรมีเพียงพอ   
-  มีแหล่งน้ าธรรมชาติ  ได้แก่  แม่น้ าน่าน  จ านวน 1 แห่ง  มีน้ าเพียงพอเพ่ือการเกษตรตลอดทั้งปี 
-  มีแหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น  ได้แก่ ฝายชะลอการไหลของน้ า  จ านวน  2  แห่ง  มีน้ าเพียงพอ                       

เพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป ี
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11.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้้ากิน  น้้าใช้ (หรือน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
บ้านกลางเวียง  หมู่ที่  3  ต.กลางเวียง  อ.เวียงสา   จ.น่าน 
-  ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค  จ านวน 1 แห่ง  ใช้งานได้  และมีน้ าอุปโภค บริโภคเพียงพอ 
   ตลอดทั้งปี 
-  แหล่งน้ าธรรมชาติ  จ านวน  1  แห่ง  ใช้งานได้  และมีน้ าอุปโภค บริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี 
บ้านบุญยืน  หมู่ที่  4  ต.กลางเวียง  อ.เวียงสา   จ.น่าน 
-  ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค  จ านวน 1 แห่ง  ใช้งานได้  และมีน้ าอุปโภค บริโภคเพียงพอ 
   ตลอดทั้งปี 
-  บ่อบาดาลสาธารณะ  จ านวน 1 แห่ง  ใช้งานได้  และมีน้ าอุปโภค บริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี 
-  แหล่งน้ าธรรมชาติ  จ านวน  1  แห่ง  ใช้งานได้  และมีน้ าอุปโภค บริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี 

 

12.  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิน่ 
 

 เทศบาลต าบลเวียงสา  ได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลกลางเวียงเป็น  “  เทศบาลต าบลกลางเวียง  ”   เมื่อวันที่  25  
พฤษภาคม  2542   และเปลี่ยนชื่อเป็น  “เทศบาลต าบลเวียงสา”  ตามประกาศพระราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่  20   
ตุลาคม  2549    มีโครงสร้างขององค์กรและการแบ่งส่วนราชการบริหารของเทศบาลต าบลเวียงสา  ประกอบด้วย 

สภาเทศบาล 
ท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้ง   จ านวน                 

12 คน  อยู่ในต าแหน่งคราวละ  4  ปี 

นายกเทศมนตร ี
ท าหน้าที่บริหารราชการ มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีอีกจ านวน               

2 คน  โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานประจ าทั่วไปของเทศบาล 

โครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ และอ้านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  แบ่งออกเป็น  
ก.  ส านักปลัดเทศบาล 
มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารราชการภายในส านักปลัดเทศบาล งานธุรการทั่วไปของกอง   

งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร์  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   งานราชการทั่วไปของเทศบาล  และงาน
ราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาล  รวมทั้งงานก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติให้
เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการของเทศบาล หรืองานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข.  กองวิชาการและแผนงาน 
  มีอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของกอง  งานธุรการทั่วไปของกอง  งาน
ประชาสัมพันธ์  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  งานนิติการ   งานจัดท างบประมาณ  การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนและโครงการต่าง ๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานหรือโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร หรือ
ความมั่นคงของประเทศ  หรืองานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ค.  กองช่าง 

 มีอ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของกอง  งานธุรการทั่ว ไปขอ งกอง                           
งานสาธารณูปโภค  งานสาธารณูปการ  งานวิศวกรรม  การส ารวจ ออกแบบ  ควบคุม ตรวจสอบตาม พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522   งานในหน้าที่ของกองช่างสุขาภิบาล  หรืองานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย    

ง.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 มีอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของกอง  งานธุรการทั่วไปของกอง   งานสุขาภิบาล
และอนามัยสิ่งแวดล้อม   งานสัตวแพทย์  การบริหารงานด้านสาธารณสุข  การส่งเสริมสุขภาพอนามัย   การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ  การรักษาความสะอาดสาธารณสถาน   หรืองานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 

จ.  กองคลัง 
  มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของกอง  งานธุรการทั่วไปของกอง   งานจัดเก็บและ
พัฒนารายได้  งานพัสดุและทรัพย์สิน  งานแผนที่ภาษี  งานการเงินและบัญชี การน าส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  หรืองาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ฉ.  กองการศึกษา 
มีอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของกอง งานธุรการทั่วไปของกอง  งานบริหาร

การศึกษา  การพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานนิเทศการศึกษา                 
งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี   งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  งานกีฬานันทนาการ งานสวัสดิการสังคม  และ
สังคมสงเคราะห์  การจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)   หรืองานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลต้าบลเวียงสา 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานธุรการ 
- งานบริหารการศกึษา 
- งานกิจกรรมศาสนา 
  ประเพณีและ 
  วฒันธรรมท้องถ่ิน 
- งานกิจกรรมเดก็และ 
  เยาวชน 
- งานกีฬาและนนัทนาการ 
- งานศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 
 

ปลัด 
เทศบาล 

ส านักปลัดเทศบาล 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

กองคลัง 

ฝ่ายอ านวยการ 
- งานการเจ้าหน้าที ่ - งานบริหารทัว่ไป 
- งานธุรการ             - งานเลขานุการ 

- งานทะเบียนราษฎร  – งานบัตรประจ าตวัประชาชน 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานจัดท างบประมาณ 

- งานบริการและเผยแพร่วิชาการ - งานธุรการ 
- งานรบเร่ืองราวร้องทุกข ์      - งานตราเทศบัญญัติ
  

- งานพัฒนารายได้         -  งานธุรการ 
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  

- งานพัสดุและทรัพย์สิน 
- งานการเงินและบัญชี 

- งานวิศวกรรม   - งานสถาปัตยกรรม   - งานผังเมือง 
- งานสาธารณูปโภค  – งานสวนสาธารณะ   
– งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ 

- งานธุรการ         
- งานควบคุมและตรวจสอบบ าบัดน  าเสีย 

- งานสุขาภิบาล อนามัยและสิ่งแวดล้อม  - งานรักษาความสะอาด 
- งานก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

- งานส่งเสริมสุขภาพ       - งานสัตวแพทย ์
- งานธุรการ       - งานการเงินและบัญช ี

- งานการศึกษาปฐมวัย – งานกิจการนักเรียน – งานธุรการ 
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน    - งานกีฬาและนันทนาการ 
- งานส่งเริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

- งานพัฒนาชุมชน - งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ 

ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

ฝ่ายบรหิารงานคลัง 

กองช่าง 

ฝ่ายการโยธา 

กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดล้อม 

ฝ่ายบรหิารงาน
สาธารณสุข 

กองการศึกษา 
ฝ่ายบรหิารการศึกษา 
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สว่นที่ 2 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 

 
 

1. ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 
 
 

วิสัยทัศน์ : “ ประเทศมีความม่ันคง  ม่ังคั่ง  ย่ังยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 
 

 ความมั่นคง 
 -  การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศไทยในทุก
ระดับประเทศ  สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล  และมีความมั่นคงในทุกมิติ  ทั้งมิติเศรษฐกิจ  สังคม  
สิ่งแวดล้อม  และการเมือง 
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 -  ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย  มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลาง
และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและ
โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 -  สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี  สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  
ครอบครัวมีความอบอุ่น 
 -  ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต  มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต  มีที่อยู่อาศัยและ                   
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 -  ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงของอาหาร  พลังงาน  และน้ า 
 ความมั่งค่ัง 
 -  ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศรายได้สูง                
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง  ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 
 -  เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง  สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ                   
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต  และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง  การผลิต  
การค้า  การลงทุน และการท าธุรกิจ  มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก  เกิดสายสัมพันธ์ทาง เศรษฐกิจและ
การค้าอย่างมีพลัง 
 -  ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง  ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน  
ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร  ทุนทางสังคม  และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ความยั่งยืน 
 -  การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ  รายได้  และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็น
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิดความสามารถใน
การรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
 -  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเป็น                      
ที่ยอมรับร่วมกัน  ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น  คนมีความรับผิดชอบ             
ต่อสังคม  มีความเอ้ืออาทร  เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
 -  มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน  ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน  เพ่ือการพัฒนา
ในทุกระดับอย่างสมดุล  มีเสถียรภาพ  และยั่งยืน 
 -  ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา             

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า  “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศ                   
มีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความ
มั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  20 ปีต่อจากนี้ไป                
จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
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1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัย
คุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย  

2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร             
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้
กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่ง
ของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย 
เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง  

4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่งกระจายโอกาส                 
การพัฒนาและสร้างความม่ันคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม  

5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกันผลกระทบ
และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 
 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาด
ที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสม มีธรรมาภิบาล 
 

กรอบแนวทางที่ส้าคัญของยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางที่ส้าคัญ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
(3) การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(5) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศ              
ทุกระดับ 
(6) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศและกองทัพ 
(7) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
ทางทะเลรวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงานและน้ า 
(8) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนว
ระนาบมากข้ึน 
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ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางที่ส้าคัญ 
2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

(1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
สร้างความเชื่อมั่น  ส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน  
และพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า  เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าและ
ได้ประโยชน์จาก   ห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคเพิ่มขึ้น 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการภาคเกษตร ได้แก่ เสริมสร้างฐาน  
การผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร  พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน  
และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง 
ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ได้แก่ พัฒนาอุตสาหกรรม
ส่งออกที่มีศักยภาพสูง  สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยและ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต เป็นต้น  และภาคบริการพัฒนา
ยกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว  ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง
การให้บริการสุขภาพและส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 
(3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พัฒนาทักษะและองค์
ความรู้ของผู้ประกอบการไทยพัฒนา และยกระดับผลิตภาพแรงงาน  เพื่อ
ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมสู่สากล  ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน  พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก  พัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญของประเทศ  และพัฒนาคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมและบริการ  ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ 
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่งความมั่นคงและ
พลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและนานาประเทศ  ส่งเสริมให้ประเทศไทย
เป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและ
นานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน  อาหารสิ่งแวดล้อม  และ
การบริหารจัดการภัยพิบัติส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ใน
การเชื่อมโยงและสร้างความสมดุลของความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับ
กลุ่มอ านาจทางเศรษฐกิจต่างๆ  เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยใน
องค์การระหว่างประเทศในการผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาค  สนับสนุนการเปิดการค้าเสรีและสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่างประเทศต่อส่วนต่างๆและสาธารณชนไทย 

 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลเวยีงสา 

26 

 
ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางที่ส้าคัญ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  ให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ  โดยพัฒนาเร่ิมตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและ
ทั่วถึง 
(3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ด ี
(4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบนัทางสังคม และทุนทางวฒันธรรมและ
ความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนนุการพัฒนา 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสทิธิภาพทัง้ 25 ลุ่มน้ า เนน้การ
ปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิง่แวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

(1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจา่ยของภาครัฐ 
(2) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรา้งของหน่วยงานภาครัฐ ให้มี
ขนาดที่เหมาะสม 
(4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
(5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการ
ปฏิบัติราชการ 
(6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เปน็ธรรม และสอดคลอ้งกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ ตลอดจน พฒันาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหนา้ที่เสนอ
ความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 
ความส้าคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560–2564) ได้จัดท าขึ้นในช่วงเวลาของ

การปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากข้ึน โดยได้น้อมน า
หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 9 – 
11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นี้
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูป
ประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับ
ภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” การพัฒนา
ประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะ
การแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดประเด็นการ
พัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล
ที่ชัดเจน เพ่ือก ากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืน
ของสังคมไทย 

 
เป้าหมาย แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ก าหนดเป้าหมายในด้านต่างๆ ในช่วงเวลา 5 ปี โดยค านึงถึงการด าเนินการ

ต่อยอดต่อไปแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13  14 และ 15 เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และใน
ขณะเดียวกันแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จัดท าเป้าหมายและตัวชี้วัดในรายละเอียดมากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่านมาเพ่ือให้
ก ากับและเชื่อมโยงกับการก าหนดเป้าหมายในแผนระดับรองและแผนปฏิบัติการต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น โดยการจัดสรร
งบประมาณและแผนปฏิบัติการต่างๆ ต้องแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงจากเป้าหมายที่เป็นผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์หลักๆ               
กับผลผลิตในระดับแผนงานและโครงการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละกลุ่มบูรณาการของการจัดสรรงบประมาณ รวมถึง
ความเชื่อมโยงถึงตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของภาครัฐ ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ตั้งเป้าหมายในมิติหลักๆ 
ประกอบด้วย 

1) คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม             
มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทาประโยชน์
ต่อส่วนร่วม มีสุขภาพกายและใจที่ด ีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีความเป็นไทย 

2) การลดความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจน การเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 
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3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล                 
มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งมีระบบการผลิตและให้บริการจากฐาน
รายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ  ๕ ต่อปีเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี ๒๕๗๙  

4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคง
อาหาร พลังงาน และน้า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ               
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7  ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณี
ปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น  และรักษาคุณภาพน้าและ
คุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความเชื่อมั่นของ
นานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง ประเทศไทย
มีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เป็นต้น  

6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วม
จากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดาเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการ
ให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระขึ้น เป้าหมายทั้ง 6 กลุ่ม
หลักภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สะท้อนถึงเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) และเป้าหมายในระยะยาวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องบรรลุภายใน
ระยะเวลา 20 ปี 

 
หลักการส้าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)   
1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 
2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  
3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนาฯ                 

ฉบับที ่12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
4. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579”ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบในการ

ก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา  
5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิม                

ผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”  
6. ยึด “หลักการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมาย

ระยะยาว”  
ทั้งนี้โดยมีแนวทางหลักในการผลักดันการพัฒนานวัตกรรมและการนามาใช้  คือ การก าหนดวาระการวิจัย

แห่งชาติ (National Research Agenda) ให้มีจุดเน้นที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และสอดคล้องกับสาขาเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ และการใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดีคนเก่งมีระเบียบวินัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะ               
การพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสมการฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพ 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 

มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคมการสร้างโอกาสให้ทุกคน               
ในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากรแหล่งทุนในการประกอบอาชีพเพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง  รวมถึงการปฏิ รูปภาษี                
ทั้งระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ  การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าใน                   
ภาคเกษตรอุตสาหกรรมบริการการลงทุนการพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุ่นใหม่ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

ให้ความส าคัญกับความม่ันคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ  มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่าง
เป็นธรรมประชาชนมีส่วนร่วมประเทศปราศจากคอร์รัปชั่น  มีการกระจายอ านาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม
ระหว่างส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่น 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งการเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม
และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่เมือง  การเชื่อมโยงการ
เดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 

ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 ทั้งการเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนาและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 

พัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศศักยภาพโอกาส
และข้อจ ากัดของพ้ืนที่  รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่  เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค 

ประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์  โดยมุ่งเน้นการ
ดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณี  ตลอดจนมาตรฐานต่างๆที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก
ทั้งในเวทีระดับโลกระดับภูมิภาคและระดับอนุภูมิภาค 

 

1.3 THAILAND 4.0 
ในอดีตที่ผ่ านมา  ประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจมาหลายครั้ ง  โดยเริ่มจาก 

“Thailand1.0” ที่เน้นภาคเกษตรกรรม ไปสู่ “Thailand 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา โดยใช้ประโยชน์จากค่าจ้าง
แรงงานราคาถูกและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มุ่งเน้นการผลิตเพ่ือทดแทนการนาเข้าเป็นส าคัญ  จากนั้นประเทศ
ไทยได้ก้าวสู่ “Thailand 3.0” ในปัจจุบัน ที่เน้นอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศเพ่ือให้มาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพ่ือส่งออกไปตลาดโลก  อย่างไรก็ดีภายใต้ “Thailand 3.0” นั้น 
แม้จะท าให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่เติบโตเพ่ิมขึ้นแต่ก็ต้องเผชิญกับ  “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง”“กับดักความ
เหลื่อมล้าของความมั่งคั่ง” และ “กับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา”กับดักเหล่านี้เป็นประเด็นท้าทายของประเทศไทย     
ในปัจจุบันน าไปสู่การปฎิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อก้าวข้าม “Thailand 3.0” ไปสู่ “Thailand 4.0” 

Thailand 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจาก 3 กับดักดังกล่าว พร้อมๆ 
กับเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ “ประเทศในโลกที่หนึ่ง” ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในบริบทของการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมยุคที่ 4 อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้วางไว้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็ง 
จากภายใน ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยขับเคลื่อนผ่าน
กลไก “ประชารัฐ” 

Thailand 4.0 ก าหนดเป้าหมายครอบคลุมใน 4 มิต ิดังนี้ 
1) ความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ เป็น “ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า” ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ 
2) ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม เป็น “สังคมที่เดินหน้าไปด้วยกัน ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ด้วยการ               

เติมเต็มศักยภาพของผู้คนในสังคม เพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม และฟ้ืนความสมานฉันท์และ
ความเป็นปึกแผ่นของคนในสังคม ให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง 

3) การยกระดับคุณค่ามนุษย์ ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21”ควบคู่
ไปกับการเป็น “คนไทย 4.0 ในโลกที่หนึ่ง” 

4) การรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็น “สังคมที่น่าอยู่” มี “ระบบเศรษฐกิจที่สามารถปรับสภาพตามภูมิอากาศ” 
ควบคู่ไปกับการเป็น “สังคมคาร์บอนต่ า”อย่างเต็มรูปแบบ 

Thailand 4.0 ประกอบด้วย 5 วาระขับเคลื่อนส าคัญ  ได้แก่ 
วาระท่ี 1 การเตรียมคนไทย 4.0 เพ่ือก้าวสู่โลกที่หนึ่ง 
วาระท่ี 2 พัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
วาระท่ี 3 การบ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
วาระที ่4 การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผา่นกลไกของ 18 กลุ่มจังหวัดและ 76 จังหวัด 
วาระท่ี 5 บูรณาการอาเซียน เชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก 
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1.4 แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน  (มิถุนายน 2562) 
แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 
ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่น ที่มีการฟื้นฟู สืบสานและสร้างสรรค์

พัฒนาสู่การผลิตสินค้าและบริการ โดยเฉพาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่มีชื่อเสียง
ระดับสากล พ้ืนที่เกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมต่อการปรับระบบการผลิตเพ่ือสร้างคุณค่าตามแนวทางเกษตร
อินทรีย์ นอกจากนี้ ท าเลที่ตั้งของภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการค้าการลงทุนและบริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และสามารถขยายไปสู่จีนตอนใต้และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และ ตะวันออก-ตะวันตก รวมถึงเป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้าที่ส าคัญของประเทศ ดังนั้น การพัฒนา
ภาคเหนือสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องพัฒนาศักยภาพทางภูมิสังคมประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาและองค์กรในพ้ืนที่ มาใช้ในการต่อยอดการผลิตและบริการที่มี
ศักยภาพและโอกาสเพ่ือสร้างมูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์  รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจท้องถิ่นเพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจ กับประเทศ         
ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง  
 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและบริการ โดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม 

และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอัตตลักษณ์  

2. เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  

3. เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากัน
ในชุมชนได้  

4. เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหารจัดการน้ า ป่าต้นน้ า และ
ปัญหาหมอกควัน  
 

เป้าหมาย  
1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตัวเพ่ิมข้ึน  
2. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคเหนือลดลง  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่าง

ยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการ ที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและ
นวัตกรรม  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ 
AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่าง           
มีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ าอย่างเหมาะสม
และเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน อย่างยั่งยืน  

 

1.5 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2561–2565) (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) 
วิสัยทัศน์ 
“ประตูการค้าสากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ” 
   

พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและโลจิ สติกส์ เชื่อมโยงสู่สากล                 
ให้มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

2. ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
  3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนาตะวันออก               
ด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ 

4. อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ 
ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 

 
เป้าประสงค์หลัก 
1. เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง (GMS) 

และ  AEC เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ 
2. เพ่ิมรายได้จากการส่งออกสินค้าไปยังประเทศ GMS, AEC และประเทศอ่ืนๆ เพ่ิมขึ น 
3. เพ่ิมผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมน าสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมสู่ตลาดโลก 
4. พัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และคุณค่าสินค้าและบริการเน้นฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืน             

เพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเพี่อเพ่ิมรายได ้
5. รักษาความ อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ธรรมชาติสร้างภาคีใน การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากร ธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนและ
เตรียมพร้อมรับอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง และกรอบความร่วมมือประชาคมอาเซียน 

 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลเวยีงสา 

33 

ตัวช้ีวัดความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการค้าและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 
3. ยกระดับการท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ชุมชน 
4. เพ่ิมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด  เพ่ิมขึ นร้อยละ 3 
6. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม เพ่ิมขึ นร้อยละ 4 
7. ปริมาณขยะมูลฝอยที่ก้าจัดได้ ร้อยละ 65  
 
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 

  1. พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 
  2. การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพ่ิม
มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
  3. พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ  เพ่ือสร้างรายได้สู่ชุมชน 
และเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 
  4. ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
 

1.6 แผนพัฒนาจังหวัดน่าน (พ.ศ. 2561 – 2565)  ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2563 
วิสัยทัศน์ :  เมืองแห่งความสุข  เศรษฐกิจสร้างสรรค์  ธรรมชาติสมบูรณ์  การเกษตรมั่งค่ัง   

     ชุมชนเข้มแข็ง   ท่องเที่ยวยั่งยืน 
 

ความหมายของวิสัยทัศน์ 
  เมืองแห่งความสุข  หมายถึง  เมืองที่ประชาชนในจังหวัดมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ซึ่งได้แก่  การศึกษาดี        
มีสุขภาพอนามัยทั้งใจและกายดี  ซึ่งได้แก่  การศึกษาดี  มีสุขภาพอนามัยทั้งใจและกายดี  มีความเสมอภาค  รวมทั้งด ารง
วิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ  การค้าและการ
ลงทุนในจังหวัด  
  เศรษฐกิจสร้างสรรค์  หมายถึง  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้  การศึกษา  
และการสร้างสรรค์งาน  ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรมการสั่งสมความรู้ของสังคมและใช้นวัตกรรมเพ่ือผลิตสินค้า
และบริการที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและให้คุณค่าทางสังคม  ตลอดจนการเชื่อมโยงระหว่า งชนบทและเมืองด้วย
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
  ธรรมชาติสมบูรณ์  หมายถึง  เป็นจังหวัดต้นน้ าที่คงความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรป่าไม้  ทรัพยากร
ธรณี  ทรัพยากรสัตว์ป่า  โดยมีความหลากหลายทางชีวภาพที่สมดุล  ตลอดจนมีการจัดการกับปัญหามลพิษในจังหวัด  
อาทิเช่น  มลพิษทางอากาศ  การใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืชลดลง  และการจัดการขยะมูลฝอยอย่างบูรณาการและมี
ความสัมฤทธิ์ผล 
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  การเกษตรมั่งคั่ง  หมายถึง  ความสามารถในการเข้าถึงองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรอย่างเท่าเทียมกัน
ของประชาชน  การใช้พ้ืนที่เกษตรให้เกิดประโยชน์ต่อไร่สูงสุด  โดยการใช้นวัตกรรมและองค์ความรู้ในการวางแผนการ
จัดการทรัพยากรเกษตรในพ้ืนที่  มีการพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรอย่างยั่งยืน 
  ชุมชนเข้มแข็ง  หมายถึง  การส่งเสริมการเรียนรู้  สร้างเครือข่ายโดยให้ความส าคัญกับการศึกษา สุข
ภาวะ  และความม่ันคงในลักษณะของประชารัฐ  เพ่ือให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  ลดความเหลื่อมล้ า  ตลอดจน
การกระจายความเจริญจากเมืองไปสู่ชนบท 
  ท่องเที่ยวยั่งยืน  หมายถึง  การใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวอยากมาเยี่ยม
ชมในจังหวัดและมีระยะเวลาในการพ านักยาว  ทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติและธรรมชาติ                     
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือเยี่ยมชมวัดและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม  โดยใช้การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของชุมชนในลักษณะประชารัฐโดยนอกจากจะไม่ท าลายต้นทุน
การท่องเที่ยวเดิมแล้วยังต้องใช้ประโยชน์ให้สมดุลกับระบบนิเวศ 
 

พันธกิจ   
  1)   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองอุทยานแห่งชาติ  เมืองแห่งชุมชนคน
ต้นน้ าที่คงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรเพ่ือบริโภคภายในจังหวัด               
เพ่ือทดแทนการน าเข้า  การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร  โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนที่คงความสมดุลของระบบนิเวศ                        
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาสีเขียว 
  2)  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยวเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  กระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างสมดุล  
ตลอดจนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  3)  พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับการดูแลด้านสุขภาพขั้นพ้ืนฐานอย่าง                  
มีมาตรฐานที่เสมอภาคและทั่วถึง  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีการศึกษาและสุขภาพอนามัยที่ดี  ลดความเหลื่อม
ล้ าพัฒนาให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางประชารัฐ 
  4)  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ด้วยองค์ความรู้  การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วน 
  5)  พัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนตามศักยภาพของพ้ืนที่และความพร้อมของประชาชน 
  6)  พัฒนาด้านการศึกษา  สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกินค่าเฉลี่ยของประเทศ  เด็ก
และเยาวชนต้องได้รับการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน  เข้าศึกษาต่อได้อย่างเสมอภาคและทั่วถึง 
  7)  เสริมสร้างความม่ันคงและความสัมพันธ์ชายแดน  ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการที่ดี  เพ่ือเตรียม                   
ความพร้อมในการเข้าสู้ประชาคมอาเซียน 
  อย่างไรก็ตามในการพัฒนาจังหวัดน่านในระยะยาวยังมีเป้าหมายเชิงคุณภาพในการลดความเหลื่อมล้ า  
สร้างความเท่าเทียม  พัฒนาการเพาะปลูกพืชเกษตรในการตอบสนองการบริโภคภายในจังหวัดเพ่ือทดแทนการน าเข้า
ประชากรได้รับการดูแลด้านสุขภาพขั้นพ้ืนฐานอย่างมีมาตรฐานที่เสมอภาคและทั่วถึง  เด็กเยาวชนได้รับการศึกษา                 
ที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและทั่วถึง  เชื่อมโยงภาคชนบทและเมืองด้วยวิถีการผลิตเชิงเกษตรและการท่องเที่ยว  กระจาย
นักท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวหนาแน่นไปสู่ชนบท  โดยใช้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นเครื่องมือ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดน่าน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลย์และยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
 
แผนพัฒนาจังหวัดน่าน พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน  ก้าหนดกรอบการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 
  1. มุ่งเน้นรายได้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ศักยภาพของจังหวัด  โดยการน าองค์ความรู้มาพัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าและเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันสินค้าและบริการให้เพิ่มสูงขึ้น 
  2. ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สร้างสมดุลการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้สังคมมั่นคงและสมดุลยั่งยืน 
  3. สนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพืชเชิงเดี่ยว เป็นพืชแบบผสมผสาน โดยเน้นการผลิตเพ่ือบริโภคใน
พ้ืนที่  ลดการน าเข้าและพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการตลาดด้านการเกษตร  รวมทั้งพัฒนาระบบตลาดกลางสินค้า
เกษตรและโลจิสติกส ์
  4. พัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุล ยั่งยืน และเพ่ิมศักยภาพการให้บริการเดิมและขยาย
ฐานบริการใหม่ๆ พร้อมทั้งยกระดับแหล่งท่องเที่ยวสู่ความเป็นสากลอย่างยั่งยืน 
  5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกต่อ
สังคมผู้สูงอายุและสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดน  และท างานให้เกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงกันภายใต้การมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สร้างโอกาสและส่งเสริมอาชีพเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในจังหวัด  โดยใช้แนวทางการด าเนินการ  คือ เลือกจากศักยภาพของจังหวัดซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
องค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและความม่ันคง   ตลอดจนผลการพัฒนาที่ผ่านมา  
เพ่ือก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและก าหนดแนวทางในการพัฒนาจังหวัด  โดยเน้นให้มีความชัดเจนเป็นเหตุ เป็นผล 
สอดคล้องเชื่อมโยงกัน  ตั้งแต่ วิสัยทัศน์ จนถึงแผนงานโครงการ มีตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดที่จัดท าตามแนวทางของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาใช้ประกอบการพิจารณา 
 

1.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
“น่าน...เมืองแห่งปัญหา  ประชาคมเข้มแข็ง  แหล่งอารยะธรรม  เกษตรกรรม..ยั่งยืน” 
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   -  พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐาน คลอบคลุม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   -  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ อย่างท่ัวถึง 
   -  พัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว 
   -  พัฒนาบุคลากร การบริหาร และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
   -  พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  สิ่งแวดล้อม  ศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตร 
   -  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
   -  พัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 
   -  พัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์  การเกษตรที่เก้ือกูลต่อธรรมชาติ
      และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   -  สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ 
   -  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  สนับสนุน  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 
   -  พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม  ศิลปวัตถุ และโบราณสถานของจังหวัดน่าน 
   -  สนับสนุนกิจกรรมของผู้นับถือศาสนาทุกศาสนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   -  สร้างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
   -  สนับสนุน การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
   -  พัฒนาการจัดระบบบ าบัดน้ าเสียและก าจัดขยะมูลฝอย 
   -  ป้องกันและแกไขปัญหาภัยธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   -  สนับสนุน ส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข 
   -  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน 
   -  สนับสนุนการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 

-  สนับสนุนส่งเสริมภาคประชาสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึง    
   สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรชุมชน 
-  สนับสนุน  ส่งเสริมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
-  สนับสนุนกิจกรรมโครงการตามแนวพระราชด าริ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กร 
    -  การประสานงานพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบูรณาการกับ 
       หน่วยงานอื่น 
    -  พัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
    -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
    -  จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่มีสมรรถนะสูงส าหรับการปฏิบัติงาน 
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1.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

วิสัยทัศน์ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน  เป็นองค์กรพัฒนาที่มีคุณภาพ  มุ่งสร้างความอยู่เย็นเป็นสุข 
ของคนน่าน  ด้วยนวัตกรรมและการบริการ  เพ่ือสังคมชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีความเชื่อมโยง

 ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
 

พันธกิจ   
1.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดให้เป็นชุมชนคนต้นน้ าที่คงความสมบูรณ์อย่าง

ยั่งยืน  ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร  อุตสาหกรรมเกษตร  โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยวเพ่ือรองรับ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3.  พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิต  การศึกษาและสุขอนามัยที่ดี  มีความเป็นอยู่ที่ดี

ยิ่งขึ้นให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาครัฐและเอกชน  ในการอนุรักษ์  ส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม  อัตลักษณ์  คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในประชาคมอาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

กลยุทธ์การพัฒนา 
1.1  พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และท่ัวถึง 
1.2  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
1.3  พัฒนาระบบผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.4  ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
กลยุทธ์การพัฒนา 
2.1  พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
2.2  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น พัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
2.3  ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะมีงานท า 
2.4  ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
2.5  พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 
2.6  พัฒนาบุคลากร  การบริการ และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
2.7  การแก้ไขปัญหาความยากจน และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
2.8  ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 
2.9  ส่งเสริมเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม “ประเทศไทย 4.0” 
2.10  ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ  การค้าชายแดน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิตและความม่ันคงของมนุษย์ 
กลยุทธ์การพัฒนา 
3.1  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3.2  สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข 
3.3  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน 
3.4.  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม 
3.5  สนับสนุนการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อเนื่อง 
3.6  สนับสนุนส่งเสริมประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3.7  การพัฒนาความม่ันคงและดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามกลุ่มวัย/ทุกช่วงวัย 
3.8  สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
3.9  การคุ้มครองพัฒนาศักยภาพเด็ก  เยาวชน   สตรี  และผู้สูงอายุ 
3.10  การส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองสิทธิ์ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์การพัฒนา 
4.1  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.2  ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสศึกษา  ค้นคว้า วิจัยมรดก  ทางศิลปวัฒนธรรมจังหวัดน่าน 
4.3  พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถานในจังหวัดน่าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
กลยุทธ์การพัฒนา 
5.1  ส่งเสริม  สนับสนุน  สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนที่ต้นน้ า  ฝายชะลอน้ า 
5.2  ส่งเสริม  สนับสนุน เฝ้าระวัง และฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.3  ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอันเกิดจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.4  ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัด 
5.5  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ อปท.จัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
กลยุทธ์การพัฒนา 
6.1  สนับสนุนให้มีการประสานงานพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบูรณการกับหน่วยงานอ่ืน 
6.2  สนับสนุน ส่งเสริมงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
6.3  พัฒนาสมรรถนะขององค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6.4  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาการเมือง การบริหาร และด้านบุคลากร 
6.5  จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของท้องถิ่น 
6.6  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรภาคเอกชน องค์กรชุมชนและเครือข่าย ภาคประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการจัดการวิถีชีวิตชุมชนพื นที่ต้นน  า 
กลยุทธ์การพัฒนา 
7.1  สนับสนุนให้ใช้แผนที่ชุมชนท้องถิ่นในการวางแผนจัดการชุมชน 
7.2  สนับสนุนให้มีการจัดการพ้ืนที่ท าการเกษตร พ้ืนที่อยู่อาศัย และการถือครองที่ดินที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ป่าต้นน้ า 
7.3  สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือแบบสหการเพ่ือสร้างความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรของพ้ืนที่ลุ่มน้ า 
 

1.9 แผนพัฒนาอ้าเภอเวียงสา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
วิสัยทัศน์ : “เวียงสาน่าอยู่ตามวิถีพอเพียง  เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ธรรมชาติสมบรูณ์  พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” 
 
พันธกิจ 
 1.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  ตลอดจนพัฒนา
ทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร  อุตสาหกรรมเกษตร  พร้อมอนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์  ยกระดับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูง  โดยการ               
มีส่วนร่วมของประชาชน 
 2.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว                        
เชิงวัฒนธรรมให้มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น  เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  สร้างความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ  สร้าง
รายได้  และความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างสมดุล 
 3.  พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต การศึกษาและสุขอนามัยที่ดี  มีความ เป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น  
สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สร้างรายได้  ลดรายจ่าย  ขยายโอกาส 
 4.  เสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน  ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการที่ดีเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 
ตัวช้ีวัด  ความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา 
 1.  เพ่ือให้อ าเภอเวียงสา  เป็นเมืองที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
 2.  เพ่ือให้เป็นเมืองพักของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดน่าน  และมีความมั่งคงทางเศรษฐกิจ  ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  สร้างรายได้อย่างยั่งยืน 
 3.  ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอ าเภอเวียงสา  มีความเพียงพอ  มีความก้าวหน้าทางการศึกษา  และมีความ
เข้มแข็งด้านสาธารณสุข  น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 3.  เพ่ือให้อ าเภอเวียงสา เป็นเมืองที่น่าอยู่และด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามและวิถีชีวิตที่ เป็นเอกลักษณ์                 
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
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ประเด็นการพัฒนาอ้าเภอ (ประเด็นยุทธศาสตร์) 
ประเด็นการพัฒนาอ าเภอที่ 1  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โยการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาสังคม 
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 1.  ฟื้นฟู อนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
 2.  ประชาชน ชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.  สร้างภาคีเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการพัฒนาอ าเภอที่ 2  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
ตลอดจน      พัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 1.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีให้มีคุณภาพ  สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัดได้อย่าง                           
มีประสิทธิภาพ 
 2.  เพิ่มความหลากหลายของการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ  ทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ  
รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม  โดยส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการท่องเที่ยวมากข้ึน ทั้งในรูปแบบการจัดสหกรณ์การท่องเที่ยว  และการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 3.  ระบบคมนาคมขนส่งมีความสะดวก  รอบรับการค้า การลงทุน การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปจ าหน่าย
ยังอ าเภอและต่างจังหวัดในลักษณะประชารัฐ 
 4.  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบสาธารณูปการให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใช้การได้ดี  มีประสิทธิภาพและ
สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่ 
 5.  ปรับปรุงและขยายเขตระบบไฟฟ้า แสงสว่างให้ทั่วถึงเพียงพอกับความต้องการของประชาชนและปรับปรุง
ระบบจราจร 
 6.  พัฒนาการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สนับสนุนการค้า  การลงทุนในระดับภูมิภาคและการค้าชายแดน 
 7.  ส่งเสริมการปลูกพืชปลอดสารพิษ  ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินการ 
 8.  การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตทางการเกษตร และรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
 9.  เพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและพัฒนาสินค้าของผู้ประกอบการ OTOP / SMEs อย่างต่อเนื่อง 
 10.  ท้องถิ่น ชุมชน สามารถน าของที่มีอยู่มาแปรรูปเป็นสินค้า OTOP ได้ ด้วยองค์ความรู้ สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า
ในลักษณะประชารัฐ 
 11.  สร้างตลาดเพื่อรองรับสินค้า OTOP   
ประเด็นการพัฒนาอ าเภอที่ 3  พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 1.  สร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของชุมชน สังคม ให้มีสันติสุข 
 2.  ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกชนิด 
 3.  รณรงค์ให้ชุมชน หมู่บ้าน น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
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 4.  ชุมชน หมู่บ้าน สามารถพ่ึงตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.  บริการด้านสาธารณสุขมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลขึ้น 
 6.  ส่งเสริมให้มีการออกก าลังกายในทุกชุมชน หมู่บ้าน 
 7.  สร้างความเข้าใจ บริโภคอาหารปลอดภัย ห่างไกลโรค 
ประเด็นการพัฒนาอ าเภอที่ 4  เสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน  ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 1.  เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกัน 
 2.  บริหารจัดการกระบวนการชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
 3.  พัฒนาและป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน 
 4.  เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 5.  จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี ฯลฯ 
 6.  พัฒนาเส้นทางให้สามารถเชื่อมโยงไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียง 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1 วิสัยทัศน ์
                 “เมืองสา   เมืองเก่าน่าอยู่    เมืองแห่งวัฒนธรรม    น าสู่ประชาคมอาเซียน” 
 
       ความหมายของวิสัยทัศน์ 
       “เมืองสา”  หมายถึง  พ้ืนที่เขตการปกครองของเทศบาลต าบลเวียงสา  ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ 1 ตาราง
กิโลเมตร  ประกอบด้วย 2 หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านกลางเวียง หมู่ที่ 3  และบ้านบุญยืน  หมู่ที่ 4 
       “เมืองเก่าน่าอยู่”  หมายถึง  เทศบาลต าบลเวียงสารวมทั้งชุมชนที่ตั้งอยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ร่วมกันอนุรักษ์และ
รักษาไว้ซึ่งความเป็นเมืองเก่า  โดยมีองค์ประกอบที่น่าอยู่ส าหรับประชาชนผู้อยู่อาศัยและผู้ท่องเที่ยว  ทั้งในมิติความ
ปลอดภัย คือ ประชาชนผู้อยู่อาศัยมีความปลอดภัยจากอาชญากรรม และภัยพิบัติต่างๆ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและน้ ามือ
มนุษย์   มิติความสะอาด คือ มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการอยู่อาศัย การด ารงชีวิตที่ดีของ
ประชากร  มิติความมีคุณภาพชีวิตที่ดี คือ มีภาวะแวดล้อมซึ่งเอ้ือให้ประชากรผู้อยู่อาศัยมีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา อยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อม และสังคมที่ดี มีสิ่งจ าเป็นและอ านวยความสะดวกแก่การด ารงชีวิต
อย่างเพียงพอ มิติการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คือ  เมืองที่มีการบริหารจัดการที่ดี โดยทุกภาคส่วนของ
สังคม ทั้งภาครัฐ  ภาคธุรกิจเอกชน  ภาคปัจเจกชนและครอบครัว และภาคประชาสังคม  เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือการพัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ของทุกภาคส่วนในสังคม โดยยึดหลัก “ธรรมาภิบาล”  
       “เมืองแห่งวัฒนธรรม” หมายถึง  การเป็นเมืองที่มีขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปกรรม                        
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  เช่น ประวัติศาสตร์เมือง  ขนบธรรมเนียมประเพณี/วัฒนธรรม  
ศิลปกรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลเวยีงสา 

42 

       “น าสู่ประชาคมอาเซียน”  หมายถึง  เทศบาลต าบลเวียงสา  รวมทั้งชุมชนและประชาชน   มีความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในทุกๆด้าน  เช่น  ด้านการเมือง  ด้านสังคมและวัฒนธรรม  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านความมั่นคง               
อันจะน าไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต้าบลเวียงสา 
ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิต  และความม่ันคงของมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และพลังงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
 

2.3 เป้าประสงค ์
1.  ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน   การคมนาคมขนส่ง   ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพ้ืนฐาน                

ได้มาตรฐาน  ทั่วถึง  มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
2.  ประชาชนในกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้รับการอบรม พัฒนา และเสริมทักษะอาชีพ  โดยยึดหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
3.  มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ  เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพ้ืนที่  และ

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

สาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
6.  จัดสวัสดิการสงเคราะห์แก่ประชาชนและเสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง มีความอบอุ่น  รวมถึงการ

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

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

พลังงาน   จนเกิดความสมดุลและยั่งยืน 
10.  องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  และ             

มีระบบการบริหารจัดการองค์กรและการบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ ชุมชนสามารถบริหารจัดการองค์กรของตนได้
โดยใช้แผนชุมชนใช้เป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

11.  เตรียมความพร้อมและเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยโดยประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

    12.  มีการเสริมสร้างและสนับสนุนเครือข่ายรัฐ  เอกชน และประชาสังคม  รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้แก่
หน่วยงานอื่น ๆ ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
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2.4 ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์ที่  1  
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

1. ร้อยละของจ านวนถนนที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
2. ร้อยละของจ านวนท่อระบายน้ า/รางระบายน้ าที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
3. จ านวนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข และซ่อมแซม 
4. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการวางระบบผังเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านเศรษฐกิจและ 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 

1. จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริม 
2. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง 
3. จ านวนศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่ได้รับการจัดตั้ง 
4. จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
 

1. จ านวนกิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษา 
2. จ านวนกิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
3. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการแก่ประชาชน 
4. จ านวนกิจกรรมที่สนับสนุนการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5. จ านวนกิจกรรมที่จัดข้ึนเพ่ือส่งเสริมประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6. จ านวนกิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันครอบครัว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

1. จ านวนกิจกรรมที่จัดข้ึนเพ่ืออนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการ 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมศึกษา ค้นคว้า วิจัย มรดก
ทางศิลปวัฒนธรรม 
3. จ านวนแหล่งวัฒนธรรม ศลิปวัตถุและโบราณสถานที่ได้รับการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

1. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากร 
2. จ านวนกิจกรรมทีส่่งเสริม สนับสนุน เฝ้าระวังและฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. จ านวนกิจกรรมทีส่ร้างจิตส านึก ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
4. จ านวนกิจกรรมที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการบริหารจัดการและ
การบริการ 

 

1. จ านวนกิจกรรมที่จัดข้ึนเกี่ยวกับงานรัฐพิธีและงานวันส าคัญของชาติ 
2. จ านวนหน่วยงานที่เทศบาลได้บูรณาการการท างานและสร้างเครือข่าย ถ่ายทอด
ความรู้ในการปฏิบัติงานรว่มกัน 
3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในพื้นท่ี 
4. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ฝึกอบรม 
5. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองและการบริหาร 

 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลเวยีงสา 

44 

2.5 กลยุทธ ์
 
ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

กลยุทธ์ 
1.1  พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมและท่ัวถึง 
1.2  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
1.3  พัฒนาระบบผังเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
กลยุทธ์ 
2.1  จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
2.2  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น พัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนที่เหมาะสม 
      กับพ้ืนที ่
2.3  ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะ มีงานเพ่ิมข้ึน 
2.4  ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
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 สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์  จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
5.2  ส่งเสริม สนับสนุน เฝ้าระวังและฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.3  ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอันเกิดจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.4  สร้างจิตส านึก ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบบ าบัดน้ าเสีย ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
กลยุทธ์ 
6.1  จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี  งานวันส าคัญของชาติ  และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   
6.2  สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
6.3  สนับสนุน ส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
6.4  พัฒนาสมรรถนะขององค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6.5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหาร และด้านบุคลากร  
6.6  จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และเครื่องจักรกลที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
6.7  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรภาคเอกชน องค์กรชุมชน และภาคประชาชน 
6.8  ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้แก่ทุกภาคส่วน 

 

2.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
เทศบาลต าบลเวียงสาได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  โดยอาศัย
จุดเด่นและจุดแข็งของพ้ืนที่ที่มีศักยภาพโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  รวมถึงเป็นเมืองที่เปรียบเสมือน
ประตูสู่น่านที่พร้อมจะพัฒนาในทุกๆด้าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว  การลงทุน                     
เพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน    จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบล            
เวียงสา  คือ  “เมืองเก่าแห่งการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี  วัฒนธรรมล้านนา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” 
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2.7 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ตามที่เทศบาลต าบลเวียงสาได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ด้าน  ได้แก่   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการ

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนา
สังคม  คุณภาพชีวิตและความมั่นคงของมนุษย์  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร
จัดการและการบริการ   ซึ่งยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านนี้จะมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอเวียงสา                        
ซึ่งสามารถบูรณาการการในท างานร่วมกันได้โดยยึดหลักการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ การให้บริการสาธารณะ                  
แก่ประชาชนและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เป็นส าคัญ  เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่างๆ กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต้าบลเวียงสา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

ด้านการพัฒนาและเสริมศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค 

และเท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นเมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ  
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ด้านการสร้างความเป็นธรรมลดความ 

เหลื่อมล  าในสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 

และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ด้านการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและ 

ธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและ

ระบบโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย 

และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 9 
ด้านการพัฒนาภาคเมืองและ 

พื นท่ีเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 10 
ด้านการต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้าน

และภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ 

กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน  
และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย 

ที่มีศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม 
และสุขภาพ  เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนและเชื่อมห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยว 

ของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ด้ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

สู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
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(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 

กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน  
และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย 

ที่มีศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม 
และสุขภาพ  เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนและเชื่อมห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยว 

ของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ด้ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

สู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
 

ยุทธศาสตร์ 

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสงัคม 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ 

การผลิต การเกษตร 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การพัฒนาการท่องเที่ยวให้

เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การสร้างความเข้มแข็งของ 

ชุมชนและสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้าน
การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   
ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิต
และความม่ันคงของมนุษย์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   
ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี 

และสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ

และพลังงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้าน
การบริหารจัดการ
และการบริการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7   
ด้านการจัดการวิถีชีวิตชุมชน

พื นที่ต้นน  า 
 
 

ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา 

เทศบาลต้าบลเวียงสา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   
ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิต
และความม่ันคงของมนุษย์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   
ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี 

และสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  การอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้าน
การบริหารจัดการ
และการบริการ 
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แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic  map) 
เทศบาลต้าบลเวียงสา  อ้าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ 

“เมืองสา  เมืองเก่าน่าอยู่  เมืองแห่งวัฒนธรรม  น้าสู่ประชาคมอาเซียน” 

ยุทธศาสตร์ที่  1  
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   
ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และความ
มั่นคงของมนุษย์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและ 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
สิ่งแวดล้อม  และพลังงาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการบริหารจัดการ 
และการบริการ 

 

เป้าประสงค์ 

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน    
การคมนาคมขนส่ง    
ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการข้ันพื้นฐาน                
ได้มาตรฐานทั่วถึง   
มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 

ประชาชนในกลุ่มอาชีพต่างๆ 
ได้รับการอบรม พัฒนา และ
เสริมทักษะอาชีพ  โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง และมีรายได้
เพิ่มข้ึน 

ส นั บ ส นุ น ใ ห้ มี ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการด้านการศึกษาอย่างมี
คุณภาพและเท่าเทียม 

 

ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ 
สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ มรดก
ทางวัฒนธรรม   

ประชาชนร่วมอนุรักษ์  ส่งเสริม  
สนับสนุน  และบริหารจัดการ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน    
จนเกิดความสมดุลและยั่งยืน 
 

องค์กรมีระบบการบริหาร
จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วน  และมีระบบการ
บริหารจัดการองค์กรและการ
บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ 
ชุมชนสามารถบริหารจัดการ
องค์กรของตนได้โดยใช้แผน
ชุมชนใช้เป็นแนวทางการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

มีการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวในชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพ  เกิดการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ 
และเชื่อมโยงสู่ประชาคม
อาเซียน 

เสริมสร้างสุขภาพ พลานามัย  
กีฬา  สวัสดิการ  นันทนาการ  
รวมทั้งให้ประชาชนเข้าถึงการ
บริการด้านสาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 

จัดสวั ส ดิการสงเคราะห์แก่
ป ร ะช าชน และ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ครอบครัวให้เข้มแข็ง มีความ
อบอุ่น  รวมถึงการพัฒนาสตรี  
เยาวชน  และผู้สูงอายุ 
 

 ส่งเสริมการพัฒนาและต่อยอด
ทุนทางวัฒนธรรม  รวมทั้งพัฒนา
กลไกและยกระดับการบริหาร
จัดการงานวัฒนธรรม 

เตรียมความพร้อมและเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหาร
จัดการด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดย
ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

มีการเสริมสร้างและสนับสนุน
เครือข่ายรัฐ  เอกชน และ
ประชาสังคม  รวมทั้งถ่ายทอด
องค์ความรู้แก่หน่วยงานอื่น ๆ 
ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
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รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

2561 2562 2563 2564 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   
การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วย 
องค์ความรู้เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจในลักษณะ
ประชารัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานการคมนาคม
ขนส่ง   ระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการขั้น
พื้นฐานได้มาตรฐาน
ทั่วถึง  มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอ 

ร้อยละของจ านวนถนน 
ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

70% 72% 74% 76% 78% 1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ ได้มาตรฐาน
ครอบคลุมและทั่วถึง 

1.2  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
       อย่างทั่วถึง 
1.3  พัฒนาระบบผังเมือง 
 
 

ร้อยละของจ านวนท่อ
ระบายน้ า/รางระบายน้ า
ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

70% 72% 74% 76% 78% 

จ านวนระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการที่ได้รับการ
พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข 
และซ่อมแซม 

5 5 5 5 5 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการวาง
ระบบผังเมือง 

60% 62% 64% 66% 68% 
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ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท. ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

2561 2562 2563 2564 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   
การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยองค์
ความรู้เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจในลักษณะ
ประชารัฐ, 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การเพิ่มประสิทธภิาพ
และศักยภาพการผลิต
การเกษตร, 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้
เจริญเติบโตอย่าง
สมดุลย์และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   
ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   
ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

1. ประชาชนในกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ได้รับการ
อบรม พัฒนา และ
เสริมทักษะอาชีพ  
โดยยึดหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
2. มีการบริหารจัดการ
การท่องเท่ียวในชุมชน
ที่มีประสิทธิภาพ  เกิด
การท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ในพื้นที่ และ
เช่ือมโยงสู่ประชาคม
อาเซียน 
 

จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับ
การส่งเสริม 

4 4 4 4 4 2.1 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
2.2  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มี 
      รายได้เพิ่มขึ้น พัฒนาความเข้มแข็งของ 
      เศรษฐกิจชุมชนที่เหมาะสมกับพื้นที่ 
2.3  ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะ  
      มีงานเพิ่มขึ้น 
2.4  ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า 
       หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์
2.5  พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเท่ียว 
2.6  พัฒนาบุคลากร การบรกิาร  และการ 
      ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
2.7  แก้ไขปัญหาความยากจน 
2.8  ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและ 
      เกษตรอินทรีย ์
2.9  ส่งเสริมเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  
      “ประเทศไทย 4.0” 

จ านวนแหล่งท่องเท่ียวที่
ได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุง 

1 1 1 1 1 

จ านวนศูนยก์ลางการ
ท่องเที่ยวที่ได้รับการ
จัดตั้ง 

- - 1 - - 

จ านวนประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรอินทรีย ์

100 150 200 250 300 
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ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท. ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

2561 2562 2563 2564 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   
การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
และสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการพัฒนาสังคม  
คุณภาพชีวิตและความ
มั่นคงของมนุษย์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   
ด้านการพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิตและความ
มั่นคงของมนุษย์ 

1. สนับสนุนให้มีการ
บริหารจัดการดา้น
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพและเท่าเทียม 
2. เสริมสร้างสุขภาพ 
พลานามัย  กีฬา  
สวัสดิการ  
นันทนาการ  รวมทั้ง
ให้ประชาชนเข้าถึง
การบริการด้าน
สาธารณสุขอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ 
3. จัดสวัสดิการ
สงเคราะห์แก่
ประชาชนและ
เสริมสร้างครอบครัว
ให้เข้มแข็ง มีความ
อบอุ่น  รวมถึงการ
พัฒนาสตรี  เยาวชน  
และผู้สูงอาย ุ

จ านวนกิจกรรมที่
สนับสนุนและส่งเสริม
ด้านการศึกษา 

5 5 5 5 5 3.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3.2  สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข 
3.3  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ  การกีฬา และ 
      นันทนาการแก่ประชาชน 
3.4  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พฒันาคน 
      ให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม 
3.5  สนับสนุนการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพ 
      ติดอย่างต่อเนื่อง 
3.6  สนับสนุน ส่งเสริมประชาคมและการมสี่วนร่วม 
      ของประชาชน 
3.7  การพัฒนาความมั่นคงและดูแลพัฒนาคุณภาพ 
      ชวีิตของประชาชนตามกลุ่มวัย/ทกุช่วงวัย 
3.8  สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้ม ี
      ความเข้มแข็ง 
3.9  การคุ้มครอง พัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน สตรี  
       และผู้สูงอาย ุ
3.10 การส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองสิทธิ์ผูพ้ิการ/ 

ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง 
 

จ านวนกิจกรรมที่
สนับสนุนและส่งเสริม
ด้านสาธารณสุข 

10 10 10 10 10 

จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
การจัดสวัสดิการและ
นันทนาการแก่ประชาชน 

6 6 6 6 6 

จ านวนกิจกรรมที่
สนับสนุนการเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

2 2 2 2 2 

จ านวนกิจกรรมที่จัดขึ้น
เพื่อส่งเสริมประชาคม
และการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

3 3 3 3 3 

จ านวนกิจกรรมที่
สนับสนุนและส่งเสริม
สถาบันครอบครัว 

6 6 6 6 6 
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ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท. ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

2561 2562 2563 2564 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   
การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
และสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   
ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี และ
สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี และ 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
 

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และสบืสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี  ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น  โบราณสถาน  
โบราณวัตถุ มรดกทาง
วัฒนธรรม   
2.  ส่งเสริมการพัฒนา
และต่อยอดทุนทาง
วัฒนธรรม  รวมทั้ง
พัฒนากลไกและ
ยกระดับการบริหาร
จัดการงานวัฒนธรรม 

จ านวนกิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุน 
ส่งเสริมและบูรณาการ 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

6 6 6 6 6 4.1  อนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการ 
      ดา้นศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ 
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.2  ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสศึกษา ค้นคว้า  
      วิจยัมรดกทางศิลปวัฒนธรรม 
4.3  พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และ 
      โบราณสถาน 
 

จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วม
ศึกษา ค้นคว้า วิจัย มรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรม 

1 1 1 1 1 

จ านวนแหล่งวัฒนธรรม 
ศิลปวัตถุและโบราณสถานที่
ได้รับการพัฒนา 

1 1 1 1 1 
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ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท. ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

2561 2562 2563 2564 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
โดยการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   
ด้านการจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ  การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน, 
ยุทธศาสตร์ที่ 7   
ด้านการจัดการวิถีชีวิต
ชุมชนพื นที่ต้นน  า 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และ
พลังงาน 

ประชาชนร่วมอนุรักษ์  
ส่งเสริม  สนับสนุน  
และบริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน   จนเกิด
ความสมดุลและยั่งยืน 
 

จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริม 
สนับสนุน สร้างจิตส านึก
และความตระหนกัในการ
จัดการทรัพยากร 

2 2 2 2 2 5.1 ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์  จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

5.2 ส่งเสริม สนับสนุน เฝ้าระวังและฟื้นฟูธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอันเกิดจาก
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.4 สร้างจิตส านึก ส่งเสริมและพัฒนาการจดัระบบ
บ าบัดน้ าเสีย ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริม 
สนับสนุน เฝ้าระวังและ
ฟื้นฟูธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 1 1 1 1 

จ านวนกิจกรรมที่สร้าง
จิตส านึก ส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดระบบ
บ าบัดน้ าเสีย ก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏกิูล 

5 5 5 5 5 

จ านวนกิจกรรมที่ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภยั
ธรรมชาติ 

1 1 1 1 1 
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ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท. ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

2561 2562 2563 2564 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   
การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
และสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   
ด้านการบริหารจัดการ
และการบริการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   
ด้านการบริหารจัดการ
และการบริการ 

1. องค์กรมรีะบบการ
บริหารจัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลโดย
เน้นการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคสว่น  และมี
ระบบการบริหารจดัการ
องค์กรและการบริการ
ประชาชนอย่างมี
คุณภาพ ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการองค์กร
ของตนได้โดยใช้แผน
ชุมชนใชเ้ป็นแนว
ทางการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน 
2. เตรียมความพรอ้ม
และเพิม่ขีด
ความสามารถในการ
บริหารจัดการด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยโดยประชาชน 
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
3. มีการเสริมสร้างและ
สนับสนุนเครอืข่ายรฐั  
เอกชน และประชา
สังคม  รวมทั้งถ่ายทอด
องค์ความรู้แก่หน่วยงาน
อื่น ๆ ให้มีความเขม้แข็ง
และย่ังยืน 

จ านวนกิจกรรมที่จัดขึ้น
เกี่ยวกบังานรัฐพิธีและ
งานวันส าคัญของชาต ิ

4 4 4 4 4 6.1 จัดกิจกรรมงานรัฐพิธ ี งานวันส าคัญของชาติ  
และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์   

6.2 สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่น 

6.3 สนับสนุน ส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพ 

6.4 พัฒนาสมรรถนะขององค์กรให้มีความ
เหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

6.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การ
บริหาร และดา้นบุคลากร  

6.6 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และเครื่องจักรกลที่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติงาน 

6.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของ
องค์กรภาคเอกชน องค์กรชุมชน และภาค
ประชาชน 

6.8 ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย พร้อมทั้งถา่ยทอด
ความรู้แก่ทุกภาคส่วน 

 

จ านวนหนว่ยงานที่
เทศบาลได้บูรณาการการ
ท างานและสร้าง
เครือข่าย ถา่ยทอด
ความรู้ในการปฏบิัติงาน
ร่วมกัน 

16 16 16 16 16 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการ
ด าเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
ในพื้นที่ 

70% 72% 74% 76% 78% 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา ฝกึอบรม 

10 10 10 10 10 

จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเมืองและการ
บริหาร 

3 3 3 3 3 
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3. การวิเคราะหเ์พื่อพฒันาท้องถิน่ 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์  SWOT Analysis ของปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีผลต่อการพัฒนา 

ประกอบด้วย  การวิ เคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม                         
และด้านผังเมือง  สรุปได้ดังนี้ 

 
ด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง (Strengths) 
- มีแหล่งท่องเทีย่วที่ส าคัญของอ าเภอ  คือ วัดบุญยืนพระอารามหลวง  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเทศบาลต าบล

เวียงสา  ข่วงเมืองสา 
- เป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน ร้านอาหาร  ขนส่ง  ฯลฯ ของอ าเภอ 
- มีตลาดสดที่มีพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนมาจับจ่ายซื้อของเป็นจ านวนมาก  จ านวน 2 แห่ง  คือ  ตลาด

เช้าวัดบุญยืน  และตลาดเย็นบ้านกลางเวียง 
- มีพ้ืนที่บริเวณข่วงเมืองสาที่เป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าบริโภคและเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
- ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการในท้องถิ่นไม่พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยและก้าวสู่ยุคสินค้าเชิงนวัตกรรม 
- สินค้าและบริการในระดับท้องถิ่นบางประเภทยังไม่มีศักยภาพเพียงพอในการแข่งขันทางการตลาดใน

ระดับท่ีสูงขึ้น 

- ประชาชนไม่มีอาชีพเสริม เนื่องจากขาดการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆที่เข้มแข็ง 
- องค์ความรู้และการสนับสนุนการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานต่างๆยังมีไม่มากและ

พอเพียง 
- ระบบการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว  ตลอดจนการจัดมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน              

ยังไม่มีมาตรฐาน  ขาดการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เอ้ือประโยชน์ต่อกัน 
โอกาส (Opportunity) 

- เป็นพื้นทีใ่กล้เคียงกับพ้ืนที่การค้าชายแดน  ซึ่งมีจุดผ่านแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน คือ 
ประเทศลาว  บริเวณพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ ามวบ 

- กระแสการท่องเที่ยวจังหวัดน่านท าให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางเข้ามา
เที่ยวในจังหวัดน่าน  รวมทั้งพ้ืนที่เทศบาลต าบลเวียงสาเพ่ิมมากขึ้น 

- เป็นพ้ืนที่ที่เปรียบเหมือนประตูสู่จังหวัดน่าน  ท าให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจังหวัด
น่านต้องผ่านพ้ืนที่เขตบาลต าบลเวียงสาก่อน  รวมทั้งยังเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงไปสู่แหล่งท่องเที่ยว               
ที่ส าคัญของจังหวัด  เช่น  ดอยเสมอดาว อ.นาน้อย    ปากนาย อ.นาหมื่น   

- กลุ่มเยาวชนและวัยท างานที่ไปศึกษายังต่างจังหวัดหรือท างานต่างจังหวัด  ได้รับแนวคิดและวิธีการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวแบบใหม่  ซึ่งสามารถน ามาปรับใช้และพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ 

- มีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
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อุปสรรค (Threats) 
- สภาวะเศรษฐกิจตกต่ า สิ่งของอุปโภคบริโภคท่ีมีราคาสูง ประกอบกับรายได้ประชากรน้อย ส่งผลให้

คุณภาพชีวิตของประชาชนต่ าลง  
- สภาวการณ์ทางการเมืองที่ไม่มั่นคงส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจชุมชน 

ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า  จากการวิเคราะห์ปัจจัยและสถานการณ์ต่างๆ ในด้านเศรษฐกิจ  หากประชาชน               
ในพ้ืนที่มีองค์ความรู้และได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมขึ้น โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการ
ด ารงชีวิตหรือประกอบอาชีพ  จะสามารถรับมือกับสถานการณ์และปัญหาทางเศรษฐกิจในปั จจุบันได้ด้วยความสุข                
อย่างพอเพียง 

 
ด้านสังคม 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายที่ชัดเจนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนของ

เทศบาลต าบลเวียงสา 
- ครอบครัวส่วนใหญ่ในพ้ืนที่มีความรัก ความอบอุ่น 
- ประชาชนในสังคมส่วนใหญ่มีจิตสาธารณะ  มีความร่วมมือร่วมใจในการจัดและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

ของชุมชนและของเทศบาลฯ 
- มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน จ านวน 2 แห่ง  คือ วัดบุญยืน (พระอารามหลวง) และ                  

วัดศรีกลางเวียง 
- ประชาชนทุกกลุ่ม  เช่น  เด็ก  เยาวชน  กลุ่มสตรี  กลุ่มพ่อบ้าน  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มผู้สูงอายุ  ได้รับ

บริการและการดูแลอย่างทั่วถึง 
- มีกลุ่มทางสังคมที่เข้มแข็งและบริหารจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีการร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกัน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
- ขาดการวางผังเมืองที่ดีส าหรับการพัฒนาและขยายตัวของเมืองในอนาคต 
- ประชาชนบางส่วนมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพ  เช่น การบริโภคอาหารดิบ  สารเสพติด  วินัยจราจร 
- ความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่าง 
- ปัญหายาเสพติด 

โอกาส (Opportunity) 
- รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาสังคมในเรื่องต่างๆ ที่หลากหลาย  ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม 
- ทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนการด าเนินงานทางสังคมทั้งทางด้านวิชาการและงบประมาณ 

อุปสรรค (Threats) 
- ความเจริญทางด้านวัตถุและเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด  ท าให้ประชาชนบางกลุ่มปรับตัวไม่ทัน                            

มีพฤติกรรมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เกิดกระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมรุนแรงซึ่งกระทบต่อวิถี
ชีวิตดั้งเดิมของประชาชน 
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ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า  จากการวิเคราะห์ปัจจัยและสถานการณ์ต่างๆ ในด้านสังคม  เทศบาลต าบลเวียงสา              
มีทุนทางสังคมที่เข้มแข็งในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน  จะสามารถท าให้การพัฒนาและการบริหารจัดการได้รับ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  จนน าไปสู่ความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง (Strengths) 
- มีสวนสาธารณะในพ้ืนที่ จ านวน 3 แห่ง  ส าหรับการพักผ่อนและออกก าลังกาย   
- มีแม่น้ า จ านวน 2 สาย คือ แม่น้ าสา และ แม่น้ าน่าน  ที่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคตลอดทั้งปี 
- บ้านเรือนของประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ ทั้งไม้ดอก  ไม้ผล  ไม้ยืนต้น ฯลฯ  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว      

ในชุมชน 
- มีกลุ่มในชุมชนที่ริเริ่มและด าเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน    
- มีกองทุนขยะของเทศบาลต าบลเวียงสา 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
- ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะและน้ าเสียจากบ้านเรือน ร้านค้า  และตลาดสด 
- พ้ืนที่ท าการเกษตรมีน้อย  เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของบ้านเรือนและอาคารพาณิชย์ 
- ในพ้ืนที่ไม่มีบ่อทิ้งหรือก าจัดขยะ  ท าให้ต้องไปก าจัดในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองน่าน  ซึ่งใช้งบประมาณ

ในการบริหารจัดการจ านวนมาก 
โอกาส (Opportunity) 

- เทคโนโลยีและการสื่อสารที่ไร้พรมแดน  ท าให้การณรงค์ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนได้ง่ายขึ้น 

- มีเครือข่ายป้องกันภัยพิบัติระดับอ าเภอในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ
มีเครือข่ายชุมชนปลอดภัยระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

อุปสรรค (Threats) 
- เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูฝน 
- จากวิกฤตสภาวะโลกร้อน ท าให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป  ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ 

เกิดภาวะฝนแล้ง อุทกภัย  น้ าป่าไหลหลาก 
 
ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า  จากการวิเคราะห์ปัจจัยและสถานการณ์ต่างๆ ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  สามารถผลักดันและเป็นตัวขับเคลื่อนให้เทศบาลต าบลเวียงสาเป็นชุมชนที่มีทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์  ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี  มีการประกอบกิจกรรมต่างๆที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
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การวิเคราะห์ผังเมืองชุมชนเทศบาลต้าบลเวียงสา 
จากการขยายตัวของเทศบาลต าบลเวียงสาที่ขาดการวางแผน  ท าให้บริเวณพ้ืนที่ชุมชนมีการใช้ที่ดินอย่าง            

ปะปนกัน  ขาดรูปแบบที่ชัดเจน  ส่งผลให้การบริการสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า  ประปา  ถนน  ระบบระบายน้ า  
และการดับเพลิง  ไม่สามารถให้บริการชุมชนได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการของชุมชนในอนาคต  
เมื่อชุมชนมีการขยายตัวย่อมมีความต้องการการบริการในด้านต่างๆ มากขึ้น  จึงควรมีการวางแผนรองรับการขยายตัว  
เพ่ือให้ชุมชนมีแนวทางการเจริญเติบโตและขยายตัวในทิศทางที่เหมาะสมตามลักษณะทางกายภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม  
และสภาพแวดล้อม 

เมื่อศึกษาถึงสภาพทางกายภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม  และประชากรของชุมชน  ท าให้ทราบถึงปัญหา  ทิศทา ง  
และแนวโน้มการขยายตัวของชุมชน  จะสามารถน ามาก าหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต  ตลอดจนแนวทาง
การพัฒนาต่างๆ โดยให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ของชุมชน  ดังนี้ 
 ปัญหาของชุมชน 

จากการส ารวจและวิเคราะห์สภาพทางกายภาพของเทศบาลต าบลเวียงสา  และบริเวณพ้ืนที่ต่อเนื่อง  สามารถสรุป
ปัญหาของชุมชนได้  ดังนี้ 
 1)  ปัญหาทางด้านกายภาพ  ในเขตเทศบาลต าบลเวียงสาจะประสบปัญหาน้ าท่วม  เนื่องจากเป็นจุดบรรจบของ
แม่น้ าน่านและแม่น้ าสา  ในช่วงฤดูฝนจะเกิดน้ าเอ่อ  ระบายน้ าไม่ทัน  โดยจะท่วมบริเวณริมฝั่งแม่น้ าเป็นประจ า 
 2)  ปัญหาด้านการคมนาคมขนส่ง  ถนนภายในชุมชนหลายสายคับแคบและไม่สมารถขยายได้อีก  เพราะเป็น
ชุมชนดั้งเดิม  ประชากรปลูกสร้างบ้านเรือนชิดถนน  และจะมีปัญหาในเรื่องของสถานีขนส่งผู้โดยสาร  เป็นการเช่าพ้ืนที่
ของเอกชน  แต่ยังไม่การจัดการอย่างเป็นระบบและสภาพของสถานที่ไม่ได้มาตรฐาน 
 3)  ปัญหาด้านสาธารณูปการ  เทศบาลต าบลเวียงสาไม่มีที่ก าจัดขยะเป็นของตนเอง  ปัจจุบันอาศัยบ่อฝังกลบ
ของเทศบาลเมืองน่าน  ซึ่งก าลังจะเต็มและจะเป็นปัญหาในการจัดการของเทศบาลในอนาคต 

4)  ปัญหาด้านการใช้ที่ดิน    การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในชุมชนมีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินปะปนกันโดยขาด
การวางแผน 

ข้อจ ากัดของชุมชน 
ลักษณะพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลเวียงสาเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าน่านและแม่น้ าสา  ซึ่งจะประสบปัญหาน้ าท่วมในช่วงฤดู

ฝน  ประกอบกับมีพ้ืนที่เพียง  1.00  ตารางกิโลเมตร  จึงเป็นข้อจ ากัดในการรองรับการขยายตัวในอนาคต  ปัจจุบันการ               
ตั้งถิ่นฐานจึงขยายตัวไปตามแนวถนนไปยังพ้ืนที่ต าบลกลางเวียงและต าบลส้าน 
 ศักยภาพของผังชุมชน 
 เนื่องจากสภาพโดยทั่วไปของเทศบาลต าบลเวียงสา  ซึ่งเป็นศูนย์กลางการบริหาร  บริการทางสังคม  และพาณิชกรรม
ของอ าเภอเวียงสา  และเป็นศูนย์กลางการบริการด้านการขนส่งสาธารณะของกลุ่มอ าเภอด้านทิศใต้  จากเหตุผลดังกล่าว
สามารถสรุปบริเวณที่มีศักยภาพในการพัฒนา  ได้แก่  บริเวณการขนส่งของกลุ่มอ าเภอด้านทิศใต้  โดยพ้ืนที่รองรับการพัฒนา
จะอยู่โดยรอบย่านพาณิชยกรรม  ในบริเวณที่ไม่มีปัญหาน้ าท่วม  นอกจากนั้นแล้วในเขตเทศบาลต าบลเวียงสายังมีโบราณ
สถานที่ส าคัญซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ  เป็นสิ่งที่ชุมชนควรร่วมกันอนุรักษ์และบ ารุงรักษา  
เพ่ือให้คงความงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนต่อไป 
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 แนวโน้มและทิศทางการขยายตัวของชุมชน 
 ด้านที่อยู่อาศัย 
 บริเวณพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับการอยู่อาศัยของชุมชนเป็นพื้นที่บริเวณชุมชนเดิมและพ้ืนที่ต่อเนื่องจากชุมชนเดิม  
เนื่องจากมีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยู่แล้ว  ได้แก่  บริเวณฟากตะวันออกของทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 101  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1026  และฟากตะวันตกของถนนเจ้าฟ้า  ซึ่งเป็นชุมชนที่มีการตั้งถิ่นฐานเดิม
กระจายตัวอยู่ 
 ด้านพาณิชกรรม 
 บริเวณพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม  คือ บริเวณทางแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1026   ตัดกับถนนเจ้าฟ้า  
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่พาณิชยกรรมที่มีอยู่เดิมมีการเข้าถึงสะดวก  มีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  และ
อยู่บริเวณศูนย์กลางของชุมชน  จึงมีความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นย่านพาณิชยกรรมหลักของชุมชน 
 ด้านอุตสาหกรรม 
 เทศบาลต าบลเวียงสา  มีอาคารบ้านเรือนกระจายตัวอยู่ทั่วไปเกือบเต็มพ้ืนที่และสถานประกอบการอุตสาหกรรมนั้น
มีเพียง  2  แห่ง  ประกอบกับพ้ืนที่มีขนาดเล็ก  จึงไม่เหมาะสมที่จะมีพ้ืนที่ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ให้บริการชุมชน
ขนาดเล็กๆอยู่ร่วมกับชุมชนอยู่อาศัยและพาณิชยกรรมได้ 
 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
จากการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมต่างๆ  ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง                  

ที่ส่งผลต่อการพัฒนา  ในด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และด้านผังเมือง  เทศบาล
ต าบลเวียงสาจึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาในอนาคต  โดยมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี,  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ยุทธศาสตร์ภาค/กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด/อ าเภอ  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น   ไว้ดังนี้ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด าเนินการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมในพ้ืนที่ให้ได้มาตรฐาน  ครอบคลุม และทั่วถึง  รวมทั้งปรับปรุงและ

ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพ้ืนที่ให้สามารถใช้งานและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างเต็มที่  ให้มี
ความพร้อมและสามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนและการท่องเที่ยวได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
จัดให้มีศูนย์บริการการท่องเที่ยวในระดับอ าเภอ  เพ่ือรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ซึ่งเติบโต

อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน   ให้ความรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่ประชาชนเพื่อเป็น
เจ้าบ้านที่ดี  อบรมภาษาอังกฤษให้แก่กลุ่มผู้ที่สนใจเพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนาและ
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  นอกจากนั้นในด้านเศรษฐกิจจะด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของ
ประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น  ประกอบกับการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ  และ
สามารถน าออกมาจ าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้ 

 
 
 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลเวยีงสา 

61 

ด้านการพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิต  และความม่ันคงของมนุษย์ 
  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั้งในระดับปฐมวัย และโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา                
ที่มีเยาวชนในพ้ืนที่ศึกษาอยู่  สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ การกีฬาและ
นันทนาการแก่ประชาชน   สนับสนุน ส่งเสริมประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆของเทศบาล    ดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามกลุ่มวัย/ทุกช่วงวัย  สนับสนุนและ
ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง    คุ้มครอง พัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ   รวมทั้งส่งเสริม 
พัฒนา และคุ้มครองสิทธิ์ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง 
 ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  โดยเฉพาะประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่โบราณ  เช่น  ประเพณีแข่งเรือ  ประเพณีสู่ขวัญเรือ  ประเพณี
ตานก๋วยสลาก  ประเพณีใส่บาตรเทียน   นอกจากนั้นจะได้ด าเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสศึกษา ค้นคว้า วิจัย
มรดกทางศิลปวัฒนธรรม  ต่อยอดการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเทศบาลต าบลเวียงสาให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตและ
คงอยู่อย่างยั่งยืนโดยการให้ภาคประชาชนเข้ามาร่วมในการบริหารจัดการ   รวมทั้งพัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และ
โบราณสถานที่มีอยู่ในพื้นท่ี 
 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์  จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และ
พลังงาน   รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุน เฝ้าระวังและฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
พิบัติอันเกิดจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ในการพัฒนาการจัดระบบบ าบัด               
น้ าเสีย ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในระดับครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพ  สามารถลดปริมาณขยะที่จะน าไปก าจัด                  
ในแต่ละวันลงได้  ซึ่งจะช่วยลดงบประมาณในการบริหารจัดการขยะน าไปพัฒนาท้องถิ่นในเรื่องอ่ืนๆ ได้มากยิ่งขึ้น 

ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
เทศบาลต าบลเวียงสาจะสนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบูรณาการ

ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  รวมทั้งส่งเสริมและสร้างเครือข่าย พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้แก่ทุกภาคส่วน    สนับสนุน ส่งเสริมงาน
บรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ   พัฒนาสมรรถนะขององค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี  เพ่ือการเป็นท้องถิ่นท่ีน่าอยู่อย่างยั่งยืน  
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สว่นที่ 3 

การน าแผนพฒันาทอ้งถิ่นไปสูก่ารปฏบิตัิ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา กองช่าง 
เคหะและชุมชน กองช่าง  

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง  
การพาณิชย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง 

บริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน ส านักปลัดฯ กองช่าง 

2 
ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัดฯ กองช่าง 
บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห์ กองการศึกษา  

การศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ กองการศึกษา  
การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง กองการศึกษา 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

3 
ด้านการพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต  และความ
มั่นคงของมนุษย์ 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน, 
กองคลัง 

 

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
การศึกษา กองการศึกษา  
การศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ กองการศึกษา  
สังคมสงเคราะห์ กองการศึกษา  

การด าเนินงานอ่ืน งบกลาง กองการศึกษา  

4 
ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี   
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

บริการชุมชนและสังคม การศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ กองการศึกษา  

5 
ด้านการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
และพลังงาน 

บริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน ส านักปลัดฯ  
บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
การเศรษฐกิจ การพาณิชย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
การด าเนินงานอ่ืน งบกลาง ส านักปลัดฯ  
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

6 
ด้านการบริหารจัดการ 
และการบริการ 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัดฯ/ 
กองวิชาการและแผนงาน 

 

การรักษาความสงบภายใน ส านักปลัดฯ  
บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

การศึกษา กองการศึกษา  
สังคมสงเคราะห์ กองการศึกษา  
เคหะและชุมชน กองช่าง  

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง  
การด าเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง ส านักปลัดฯ/ 

กองการศึกษา/ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต้าบลเวียงสา  อ้าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.2 แผนงานการพาณิชย์ 
1.3 แผนงานการศึกษา 
1.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 

11 
2 
1 
- 

 
 

3,221,110 
706,000 

1,300,000 
- 

 
 

12 
2 
1 
1 

 
 

1,745,700 
443,000 
5,000 
78,000 

 
 
4 
- 
- 
- 

 
 

2,975,000 
- 
- 
- 

 
 
2 
- 
- 
- 

 
 

2,158,000 
- 
- 
- 

 
 
6 
- 
- 
- 

 
 

911,000 
- 
- 
- 

 
 

35 
4 
2 
1 

 
 

11,010,810 
1,149,000 
1,305,000 

78,000 
รวม 14 5,227,110 16 2,271,700 4 2,975,000 2 2,158,000 6 911,000 42 13,542,810 

ยุทธศาสตร์ที่  2 
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชงิ
อนุรักษ ์
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  
     และนันทนาการ 
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 
 
 
- 
- 
- 
 
1 

 
 
 
- 
- 
- 
 

100,000 

 
 
 
1 
- 
- 
 
4 

 
 
 

1,525,000 
- 
- 
 

50,000 

 
 
 
- 
- 
2 
 
5 

 
 
 
- 
- 

3,069,000 
 

65,000 

 
 
 
- 
1 
2 
 
- 

 
 
 
- 

25,000 
120,000 

 
- 

 
 
 
- 
- 
1 
 
- 

 
 
 
- 
- 

20,000 
 
- 

 
 
 
1 
1 
5 
 

10 

 
 
 

1,525,000 
25,000 

3,209,000 
 

215,000 
รวม 1 100,000 5 1,575,000 7 3,134,000 3 145,000 1 20,000 17 4,974,000 

 

แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลเวยีงสา 

66 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  3 
ด้านการพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิต   
และความมั่นคงของมนุษย์ 
3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 
3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
     และนันทนาการ 
3.4 แผนงานการศึกษา 
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
3.6 แผนงานงบกลาง 

 
 
 
1 
9 
1 
 
3 
6 
3 

 
 
 

30,000 
230,000 
150,000 

 
1,824,000 
200,000 

7,735,200 

 
 
 
1 
8 
4 
 

13 
5 
3 

 
 
 

40,000 
145,000 
280,000 

 
1,316,980 

50,000 
7,980,000 

 
 
 
1 
13 
4 
 

14 
4 
3 

 
 
 

13,000 
360,000 
280,000 

 
1,842,848 

40,000 
8,234,000 

 
 
 
- 

10 
4 
 

11 
4 
- 

 
 
 
- 

295,000 
280,000 

 
360,000 
40,000 

- 

 
 
 
- 

10 
4 
 

11 
4 
- 

 
 
 
- 

295,000 
280,000 

 
360,000 
40,000 

- 

 
 
 
3 
50 
17 
 

52 
23 
9 

 
 
 

83,000 
1,325,000 
1,270,000 

 
5,703,828 
370,000 

23,949,200 
รวม 23 10,169,200 34 9,811,980 39 10,769,848 29 975,000 29 975,000 154 32,701,028 

ยุทธศาสตร์ที่  4 
ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณี  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
     และนันทนาการ 

 
 
 
1 

 
 
 

1,000,000 

 
 
 
6 

 
 
 

1,025,000 

 
 
 
7 

 
 
 

1,030,00 

 
 
 
6 

 
 
 

1,010,000 

 
 
 
6 

 
 
 

1,010,000 

 
 
 

26 

 
 
 

5,075,000 

รวม 1 1,000,000 6 1,025,000 7 1,030,00 6 1,010,000 6 1,010,000 26 5,075,000 
ยุทธศาสตร์ที่  5 
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
5.2 แผนงานสาธารณสุข 
5.3 แผนงานงบกลาง  

 
 
 
- 
2 
1 

 
 
 
- 

30,000 
350,000 

 
 
 
1 
3 
- 

 
 
 

10,000 
109,000 

- 

 
 
 
1 
5 
- 

 
 
 

10,000 
135,000 

- 

 
 
 
1 
3 
- 

 
 
 

10,000 
70,000 

- 

 
 
 
1 
3 
- 

 
 
 

10,000 
70,000 

- 

 
 
 
4 
16 
1 

 
 
 

40,000 
414,000 
350,000 

รวม 3 380,000 4 119,000 6 145,000 4 80,000 4 80,000 21 804,000 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  6 
ด้านการบริหารจดัการและการบรกิาร 
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
6.3 แผนงานสาธารณสุข 
6.4 แผนงานการศึกษา 
6.5 แผนงานงบกลาง 
6.6 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
6.7 แผนงานเคหะและชุมชน 
6.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

12 
1 
2 
1 
- 
1 
1 
- 

 
 

12,650,000 
20,000 
50,000 
12,000 

- 
30,000 
350,000 

- 

 
 

11 
5 
2 
1 
- 
- 
- 
1 

 
 

665,000 
590,764 
50,000 
12,000 

- 
- 
- 

174,450 

 
 

13 
7 
3 
1 
1 
- 
1 
- 

 
 

671,500 
532,000 
50,000 
12,000 
120,000 

- 
2,400,000 

- 

 
 

11 
5 
3 
1 
1 
- 
- 
- 

 
 

665,000 
280,000 
50,000 
12,000 
120,000 

- 
- 
- 

 
 

12 
5 
3 
1 
1 
- 
- 
- 

 
 

685,000 
280,000 
50,000 
12,000 
120,000 

- 
- 
- 

 
 

59 
23 
13 
5 
3 
1 
2 
1 

 
 

15,336,500 
1,702,764 
250,000 
60,000 
360,000 
30,000 

2,750,000 
174,450 

รวม 18 13,112,000 20 1,492,214 26 3,785,500 21 1,127,000 22 1,147,000 107 20,663,714 
รวมทั้งสิ้น 60 29,988,310 85 16,294,894 89 21,839,348 65 5,495,000 68 4,143,000 367 77,760,552 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต้าบลเวียงสา  อ้าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  
ถนนเทศบาล 1 *** 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

ปูแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า1,152 ตร.ม. 
ยาว 270.00 ม. หนา 
0.04 ม. ตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
ต าบลเวยีงสาก าหนด 

- - 418,000 - - พื้นที่ของถนน
ที่ปรับปรุง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสญัจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  
ถนนเทศบาล 6 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

ปูแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า2,832 ตร.ม. 
ยาว 480.00 ม. หนา 
0.04 ม. ตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
ต าบลเวยีงสาก าหนด 

- - 787,000 - - พื้นที่ของถนน
ที่ปรับปรุง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสญัจร 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ 
บ้านกลางเวียง *** 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสถานท่ีในการ
ประชุมประชาคม
และจัดกจิกรรม
หมู่บ้านอย่าง
เหมาะสม 

ปรับปรุงอาคาร  
ตามรายการดังนี้  
-รื้อถอนหลังคา 
ลอนคู่เดมิและมุงด้วย
แผ่นรีดลอนส าเร็จรูป 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
526 ตร.ม. 
-เทคอนกรีตเสริม
เหล็กฟุตบาท
ด้านหน้าและ
ด้านหลัง พ้ืนท่ี 
ไม่น้อยกว่า 59 ตร.ม. 
ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบล 
เวียงสาก าหนด 

- - - - 201,000 จ านวนอาคาร 
1 หลัง 

ประชาชนมีสถานท่ีใน
การประชุมประชาคม
และจัดกจิกรรมหมู่บ้าน
อย่างเหมาะสม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ก่อสร้างถนนคสล. 
ข้างบ้านนายเพชร  
ค าครุฑ ถึงบ้านนาง
สมพร วิมาละ *** 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง 3.50 ม. ยาว 
24.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 84 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
ต าบลเวยีงสาก าหนด 

- - 44,000 - - พื้นที่ของถนน
ทีก่่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสญัจร 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนน คสล. 
จากบ้าน 
นางบุญญาพร  
ทัศนีย์ ถึงคัน
ป้องกันน้ าท่วม 
**** 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง 3.00 ม. ยาว 
59.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 177 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
ต าบลเวยีงสาก าหนด 

- - - - 94,000 พื้นที่ของถนน
ทีก่่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสญัจร 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนนคสล. 
ข้างบ้านนางอ าภา  
สัมฤทธ์ิ *** 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง 3.00 ม. ยาว 
38.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 114 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
ต าบลเวยีงสาก าหนด 

- - - - 60,000 พื้นที่ของถนน
ทีก่่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ก่อสร้างถนนคสล. 
ข้างสวนสาธารณะ  
80 พรรษา **** 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง 3.00 ม. ยาว 
97.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 291 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
ต าบลเวยีงสาก าหนด 

- - - - 154,000 พื้นที่ของถนน
ทีก่่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสญัจร 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนนคสล. 
ถนนเทศบาล1/2/1 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

ก่อสร้างถนนคสล. กวา้ง 
4.00 ม. ยาว 130.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 520 ตร.ม. 
ตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบล 
เวียงสาก าหนด 

- - - - 291,000 พื้นที่ของถนน
ทีก่่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสญัจร 

กองช่าง 

9 ปรับปรุงสนาม 
ฟุตซอล *** 
 

เพื่อให้มีสนามกีฬาท่ี
มีความพร้อม ส าหรับ
การแข่งขัน 

ปรับปรุงสนามฟุตซอล 
โดยปักเสาไฟฟา้ ขนาด 
6.00 ม. จ านวน 12 ต้น 
พร้อมติดตั้งตาข่ายกัน 
ลูกบอล PE เกรด A รอบ
สนาม ตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลเวียงสา
ก าหนด 

- - - - 111,000 จ านวนสนาม 
1 แห่ง 

มีสนามกีฬาท่ีมีความ
พร้อม ส าหรับการ
แข่งขันฯ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 วางท่อระบายน้ า 
พร้อมบ่อพัก ข้าง
ถนนเทศบาล 2 
จากบ้านนางสุเทียบ 
– บ้านยาย
เนาวรัตน์ ***  

เพื่อรองรับการ
ระบายน้ า แกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
บ้านเรือนราษฎร 
 

วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด Ø 0.40 ม. 
ความยาว 120.00 ม. 
พร้อมบ่อพักน้ า 
 

150,000 - - - - ระยะทางที่
ก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ า 

 

สามารถรองรับการ
ระบายน้ า แกไ้ขปัญหา
น้ าท่วมขังบ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

11 วางท่อระบายน้ า 
พร้อมบ่อพัก ข้าง
ถนนเทศบาล 2 
จากแยกถนน
เทศบาล 2/4  – 
บ้านส.ท.นพรัตน์ 
*** 

เพื่อรองรับการ
ระบายน้ า แกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
บ้านเรือนราษฎร 
 

วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด Ø 0.40 ม. 
ความยาว 55.00 ม. 
พร้อมบ่อพักน้ า 
 

100,000 - - - - ระยะทางที่
ก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ า 

 

สามารถรองรับการ
ระบายน้ า แกไ้ขปัญหา
น้ าท่วมขังบ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

12 วางท่อระบายน้ า 
พร้อมบ่อพัก ข้าง
ถนนเจ้าฟ้า จาก
บ้านนายโชติ  ใบยา 
– รางระบายน้ า
ระบบป้องกัน 
น้ าท่วม *** 

เพื่อรองรับการ
ระบายน้ า แกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
บ้านเรือนราษฎร 
 

วางท่อระบายน้ าPVC
ขนาด Ø 6 นิ้ว ความ
ยาว 33.00 ม. พร้อม
บ่อพักน้ า 
 

30,000 - - - - ระยะทางที่
ก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ า 

 

สามารถรองรับการ
ระบายน้ า แกไ้ขปัญหา
น้ าท่วมขังบ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 วางท่อระบายน้ า 
พร้อมบ่อพัก ข้าง
ถนนเทศบาล 3/3 
จากบ้านอ.ราตรี  – 
บ้านนายสวสัดิ์ *** 

เพื่อรองรับการ
ระบายน้ า แกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
บ้านเรือนราษฎร 
 

วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด Ø 0.40 ม. 
ความยาว 99.00 ม. 
พร้อมบ่อพักน้ า 

130,000 - - - - ระยะทางที่
ก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ า 

 

สามารถรองรับการ
ระบายน้ า แกไ้ขปัญหา
น้ าท่วมขังบ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

14 วางท่อระบายน้ า 
พร้อมบ่อพัก ข้าง
ถนนเทศบาล 7/2 
จากบ้านนางสุปรยีา  
มหายศนันท์ – 
บ้านนายชัชวาล  
ลักษณะ **** 

เพื่อรองรับการ
ระบายน้ า แกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
บ้านเรือนราษฎร 
 

วางท่อระบายน้ า 
PVCขนาด Ø 6 นิ้ว 
ความยาว 100.00 ม. 
พร้อมบ่อพักน้ า 
 

100,000 - - - - ระยะทางที่
ก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ า 

 

สามารถรองรับการ
ระบายน้ า แกไ้ขปัญหา
น้ าท่วมขังบ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

15 ต่อเติมหอประชุม
หมู่บ้านประจ าบ้าน
บุญยืน ****  

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ประชุม และจัด
กิจกรรมต่างๆ 

ต่อเติมหอประชุม
ขนาดความกว้าง 
8.00 ม. ยาว 8.00 
ม. สูง 3.00 ม. 

350,000 - - - - จ านวน
หอประชุมที่

ต่อเติม 

ประชาชนมีสถานท่ี
ประชุมและจัดกิจกรรม
ต่างๆ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
และวางท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพัก 
ถนนร่วมพัฒนา 
**** 

เพื่อใช้เป็นทางเดิน
เท้าเข้า-ออกหมู่บ้าน
และรองรับการ
ระบายน้ า แกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
บ้านเรือนราษฎร 
 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความ
กว้าง 3.00 ม. ยาว 
150.00 ม. หนา 
0.15 ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ ากลาง
ถนน ขนาดท่อ Ø 
0.40 ม. ยาว 60.00 
ม. ขนาดท่อ Ø 0.60 
ม. ยาว 80.00 ม. 
พร้อมบ่อพักน้ า  
ทุกระยะ 10.00 ม.  

450,000 
 

- - - - ระยะทางที่
ก่อสร้าง 
 

ราษฎรมีทางเดินเข้า-
ออกหมู่บ้าน และ
สามารถรองรับการ
ระบายน้ า แกไ้ขปัญหา
น้ าท่วมขังบ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนหน้าบ้านนาย
เชาว์แก้วกลางเมือง 
ถึงถนนเลียบ 
แม่น้ าสา 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 102.00 ม. หนา 
0.15 ม.  

150,000 - - - - พื้นที่ของถนน
ที่ก่อสร้าง 

 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 ก่อสร้างศาลาสวน
สุขภาพเฉลิมพระ-
เกียรตฯิ 
 

เพื่อเพ่ิมการ
ให้บริการ
สวนสาธารณะในการ
รองรับการท่องเที่ยว
พักผ่อนหย่อนใจ 

ศาลาหกเหลี่ยม  
สูง 2.85 ม. พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 10 ตร.ม. 
ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลเวยีง
สา เลขท่ี 4/2561 

103,000 - - - - พื้นที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะมีสถานท่ี
รองรับประชาชนผูม้า
ท่องเที่ยวพักผ่อน 
หย่อนใจ 

กองช่าง 

19 ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนก
รีต  
ถนนเทศบาล 2  
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ยาว 950.00 ม. พื้นที่ 
ไม่น้อยกว่า 5,810 ตร.ม. 
หนา 0.04 ม. ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบล
เวียงสา เลขที่ 1/2560 

1,232,110 - - - - พื้นที่ของถนน
ที่ปรับปรุง 
 
 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสญัจร 

กองช่าง 

20 ปรับปรุงสวน
สุขภาพเฉลิมพระ
เกียรตฯิ  

เพื่อให้เกิดความ
สวยงาม ร่มรื่นใน
การรองรับการ
ท่องเที่ยวพักผ่อน 
หย่อนใจ 

ปรับปรุงสวนสุขภาพ
เฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้ 
1.ก าจัดวัชพืช ปูหญา้ 
ปลูกต้นไม้ 
2.ปรับปรุงระบบ
น้ าประปา 
3.รั้วราวเหล็ก ความยาว
ไม่น้อยกวา่ 186.00 ม. 
4.จุดเชื่อมทาง คสล. 
กว้าง 2.00 ม. จ านวน 3 
จุด ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลเวียงสา 
เลขที่ 5/2561 

426,000 - - - - จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

สวนสาธารณะมีความ
สวยงาม ร่มรื่นในการ
รองรับประชาชนผูม้า
ท่องเที่ยวพักผ่อน 
หย่อนใจ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 ปรับปรุงห้องน้ า
อาคาร
เอนกประสงค์  
บ้านกลางเวียง *** 

เพื่อปรับปรุงห้องน้ า
เดิมที่มีอยู่ใหไ้ด้
มาตรฐาน ถูก
สุขลักษณะ  

ห้องน้ า ขนาดความ
กว้าง 7.40 เมตร ลึก 
3.00 เมตร ตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
ต าบลเวยีงสาก าหนด 

- 106,000 - - - จ านวนพื้นที ่
ที่ปรับปรุง 

ห้องน้ าได้มาตรฐานถูก
สุขลักษณะ 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างทางเดิน 
คสล. ข้างบ้านนาย
นพรัตน์  แสงเพชร 
***    

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การเดินทาง 

ทางเดินคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 2.00 
เมตร ยาว 95.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 190 
ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลต าบล 
เวียงสาก าหนด 

- 88,000 - - - จ านวนพื้นที ่
ที่ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 

23 ปรับปรุงรางระบาย
น้ า คสล. พร้อม
ขยายผิวถนนเจา้ฟ้า
ซอย 1 หน้าวัด 
ศรีกลางเวียง ***   

เพื่อรองรับการ
ระบายน้ า แกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
บ้านเรือนราษฎร 
 

ปรับปรุงรางระบายน้ า 
คสล. ขนาดกว้าง 0.65 
เมตร ยาว 39.00 เมตร 
พร้อมขยายผิวถนนคสล. 
กว้างเฉลี่ย 1.44 เมตร 
ยาว 39.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลต าบล
เวียงสาก าหนด 

- 129,000 - - - จ านวน
ระยะทาง 
ที่ปรับปรุง 
 

สามารถรองรับการ
ระบายน้ า แกไ้ขปัญหา
น้ าท่วมขังบ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 วางท่อระบายน้ า 
PVC พร้อมบ่อพัก 
ถนนข้างบ้านนาย
จารึก  ปริกเพชร 
***  

เพื่อรองรับการ
ระบายน้ า แกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
บ้านเรือนราษฎร 
 

วางท่อระบายน้ า PVC 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว  
ยาว 60.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อม
บ่อพักขนาด 0.50 x 0.80 
เมตร ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลเวียงสา
ก าหนด 

- 36,000 - - - จ านวน
ระยะทาง 
ที่ก่อสร้าง 

สามารถรองรับการ
ระบายน้ า แกไ้ขปัญหา
น้ าท่วมขังบ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

25 วางท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อพัก
และรางระบายน้ า
รูปตัวยู ถนน
เทศบาล 2 (จาก
สามแยกสนง.ไฟฟ้า 
– แยกถนนเทศบาล 
2/4) *** 

เพื่อรองรับการ
ระบายน้ า แกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
บ้านเรือนราษฎร 
 

วางท่อระบายน้ า คศล. 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ยาว 215.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 
พร้อมบ่อพัก และราง
ระบายน้ ารูปตัวยู ขนาด
กว้าง 0.60 เมตร ยาว 
115.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร ตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบล
เวียงสาก าหนด 

- 419,000 - - - จ านวน
ระยะทาง 
ที่ก่อสร้าง 

สามารถรองรับการ
ระบายน้ า แกไ้ขปัญหา
น้ าท่วมขังบ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

26 วางท่อระบายน้ า PVC 
พร้อมบ่อพกั ขา้งถนน
เจ้าฟ้า ( จากบา้นนาง
อ านวย  ตันติเสรี ถึง 
แยกขา้งบ้านนายจารึก  
ปริกเพชร ) ***   

เพื่อรองรับการ
ระบายน้ า แกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
บ้านเรือนราษฎร 
 

วางท่อระบายน้ า PVC 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว  
ยาว 105.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อม
บ่อพักขนาด 0.50 x 0.80 
เมตร ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลเวียงสา
ก าหนด 

- 64,000 - - - จ านวน
ระยะทาง 
ที่ก่อสร้าง 

สามารถรองรับการ
ระบายน้ า แกไ้ขปัญหา
น้ าท่วมขังบ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 ก่อสร้างทางเดิน 
คสล. ข้างบ้านนาง
สังวร  แก้วอ้น ****  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การเดินทาง 

ก่อสร้างทางเดิน คสล. 
ยาว 45.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 70 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลเวียงสา
ก าหนด 

- 31,000 - - - จ านวนพื้นที ่
ที่ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนน คสล. 
ข้างบ้านนายโรมรัน  
เทพค า ****  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การเดินทาง 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ยาว 37 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 90 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลต าบลเวียง
สาก าหนด 

- 44,800 - - - จ านวนพื้นที ่
ที่ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 

29 วางท่อระบายน้ า 
คสล. จากหน้าร้าน
เวียงสาหมูกระทะ 
ถึงบ้านนายพงษ์
สิงษ์  อ่ินแก้ว **** 

เพื่อรองรับการ
ระบายน้ า แกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
บ้านเรือนราษฎร 
 

วางท่อระบายน้ า คศล. 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 
เมตร ยาว 85.00 เมตร 
พร้อมบ่อพกั ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลต าบล
เวียงสาก าหนด 

- 84,000 - - - จ านวน
ระยะทาง 
ที่ก่อสร้าง 

สามารถรองรับการ
ระบายน้ า แกไ้ขปัญหา
น้ าท่วมขังบ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 ติดตั้งประตูปดิ-เปิด 
หอประชุมประจ า
หมู่บ้านบุญยืน ****
(แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน) 

เพื่อความปลอดภัย
ในทรัพย์สินภายใน
หอประชุม  

ติดตั้งประตูม้วนแบบ
บนโปร่งล่างทึบ 
จ านวน 8 ชุด  ติดตั้ง
ประตมู้วนแบบบน
โปร่ง จ านวน 2 ชุด 
ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบล 
เวียงสาก าหนด  

- 318,000 - - - จ านวนประตู
ที่ติดตั้ง 

ทรัพย์สินในหอประชุมมี
ความปลอดภัย  

กองช่าง 

31 ปรับปรุง
สวนสาธารณะ 
(สวนเสือ) *** 

เพื่อให้เกิดความ
สวยงาม ร่มรื่นในการ
รองรับการท่องเที่ยว
พักผ่อน 
หย่อนใจ 

ปรับปรุงสวนสาธารณะ 
(สวนเสือ) ดังนี้ 
1. ปลูกต้นไม้หลัก  
ต้นไม้รอง  
2. ปรับปรุงบันไดทางข้ึน
พร้อมทางเชื่อม คสล.  
จ านวน  3 จุด 
3.วางท่อน้ าประปา PCVØ ¾ 
นิ้ว ยาว 140ม. พร้อมก๊อก
สนาม จ านวน 4 จุด 
4. ขยายผิวจราจร คสล. หนา 
0.15 ม. พร้อมร่องน้ าข้างคัน 
ยาว136.5 ม. 
5. ปรับปรุงสวนเกาะกลางปู
ด้วยบล็อกหกเหลี่ยม จ านวน 
1 จุด ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลเวียงสา เลขที่ 2/2562 

- 391,000 - - - จ านวนงาน 
ที่ด าเนินการ 

สวนสาธารณะมีความ
สวยงาม ร่มรื่นในการ
รองรับประชาชนผูม้า
ท่องเที่ยวพักผ่อน 
หย่อนใจ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 วางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ข้าง
ถนนเทศบาล 7/2 
**** 

เพื่อรองรับการ
ระบายน้ า แกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
บ้านเรือนประชาชน 

วางท่อระบายน้ า 
PVC ส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ยาว 46.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร พร้อมบ่อพัก 
ขนาด 0.50 x 0.80 
เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบล 
เวียงสา เลขท่ี 
3/2562 

- 34,900 - - - ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

สามารถรองรับการ
ระบายน้ า แกไ้ขปัญหา 
น้ าท่วมขังบ้านเรือน
ประชาชน 

กองช่าง 

รวม 32  โครงการ - - 3,221,110 1,745,700 831,000 - 911,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต้าบลเวียงสา  อ้าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1.2 แผนงานการพาณิชย์ 
งานโรงฆ่าสัตว์ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน 
โรงฆ่าสัตว์ พร้อม
ห้องน้ าและห้อง 
เก็บของ  

1. เพื่อใช้เป็นอาคาร
ส านักงานของ                  
โรงฆ่าสัตว ์
2. เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของกรม 
ปศุสัตว ์

ด าเนินกิจกรรมต่างๆ
ดังนี ้
1. ก่อสร้างอาคาร
ส านักงานโรงฆ่าสัตว ์
2. ก่อสร้างห้องน้ า
ส าหรับพนักงาน 
โรงฆ่าสัตว ์
3.ก่อสร้างห้องเก็บ
ของส าหรับเก็บวสัดุ
อุปกรณ ์

700,000 
 

- - - - จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

มีอาคารส านักงาน 
ห้องน้ าและห้องเก็บของ
เพียงพอต่อการใช้งาน
และเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรม 
ปศุสัตว ์

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ก่อสร้างฐาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รองรับถังเก็บน้ าใน
โรงฆ่าสัตว ์
 

เพื่อจัดท าฐาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รองรับการวางถังเก็บ
น้ าของ 
โรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ต าบลเวยีงสา 

ก่อสร้างฐานวาง 
ถังเก็บน้ าคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ขนาด 
กว้าง 2.5 เมตร ยาว 
6.5 เมตร หนา 10 
เซนติเมตร 

6,000 - - - - จ านวนฐาน
คอนกรีต 
เสรมิเหล็ก 

โรงฆ่าสัตว์มีฐาน
คอนกรีตเสริมเหล็กไว้
รองรับการวางถังเก็บน้ า 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

3 ปรับปรุงโรงฆ่าสตัว์
เทศบาลต าบล 
เวียงสา 
 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
โรงฆ่าสัตว์ให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานกรม
ปศุสัตว ์

ปรับปรุงบริเวณโรงฆ่าสัตว ์ 
1. รื้อถอนผนังห้องน้ าห้อง
เก็บของ กระเบ้ืองปูพื้น 
ประตู สุขภณัฑ์ห้องน้ า 
2. ปูกระเบ้ืองพืน้ใหม ่
3. ติดตั้งประตเูพิ่ม 
4. ท าบ่อล้างเท้า อา่งล้างมอื 
5. ติดตั้งตาข่ายป้องกันสัตว์ 
6. เปลี่ยนฝาปิดรางระบาย
น้ าเป็นชนิดตะแกรง 

- 193,000 - - - จ านวนจุดที่
ท าการ
ปรับปรุง 

โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบล
เวียงสา มีการปรับปรุงให้
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมปศุสตัว ์

กอง
สาธารณสุข 

4 เจาะบ่อน้ าบาดาล 
โรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ต าบลเวยีงสา 
 
 
 
 

เพื่อให้มีน้ าบาดาลใช้
งาน ในโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต าบลเวยีง
สาให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล 
ขนาดสน้ผ่าศูนย์กลาง  6 
นิ้ว ความลึกไมน่้อยกว่า 
100 เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ัม
น้ าบาดาล ขนาด 1.5 
แรงม้า และเดินท่อ
เชื่อมต่อระบบประปาเดมิ
ของโรงฆ่าสตัว์  
จ านวน 1 บ่อ 

- 250,000 - - - จ านวนบ่อน้ า
บาดาล 

ระบบน้ าประปาในโรงฆ่า
สัตว์มีเพยีงพอต่อการใช้
งาน 

กอง
สาธารณสุข 

รวม 4  โครงการ - - 706,000 443,000 - - - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต้าบลเวียงสา  อ้าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.3 แผนงานการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดซื้อที่ดินส าหรับ
ก่อสร้างอาคาร
เรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
เวียงสา 

เพื่อจัดซื้อที่ดิน
ส าหรับในการ
ก่อสร้างโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล 
เวียงสา 

มีที่ดินส าหรับ
ก่อสร้างโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลเวียง
สา จ านวน 2 แปลง 

1,300,000 - - - - จ านวนแปลง
ที่ดินท่ีจัดซื้อ 

มีที่ดินเหมาะสมส าหรับ
ก่อสร้างโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเวยีงสา 

กอง
การศึกษา 

2 จัดท ารางรินอาคาร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล 
เวียงสา 
 

1.เพื่อให้อาคาร ศพด. 
ทต.เวียงสา มีความ
แข็งแรง ปลอดภัย 
2.เพื่อให้ ศพด.เข้าสู่เกณฑ์
มาตรฐาน ศพด.คุณภาพ
ต่อไป 

จัดท ารางรินป้องกัน
ฝน 16 เมตร และ 
ท่อน้ าลง 6 เมตร 

- 5,000 - - - ระยะทาง
ก่อสร้าง 

ศพด.มีความพร้อมด้าน
อาคาร สถานที ่รองรับการ
จัดการเรียนการสอนของเด็ก
นักเรียนและคณะครู และมี
ความปลอดภยั นา่อยู ่

กอง
การศึกษา 

รวม 2  โครงการ - - 1,300,000 5,000 - - - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต้าบลเวียงสา  อ้าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบป้องกันน้ า
ท่วม ***,**** 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ป้องกันน้ าท่วม 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ป้องกันน้ าท่วม  จ านวน 
3 งานตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลเวียงสา
ก าหนด ได้แก ่
1. งานแก้ไขปัญหาคัน
ป้องกันน้ าท่วมช ารุด  
2. งานฝาเหล็ก                     
ปิดปากท่อ 
3. งานคอนกรีตเสริม
เหล็กข้างคัน 

- 78,000 - - - จ านวนงานท่ี
ด าเนินการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

สามารถป้องกันน  าท่วม
และน้ าไม่ท่วมขัง
บ้านเรือนประชาชน 
ในเขตเทศบาลต าบล 
เวียงสา 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

รวม 1  โครงการ - - - 78,000 - - - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต้าบลเวียงสา  อ้าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ,  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการ 
ผลิตการเกษตร,  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลย์และยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงข่วงเมือง
สา 
 

 

1. เพื่อปรับปรุงพื้น
ข่วงเมืองสา ท่ีช ารุด 
ทรุดโทรมไมส่วยงาม 
ให้อยู่ในสภาพท่ีด ี
2. เพื่อขยายราง
ระบายน้ ารูปตัววี 
บริเวณข่วงเมืองสา 
3. เพื่อท าการรื้อท่อ
เดิมดา้นข้างข่วงเมือง
สา และวางท่อใหม ่

ปรับปรุงข่วงเมืองสา 
จ านวน  3  งาน  
ดังนี ้ 
1. งานปูกระเบื้องพื้น 
จ านวน 1,445 
ตารางเมตร  
2. งานรางระบายน้ า   
รูปตัววี 
3. งานวางท่อ  
 

- 1,525,000 - - - จ านวนงานท่ี
ด าเนินการ 

ข่วงเมืองสาไดม้าตรฐาน 
มีสภาพที่ดี ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวและ
ประชาชนผู้มาใช้บริการ 
ตลอดจนสามารถใช้
ประโยชน์ของสถานท่ีใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ  
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

รวม 1  โครงการ - - - 1,525,000 - - - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต้าบลเวียงสา  อ้าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ,  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการ 
ผลิตการเกษตร,  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลย์และยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงศูนย์ 
OTOP **** 
 

เพื่อให้อาคารมีความ
เหมาะสมต่อการใช้
งานของเทศบาลฯ 
 

ปรับปรุงอาคารโดยการ
กั้นห้องด้วยผนังอิฐมอญ
ครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบสูง 
1.20 ม. ด้านบนตาข่าย 
#2นิ้ว หนา 2 มม. โครง
เคร่าเหล็ก 2 นิ้ว x 2 นิ้ว 
พร้อมท าการทาสี ตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
ต าบลเวียงสาก าหนด 

- - - 25,000 - จ านวนอาคาร 
1 หลัง 

มีอาคารที่ความ
เหมาะสมต่อการใช้งาน
ของเทศบาลฯ 

กองช่าง 

รวม 1  โครงการ - - - - - 25,000 - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต้าบลเวียงสา  อ้าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ,  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการ 
ผลิตการเกษตร,  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลย์และยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

2.3 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในชุมชน 
*** 

- เพื่ออบรมการ
จัดการท่องเที่ยวใน
ชุมชน 
- เพื่อศึกษาดูงาน
พื้นที่ต้นแบบ 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 50 คน 
 

- - - 100,000 - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 

- มีนักท่องเที่ยวรูจ้ักแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชนเทศบาล
ต าบลเวียงสามากขึ้น  
- มีการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเอง 

กอง
การศึกษา 

2 อบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อต้อนรับอาเซียน 
หมู่ 3 , หมู่ 4 
***,**** 

เพื่อส่งเสริมและทบทวน
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารโดยเน้น
ทักษะการฟังและการพูด
เพื่อการสื่อสาร 

ผู้เข้าร่วมอบรม 40 
คน 

- - 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

ผู้เข้ารับการอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
สามารถฟังและพูด
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ 

กอง
การศึกษา 

รวม 2  โครงการ - - - - 20,000 120,000 20,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต้าบลเวียงสา  อ้าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ,  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการ 
ผลิตการเกษตร,  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลย์และยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมอาชีพ 
เพาะเหด็ *** 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิเพื่อเพิ่มรายได้
ให้ครัวเรือน 

จ านวน 50 คน 
 

- - 13,000 - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ
น าความรู้ เทคนิคท่ีได้รบั
ไปประกอบอาชีพได ้
 

กอง
การศึกษา 

2 ส่งเสริมอาชีพ 
แปรรูปอาหาร 
***,**** 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีรายได ้
 

จ านวน 50 คน 
 

- 12,500 13,000 - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 

ประชาชนมีรายไดเ้พิ่ม
มากขึ้น มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 
 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ส่งเสริมอาชีพผลติ
ดอกไม้จันทน์ *** 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีรายได ้
 

จ านวน 50 คน 
 

- - 13,000 - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีรายไดเ้พิ่ม
มากขึ้น มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

4 ส่งเสริมอาชีพท า
พรมเช็ดเท้า **** 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีรายได ้
 

จ านวน 50 คน 
 

- - 13,000 - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีรายไดเ้พิ่ม
มากขึ้น มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

5 ส่งเสริมอาชีพ 
ท าขนมไทย **** 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีรายได ้
 

จ านวน 50 คน 
 

- - 13,000 - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีรายไดเ้พิ่ม
มากขึ้น มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

6 ส่งเสริมอาชีพ ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ***,**** 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีรายได ้
 

จ านวน 50 คน 
 

- 12,500 - - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีรายไดเ้พิ่ม
มากขึ้น มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

7 ส่งเสริมอาชีพการ
สานกระเป๋า
พลาสติก ***,**** 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีรายได ้
 

จ านวน 50 คน 
 

- 12,500 - - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีรายไดเ้พิ่ม
มากขึ้น มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

8 ส่งเสริมอาชีพท า
กระเป๋าสตางค์
ด้วยผ้า ***,**** 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีรายได ้
 

จ านวน 50 คน 
 

- 12,500 - - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีรายไดเ้พิ่ม
มากขึ้น มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ส่งเสริมอาชีพ หมู่ 
3 , หมู่ 4 **** 
 

1. เพื่อสนับสนุน 
ส่งเสริม อาชีพให้แก่
ประชาชน กลุ่มอาชีพ
ต่างๆในชุมชน 
2. เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เพียงพอต่อ
การด ารง
ชีวิตประจ าวัน 
3. เพื่อให้ประชาชน 
กลุ่มต่างๆ ในเขต
เทศบาลน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการด าเนินชีวิต 

ส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่ม
ต่างๆ ในชมุชนทั้ง 2  
ชุมชน ไดแ้ก ่กลุ่มผลิต
ดอกไมจ้ัน,กลุ่มเลี้ยงปลาใน
บ่อซีเมนต,์ กลุ่มเลี้ยงไก่
อินทรีย์-ผลิตอาหารอินทรีย์
,กลุ่มข้าวกล้อง, กลุ่มเลี้ยง
ไก่พื้นเมอืง,กลุ่มขนมไทย, 
กลุ่มปลูกผัก-พชืผักปลอด
สารพิษ, กลุม่ท าขนมจีน, 
กลุ่มไมก้วาดดอกหญ้า,กลุ่ม
ไม้กวาดทางมะพร้าว, กลุม่
จักสาน, กลุ่มจัดท าของที่
ระลึก, กลุม่ท าเครือ่งจกั
สาน, กลุ่มประดิษฐ์ตุง,กลุ่ม
ท าปุ๋ยหมัก (ปุ๋ยชีวภาพ), 
กลุ่มร้อยมาลัยดอกไม้สด, 
กลุ่มแปรรูปอาหาร, กลุ่ม
เลี้ยงจิ้งหรีด, กลุ่มดอกไม้
ประดิษฐ์, กลุ่มเพาะเห็ด, 
กลุ่มเลี้ยงกบ, กลุ่มเลี้ยง
ไส้เดือนดนิ,กลุ่มท าถ่านอัด
แท่งจากกิ่งไม้-ใบไม้,เลี้ยง
ปลาในกระชัง,กลุ่มเลี้ยงกุ้ง
ในบ่อซีเมนต์, ฯลฯ 

100,000 
  

- - - - จ านวนกลุ่ม
อาชีพ 

1. ประชาชนในเขต
เทศบาลมีอาชีพมีงานท า 
เกิดการสร้างงาน  และ  
มีรายได้เพิม่ขึ้น 
2. ประชาชนเข้าร่วม
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง และปฏิบัตติาม
ทฤษฎี ท าให้มีการด าเนิน
ชีวิตที่ดี มีความสุข 
 

กอง
การศึกษา  

รวม 9  โครงการ - - 100,000 50,000 65,000 - - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต้าบลเวียงสา  อ้าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิตและความม่ันคงของมนุษย์ 
3. ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคงของมนุษย์ 

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 

 

ประชุมประชาคม
ท้องถิ่น 
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้ประชาคมระดับ
หมู่บ้าน และระดับ
ต าบลเกดิ
กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันในการแก้ไข
ปัญหาภายในชุมชน
และร่วมกันก าหนด
ทิศทางในการพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกับ
เทศบาลฯ 

จัดประชุมประชาคม
ระดับหมู่บ้านและ
ประชาคมระดับ
ต าบล จ านวน 2 ครั้ง 
มีผู้เข้าร่วมประชุม 
118 คน 

- - 13,000 - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

ทุกชุมชนในเขตเทศบาล 
มีแนวทางในการพัฒนา
ชุมชนที่ชัดเจน 
สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาชอง
เทศบาลฯ  เกดิการ 
บูรณาการการท างาน
ร่วมกันระหว่างรัฐ 
เอกชน และประชาชน  
ท าให้การพัฒนาท้องถิ่น
มีศักยภาพและยั่งยืน 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
 

1. เพื่อรับทราบถึง
ปัญหาและความ
ต้องการ และน ามา
จัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลให้ตรงกับ
ความต้องการของ
ประชาชน 
2. เพื่อสร้างเวทีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ระหว่างเทศบาลกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
 

ด าเนินกิจกรรมต่างๆ
ดังนี ้
1. จัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน 
จ านวน 2 ครั้ง 
2. จัดประชุม
คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องกับการ
จัดท าแผนฯ จ านวน 
6 ครั้ง 
3. จัดประชุม
ประชาคมต าบล 
จ านวน 1 ครั้ง 
4. จัดประชุม
คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
จ านวน 1 ครั้ง 
5. ด าเนินการในเรื่อง
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

30,000 
 

40,000 - - - จ านวนครั้ง 
ที่จัดประชุม 

ต่อป ี

เทศบาลสามารถพัฒนา
ท้องถิ่นได้ตรงกับความ
ต้องการของประชาชน 
โดยผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 
 

กองวิชาการฯ 

รวม 2  โครงการ - - 30,000 40,000 13,000 - - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต้าบลเวียงสา  อ้าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิตและความม่ันคงของมนุษย์ 
3. ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคงของมนุษย์ 

3.2 แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 
 
 

 

ให้ความรู้ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
***,**** 

1.  เพื่อให้ความรู้
ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ แก่
ประชาชน 
2. เพื่อให้ประชาชนมี
ความตระหนักในการ
สร้างเสริมสุขภาพ 
ของตนเอง 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลเวยีง
สาจ านวน 100 คน 

10,000 
 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 

1.  ประชาชนได้รับ
ความรู้ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ ของตนเองและ
ครอบครัว 
2.  ประชาชนมีความ
ตระหนักในการสร้าง
เสรมิสุขภาพ 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 เฝ้าระวังและให้
ความรู้ด้านการ
ป้องกันโรคติดต่อ
และโรคอุบัติใหม ่
***,**** 

1.  เพื่อให้มีการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุม 
โรคติดต่อและ 
โรคอุบัติใหม่ 
2. เพื่อให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันโรคติดต่อและ
โรคอุบัติใหม่  
แก่ประชาชน 
3. เพื่อให้ประชาชนมี
ความตระหนักในการ
ป้องกันโรคติดต่อและ
โรคอุบัติใหม่ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลเวยีง
สาจ านวน 150 คน 

- 
 

15,000 
 
 

15,000 
 
 

15,000 
 
 

15,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 

1.  สามารถควบคุม
สภาพการณ์ความรุนแรงของ
โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 
2. ประชาชนได้รับความรู้
ด้านการป้องกันโรคติดต่อ
และโรคอุบัติใหม่ ของตนเอง
และครอบครัว 
3.  ประชาชนมีความ
ตระหนักในการปอ้งกัน
โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม ่

กอง
สาธารณสุข 

 

3 เฝ้าระวังด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
***,**** 

1.  เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
การคุ้มครองที่ได้มาตรฐาน
ของการคุ้มครองผู้บริโภค 
และตามมาตรฐานด้าน
อาหารปลอดภัย 
2. เพื่อเฝ้าระวังสถาน
ประกอบการ ตลาด 
ร้านอาหาร ให้ได้มาตรฐาน 
สะอาด ปลอดภัย  
แก่ผู้บรโิภค 
3. เพื่อให้ผู้บริโภคไดร้ับ
ความปลอดภัย จากการใช้
สินค้า ผลิตภัณฑ์ การ
บริโภคที่ปลอดภัย 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 4 กลุ่ม ได้แก ่
1. ร้านขายของช า 
2. ร้านอาหาร 
3.สถานประกอบด้าน
การผลิต 
4. ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลเวยีง
สา 
 

10,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 

1.  สถานประกอบการ  
มีการคุ้มครองผู้บริโภค
ตามมาตรฐาน/กฎหมาย 

2. สถานประกอบการมี
การพัฒนาศักยภาพตาม
มาตรฐานด้านสุขภาพ
และความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค 

3.  สถานประกอบการ 

มีส่วนร่วมในการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 เขียงสะอาด   
เนื้อปลอดภยั  
มั่นใจผู้บรโิภค  
 

1.  เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 

2.  เพื่อส่งเสริม
ผู้ประกอบการที่พัฒนา
ระบบผลิตให้ได้
มาตรฐานและปลอดภยั 

3.  ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนใส่ใจต่อการ
เลือกบริโภค 

4.  เพื่อยกระดับวธิีการ
บริโภคแบบพื้นบ้านให้มี
คุณค่าเข้าวัฒนธรรมและ
ปลอดภัย 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน  3 กลุ่ม  
ได้แก ่
1. ผู้ประกอบการ
เขียงเนื้อในตลาดสด 
2. บุคลากรช าแหละ
สุกร / โค กระบือ 
3. ประชาชน
ผู้บริโภค 
4. โรงฆ่าสตัว์
เทศบาล 
จ านวน 100 คน 

- 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

1.  ประชาชนได้รับการ
คุ้มครองการบริโภคเนื้อ
ปลอดภัย 

2.  ผู้ประกอบการมีแรงจูงใจ
และรับผิดชอบการประกอบ
กิจการของตนให้มีคุณภาพ
และปลอดภยั 

3.  ลดอัตราการปว่ยของโรค
ที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่
ไม่สะอาด 

4.  มีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่
ได้รับการยอมรับมากขึ้น
เนื่องจากผ่านการตรวจ
รับรองจากหนว่ยงานของรัฐ
มากขึ้น 

กอง
สาธารณสุข/ 
สนง.ปศุสัตว์  

จ.น่าน/ 
หน่วยงานอ่ืน 

 
 
 

5 การเฝา้ระวังและ
ควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก  
***,**** 

1.  เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรู้และการ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

2.  เพื่อให้ประชาชน
มีการป้องกันการเกดิ
โรคไขเ้ลือดออก 

3.  เพื่อป้องกันและ
ควบคุม โรคติดต่อ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล 
เวียงสา จ านวน 2 
หมู่บ้าน จ านวน 200 
คน 
 
 
 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ไม่พบการระบาดของโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที ่
 
 

กอง
สาธารณสุข/
โรงพยาบาล

เวียงสา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 รณรงค์ควบคุมและ
ป้องกันโรคเอดส ์
***,**** 

1.  เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรูเ้รื่อง 
โรคเอดส ์

2.  เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีความ
ตระหนักในการ
ป้องกันโรคเอดส ์

3.  เพื่อป้องกันการ
ติดเชื้อโรคเอดส ์

รายใหม ่

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลเวยีง
สา จ านวน 2 
หมู่บ้าน จ านวน 200 
คน 
 
 
 

10,000 
 
 
 

10,000 10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 

จ านวน
ประชาชน 
ที่ได้รับการ 
เฝ้าระวัง 

ประชาชนมีความรู้และ
ตระหนักถึงเรื่องการ
ป้องกันการติดต่อของ
โรคเอดส ์
 
 

กอง
สาธารณสุข/
โรงพยาบาล

เวียงสา 
 

7 รณรงค์ควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ***,**** 
 

1.  เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรูเ้รื่องโรค
พิษสุนัขบ้า 
2.  เพื่อให้มีการ
ควบคุม ป้องกัน การ
ติดต่อโรคพิษสุนัขบ้า
จากสัตวส์ู่คน 
3.  เพื่อป้องกันการ
เกิดโรคพิษสุนัขบ้าใน
พื้นที ่

สุนัขและแมวในเขต
เทศบาลต าบล 
เวียงสา จ านวน  
350 ตัว 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนสุนัข
และแมวท่ี
ได้รับการฉีด
วัคซีน 

1. ประชาชนมีการ
ป้องกันการติดต่อของ
โรคพิษสุนัขบ้า 
2. ไม่พบการเกดิโรคพิษ
สุนัขบ้านในพ้ืนท่ี 
 
 

กอง
สาธารณสุข/
โรงพยาบาล

เวียงสา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 การพัฒนาศักยภาพ
แกนน าด้านสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน **** 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ความรู้ ประสบการณ์
การท างานของแกน
น าด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 

จัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพให้แก่แกน
น าด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
จ านวน 60 คน  
(หมู่บ้านละ 30 คน) 

100,000 
 

- 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 

แกนน าด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
มีความรู้ และ
ประสบการณ์ในการ
พัฒนางานด้านสุขภาพ
เพิ่มขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

 

9 แก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิและ
ปลอดเหล้า/บุหรี่  
***,**** 

1.  เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความตระหนัก
ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
เหล้า / บุหรี่ 
2..  เพื่อรณรงค์ ต่อต้าน
ยาเสพติด /เหล้า บุหรี่ 
3. เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมชมรมทูบี 
นัมเบอร์วัน 
4. เพื่อให้มีการน า
ผู้ป่วยผู้เสพยาเสพติด 
เข้ารับการบ าบัด ฟื้นฟู 
และส่งเสริมอาชีพแก่ผู้
ผ่านการบ าบัด 

ประชาชนในเขต
เทศบาล จ านวน 
จ านวน 100 คน 

60,000 
 

60,000 60,000 60,000 
 

60,000 
 

จ านวนผู้เช้า
ร่วมโครงการ 

1.  ประชาชนมีภูมิคุ้มกัน
ในการป้องกันปัญหายา
เสพติด  เหล้า / บุหรี ่
2.  มีการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพตดิ 
3. มีการรณรงค์ ลด ละ 
เลิก เหล้า บุหรี่  
3. ผู้ป่วย ผู้เสพ ยาเสพ
ติด ไดร้ับการบ าบัด 
ฟื้นฟู และส่งเสริมอาชีพ  
4. มีการบูรณาการจาก
ทุกภาคส่วนในการ
ด าเนินงานแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ เหล้า บุหรี ่

กอง
สาธารณสุข/
โรงพยาบาล

เวียงสา/
อ าเภอ 
เวียงสา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ส่งเสริมการออก 
ก าลังกายท่ีเหมาะสม
ตามวัย *** 
 

1.เพื่อส่งเสรมิให้
ประชาชนไดม้ีการ
ออกก าลังกายเพื่อสุข
ภาวะที่ด ี
 

ด าเนินกิจกรรมต่างๆ
ดังนี ้
1. จัดกิจกรรมการ
ออกก าลังกายให้แก่
ประชาชนให้เหมะสม
ตามวัย 
2. อบรมให้ความรู้
ประชาชนด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

- - 15,000 - - จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

 
 
 
 

 

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 
ทั้งทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ และจติใจ 
 
 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 

 
 

11 เจาะหาสารพิษ 
ในเลือด**** 
 

1.เพื่อตรวจหาระดับ
ปริมาณสารเคมีตกค้าง
ในเลือดของเกษตรกรที่มี
ผลต่อสุขภาพ 
2.เพื่อเฝ้าระวังภาวะ
สุขภาพของเกษตรกร 
3.เพื่อให้เกษตรกรเกิด
ความรู้และน าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพแบบมีส่วนรว่ม
ในการดูแลสุขภาพ
ตนเองที่ถูกต้อง 

ด าเนินกิจกรรมต่างๆ
ดังนี ้
1.จัดกิจกรรมการ
อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในด้าน
เกษตรปลอดสารพิษ 
2.ตรวจหาสารพิษ
ตกค้างในเลือด 
จ านวน 100 คน 
 

- - 20,000 - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

 

1.ทราบถึงสถานการณ์
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้าง
ในเลือดของเกษตรกรกลุ่ม
เส่ียง เพื่อจะได้น าข้อมูลมาใช้
ในการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การเฝ้าระวังและ
ควบคุมโรคจากการประกอบ
อาชีพของเกษตรกร 
2.เกษตรกรมีความรู้ในการ
ปลูกพืชปลอดสารพษิ และ
วิธีการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง 
 

กอง
สาธารณสุข/
โรงพยาบาล 

เวียงสา/ 
สนง.เกษตร

อ าเภอ 
เวียงสา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 ตรวจคัดกรอง 
สุขภาพประชาชน 
**** 
 

เพื่อเป็นการคัดกรอง
ภาวะสุขภาพของ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ต่อโรคติดต่อไม่เรื้อรัง 

ประชาชนท่ีอายุ
ตั้งแต่ 35 ปีข้ึนไป 
จ านวน 200 คน 
 
 

- - 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 
 

 

ประชาชนท่ีอายุตั้งแต่ 
35 ปี ได้รับการคดักรอง
ภาวะสุขภาพ ในโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังต่างๆ เช่น
โรคความดันโลหิตสูง  
เบาหวาน เป็นต้น 

กอง
สาธารณสุข/
โรงพยาบาล

เวียงสา 
 

13 ปั่นจักรยานเพื่อ
สุขภาพ **** 
 

1.เพื่อส่งเสรมิให้
ประชาชนไดม้ีการ
ออกก าลังกายเพื่อ 
สุภาวะทีด่ ี
2.เพื่อเป็นการลดใช้
พลังงาน และเป็น
การป้องกันภาวะ 
โลกร้อน 

ด าเนินกิจกรรมต่างๆ
ดังนี ้
1.อบรมให้ความรู้
ประชาชนในเรื่องการ
ปั่นจักรยานเพื่อให้
ถูกกฎ 
2.สร้างกลุม่ออก
ก าลังกายด้วยการปั่น
จักรยานและท า
กิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

- - 30,000 - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนมีการรวมกลุม่
ในการออกก าลังกายด้วย
การปั่นจักรยานเพื่อให้มี
สุขภาพท่ีดีและช่วยกัน
รักษาสิ่งแวดล้อม 
 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 ให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันโรคติดต่อ
และโรคอุบัติใหม ่
 

1.  เพื่อใหค้วามรู้
ด้านการป้องกัน
โรคตดิต่อและโรค
อุบัติใหม่ แก่
ประชาชน 
2. เพื่อให้ประชาชนมี
ความตระหนักในการ
ป้องกันโรคติดต่อ
และโรคอุบัติใหม ่

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล 
เวียงสา 

10,000 
 
 

- - - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 

1.  ประชาชนได้รับ
ความรู้ด้านการป้องกัน
โรคตดิต่อและโรคอุบัติ
ใหม่ ของตนเองและ
ครอบครัว 
2.  ประชาชนมีความ
ตระหนักในการป้องกัน
โรคตดิต่อ โรคอุบัติใหม ่

กอง
สาธารณสุข 

 

15 การเฝา้ระวังและ
ควบคุมป้องกัน
โรคตดิต่อและโรค
อุบัติใหม ่ 
 

1.  เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรู้และการ
ป้องกันโรคติดต่อ
และโรคอุบัติใหม ่

2.  เพื่อใหม้ีการเฝ้า
ระวัง ป้องกันและ
ควบคุม โรคติดต่อ
และโรคอุบัติใหม ่

 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล 
เวียงสา จ านวน 2 
หมู่บ้าน 
 
 

10,000 
 

- - - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 

1. สามารถควบคมุ
สภาพการณ์ความรุนแรง
ของโรคติดต่อและโรค
อุบัติใหม่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.  ประชาชนมีความรู้ใน
การป้องกันและควบคมุ
โรคตดิต่อและโรคอุบัติ
ใหม ่

กอง
สาธารณสุข 

/สนง.
สาธารณสุข  
อ.เวียงสา/ 
รพ.เวียงสา 

รวม 15  โครงการ - - 230,000 145,000 360,000 295,000 295,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต้าบลเวียงสา  อ้าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิตและความม่ันคงของมนุษย์ 
3. ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคงของมนุษย์ 

3.3 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

งานกีฬาและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แข่งขันกีฬา
เทิดพระเกยีรต ิ
***,**** 

- เพื่อให้เยาวชน /  
ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์
- เพื่อเช่ือมความ 
สัมพันธ์เกิดความ
สามัคคีในชุมชน
เยาวชน/ประชาชน/
ชุมชนห่างไกลยาเสพ
ติด 

เยาวชน ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล   
เวียงสาและ
ประชาชนท่ัวไป 
จ านวน 300 คน 
 

- 120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

จ านวนผู้เข้า 
ร่วมกิจกรรม 

 

- ชุมชนห่างไกลจากยา
เสพติด 
- มีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ส่งเสริม สนับสนุน
การแข่งขันกีฬา 
***,**** 

- เพื่อให้เยาวชน/ 
ประชาชนใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน ์
- เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์
เกิดความสามัคคีใน
ชุมชน  
- เยาวชนและประชาชน
ห่างไกลยาเสพติด 
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การแข่งขันกีฬาอาทิ  
ฟุตบอล,ฟุตซอล,เปตอง, 
วอลเล่ย์บอล.ตระกร้อ
และกีฬาอื่น ๆ 

เยาวชน/ประชาชน 
ในเขตเทศบาลต าบล
เวียงสา จ านวน 150 
คน 
 

- 40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

จ านวนผู้เข้า 
ร่วมกิจกรรม 

 

- ชุมชนห่างไกล   
จากยาเสพติดและ 
มีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
 

กอง
การศึกษา 

 

3 แข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ “เวียงสา
เกมส์” 
***,**** 

- เพื่อให้เยาวชน/ 
ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์
- เพื่อเช่ือมความ 
สัมพันธ์เกิดความ
สามัคคีในชุมชน  
- เยาวชนและ
ประชาชนห่างไกล            
ยาเสพตดิ 

ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา จ านวน 200 
คน 
 

- 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
การแข่งขัน
กีฬา 

 

-ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง  
- ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์  
- เกิดความรักความ 
ความสามัคคีในชุมชน  
 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 แข่งขันกีฬาเด็กเล็ก
สัมพันธ์ 
 

- เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยรักการออก 
ก าลังกาย  มีระเบยีบ
วินัย  รู้กฎ กตกิา   
มีน้ าใจนักกีฬา 
- เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างผู้ปกครอง   
ครู และเด็กปฐมวัย 
-เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้เด็กเกิดความ
ภาคภูมิใจและเห็นคุณค่า
ของตนเอง 

ผู้ปกครองและเด็ก
ปฐมวัย เข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน 
140 คน 
 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา 
 

- เด็กปฐมวัย  ผู้ปกครอง 
ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ด้วยความมีวนิยั  เคารพ
กฎ กติกา 
- ผู้ปกครอง ครู และเด็ก
ปฐมวัย  เกิดความ 
สัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 

กอง
การศึกษา 

5 ส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ  
หมู่ 3 , หมู่ 4 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ด้วยการออก
ก าลังกาย เล่นกีฬา หรือท า
กิจกรรมต่างๆ รว่มกนั 
2. เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนมอีุปกรณ์ฝกึซ้อม
และเลน่กฬีา 
3. เพื่อให้ประชาชนเกิด
ความสามัคคี  เป็นชมุชน
เข้มแข็ง 

จัดกิจกรรม 6 กิจกรรม ดังน้ี 
1. จัดการแข่งขันกีฬาภายใน/
ระหว่างชุมชน/กีฬาเทศบาล
สัมพันธ์จังหวัดน่าน 
2. จัดการแข่งขันกีฬามินิ
มาราธอน 
3. สนับสนุนกีฬาไทคัพ,กีฬา 
ฟุตซอล,กีฬาเปตอง ฯลฯ 
4. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์
ออกก าลังกายกลางแจ้ง 
5. จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
6. ส่งเสริมการจัดต้ังชมรมต่างๆ 
พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ออก
ก าลังกาย 
7.จัดแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 

150,000 
   
 
 
 
 
 

 

- - - - จ านวน
กิจกรรม 

ที่ด าเนินการ 
 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง  ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์  
เกิดความรัก ความ
สามัคคี และความ
ร่วมมือภายในชุมชน 
 
 
 

กอง
การศึกษา  

 
 
 
 
 
 

 

รวม 5  โครงการ - - 150,000 280,000 280,000 280,000 280,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต้าบลเวียงสา  อ้าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิตและความม่ันคงของมนุษย์ 
3. ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคงของมนุษย์ 

3.4 แผนงานการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ค่าอาหารเสรมิ 
(นม) 
 

เพื่อด าเนินการจัดซ้ือ 
-อาหารเสริม(นม)ศูนย์
พัฒนาเด็กเด็กเทศบาล
ต าบล 
เวียงสา 
- อาหารเสริม(นม)
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เวียงสา 

นักเรียน ศพด.ทต.
เวียงสา / โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล 
เวียงสา   
ปี 61 = 150 คน 
ปี 62 = 150 คน 
ปี 63 = 140 คน 

812,000 304,980 284,648 - - จ านวน
นักเรียน 

นักเรียน ศพด.ทต.เวียง-
สา/ร.ร.อนุบาลเทศบาล
เวียงสา มสีุขภาพ
ร่างกายที่สมบรูณ์ มี
สติปัญญาและพัฒนาการ
ที่ด ี

กอง
การศึกษา 

/งบอุดหนุน
จากกรมฯ 

 

2 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา 
(ค่าวัสดุรายหัว) 

เพื่อช่วยให้เด็กมีสื่อ
การเรยีนที่ได้
มาตรฐาน 

เด็กนักเรยีน (อายุ  
2-5 ปี) จ านวน 120 
คน คนละ 1,7000 
บาท/ป ี

- 204,000 - - - จ านวน
นักเรียน  

อายุ 2-5 ปี 

นักเรียนมสีื่ออุปกรณ์การ
เรียนที่เหมาะสมกับ
พัฒนาการเด็ก 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา 
(ค่าหนังสือเรียน) 

เพื่อช่วยให้เด็กมีสื่อ
การเรยีนที่ได้
มาตรฐาน 

เด็กนักเรยีน (อายุ 3-
5 ปี) จ านวน 100 
คน คนละ 200 
บาท/ป ี

- 20,000 - - - จ านวน
นักเรียน  

อายุ 3-5 ปี 

นักเรียนมีหนังสือเรยีนที่
เหมาะสมกับพัฒนาการ
เด็ก 

กอง
การศึกษา 

4 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา 
(ค่าอุปกรณ์การ
เรียน) 

เพื่อช่วยให้เด็กมีสื่อ
การเรยีนที่ได้
มาตรฐาน 

เด็กนักเรยีน (อายุ 3-
5 ปี) จ านวน 100 
คน คนละ 200 
บาท/ป ี

- 20,000 - - - จ านวน
นักเรียน  

อายุ 3-5 ปี 

นักเรียนมีอุปกรณ์การ
เรียนที่เหมาะสมกับ
พัฒนาการเด็ก 

กอง
การศึกษา 

5 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา 
(ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน) 

เพื่อช่วยให้เด็กมีสื่อ
การเรยีนที่ได้
มาตรฐาน 

เด็กนักเรยีน (อายุ 3-
5 ปี) จ านวน 100 
คน คนละ 300 
บาท/ป ี

- 30,000 - - - จ านวน
นักเรียน  

อายุ 3-5 ปี 

นักเรียนมีชุดนักเรียนที่
เป็นแบบฟอร์ม
เหมือนกัน/ลดค่าใช้จ่าย
ให้ผู้ปกครอง 

กอง
การศึกษา 

6 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา 
(กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน) 

เพื่อช่วยให้เด็กมีสื่อ
การเรยีนที่ได้
มาตรฐาน 

เด็กนักเรยีน (อายุ 3-
5 ปี) จ านวน 100 
คน คนละ 430 
บาท/ป ี

- 43,000 - - - จ านวน
นักเรียน  

อายุ 3-5 ปี 

นักเรียนมสีื่ออุปกรณ์ที่
เหมาะสมกับพัฒนาการ
เด็ก 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 สนับสนุนค่าใช้จ่าย   
การบริหาร
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อด าเนินการบริหาร
สถานศึกษาดังนี ้
- อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
  เทศบาลต าบลเวยีงสา 
-อาหารกลางวันโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลเวียงสา 
- ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
  สถานศึกษา 
- ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน 
- ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนา/ปรับปรุง 
  ห้องสมุดโรงเรียน 
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ 
  ในโรงเรียน 
- ค่าจัดการเรียนการ
สอน(รายหวั) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
- ค่ากจิกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

นักเรียน ศพด.ทต.
เวียงสา / โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล 
เวียงสา  140 คน 

- - 1,178,200 - - จ านวน
นักเรียน 

เด็กมีพัฒนาการที่
เหมาะสมกับวัย มีแหล่ง
เรียนรู้ มีสื่อท่ีเหมาะสม 
ทันสมัย 

กอง
การศึกษา 

/งบอุดหนุน
จากกรมฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 อบรมคุณธรรม
จริยธรรม 
 

เพื่อให้นักเรียนได้
ศึกษา เรียนรู้ ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เด็กนักเรยีน 
ศพด.ทต.เวียงสา 
และนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล 
เวียงสา  120 คน  

- 10,000 - - - จ านวน
นักเรียน 

นักเรียน ศพด.ทต.    
เวียงสา และโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลเวียงสา  
มีคุณธรรม จริยธรรม 

กอง
การศึกษา 

 

9 เด็กดีวิถีพุทธ 
 

เพื่อให้นักเรียนได้
ศึกษา เรียนรู้ ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เด็กนักเรยีนจ านวน 
100 คน 

- - 10,000 10,000 10,000 จ านวน
นักเรียน 

เด็กนักเรยีนมีคณุธรรม
จริยธรรม  

กอง
การศึกษา 

10 ป้องกันความ
ปลอดภัยด้าน
อัคคีภัย(ซ้อมแผน
ไฟไหม้)ใน
สถานศึกษา 
 

เพื่อจัดกิจกรรมการ
ป้องกันเหตุฉุกเฉินได้
อย่างถูกวิธีและทัน
เหตุการณ์เมื่อเกิด
อัคคีภัยขึ้น 

นักเรียน คณะครู 
ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา 
เทศบาลต าบล 
เวียงสา 140 คน  

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
นักเรียน คณะ
ครู ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
บุคลากร
ทางการศึกษา   

นักเรียน ศพด.ทต.เวียง
สา และโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเวยีงสา มีการ
ป้องกันเหตุฉุกเฉินได้
อย่างถูกวิธีและทัน
เหตุการณ์เมื่อเกิดภัยขึ้น 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 พัฒนาศักยภาพครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา และ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา  
ทต.เวียงสา 
 

- เพื่อเพ่ิมพูนทักษะ 
ความรู้ 
ความสามารถดา้น
ความรู้วิชาการและ
ทักษะอาชีพ 
- เพื่อพัฒนาทักษะ 
ประสบการณ์  มี
วิสัยทัศน์ สามารถน า
เทคโนโลยีมาใช้ใน
การจัดการเรยีนการ
สอนได้อยา่ง
หลากหลาย 
- เพื่อพัฒนาตนเอง
ด้านบุคลิกภาพ ให้
เป็นผู้มีคณุลักษณะ
ตามบทบาทของ 
ผู้ดูแลเด็ก 
- เพื่อศึกษาดูงาน
สถานศึกษาต้นแบบ 

ส่งครู  บุคลากร
ทางการศึกษา/
คณะกรรมการ
สถานศึกษาเข้ารบั
การฝึกอบรม /
ประชุม ศึกษาดูงาน 
จ านวน 30 คน 

 

- 50,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
บุคลากรทีร่ับ
การพัฒนา 

ครู บุคลากรทุกคนได้รับ  
ทักษะความรู้ประสบ- 
การณ์ สามารถน ามา 
ปรับปรุง  พัฒนาตนเอง 
/ สถานศึกษา  และ
สามารถน ามาใช้จัด 
กิจกรรมการเรียนการ
สอนและพัฒนาเด็กให้
เหมาะสมตามวัย 
 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 ศึกษาแหล่งเรยีนรู้
นอกห้องเรียนเด็ก
ปฐมวัย 
 

เพื่อส่งเสริมและ
เสรมิสร้างการจดั
การศึกษาให้กับเด็ก
ได้เรียนรู้แหล่งเรียนรู้
ที่ส าคัญ 

เด็กจ านวน 100 คน 
ได้ศึกษาเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้  

- - 50,000 50,000 50,000 จ านวน
นักเรียน 

เด็กได้ศึกษาเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนในชุมชนและ
เป็นการเปิดโลกทัศน์ 
ของเด็ก 

กอง
การศึกษา 

13 พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐาน
สถานศึกษา 
 

เพื่อบริหารจดัการ
สถานศึกษาให้ได้มี
คุณภาพและ
มาตรฐานที่กรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนด 

เข้ารับการประเมิน
จากคณะกรรมการฯ 
จ านวน 2 ครั้งต่อป ี
  
 

- - 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั้งท่ี
ได้รับการ
ประเมิน 

สถานศึกษามีคณุภาพ
และได้มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

14 ปรับปรุงป้าย
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเวยีงสา 
 

เพื่อให้อาคาร
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเวยีงสา  
มีป้ายชื่อที่เป็น
สัดส่วนสวยงาม 

ปรับปรุงป้าย
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเวยีงสา 
จ านวน 1 ป้าย  
 

- - 20,000 
 

- - จ านวนป้าย 
 

มีป้ายที่สวยงามเป็น
สัดส่วน 
 

กอง
การศึกษา 

15 เสรมิสร้างความ
ปลอดภัยใน
สถานศึกษา 
 

เพื่อด าเนินการจัด
โครงการความ
ปลอดภัยใน
สถานศึกษา 
 

นักเรียน คณะครู 
ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา ทต.เวียง
สา จ านวน 120 คน 

- 20,000 - 
 

- - จ านวนนกัเรียน 
คณะครู 
ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
บุคลากร
ทางการศึกษา  

นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลเวียง-
สา และโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเวยีงสา ได้รับ
ความปลอดภัยเมื่อยู่ใน
สถานศึกษา 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 สถานศึกษา
ปลอดภัย 
 

เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยใน
สถานศึกษา 
 

นักเรียน คณะครู 
ผู้ปกครอง คณะ 
กรรมการสถาน 
ศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา 
จ านวน 200 คน 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 

-สถานศึกษามีความ
ปลอดภัย 
-สร้างความปลอดภยัแก่
ผู้ปกครองที่ไดส้่งบุตร
หลานเข้ามาเรยีนใน
สถานศึกษา 

กอง
การศึกษา 

17 ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยเด็กปฐมวัย 
 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของผู้เรยีน 
 

เด็กปฐมวัย จ านวน 
140 คน 

- - 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 

เด็กปฐมวัยมีสุขภาพและ
อนามัยที่ด ี
 

กอง
การศึกษา /

กองทุน 
สปสช. 

18 พัฒนาและผลิตสื่อ
การเรยีนการสอน
ส าหรับเด็กปฐมวยั 
 

- เพื่อให้ครูมีความคิด
สร้างสรรค์ สร้างสื่อ
การเรียนการสอน 
- เพื่อให้มีส่ือการเรียน
การสอนท่ีหลากหลาย 

คณะครู ผู้ปกครอง 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน  
30 คน 
 

- - 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 

- ครูมีความคดิ
สร้างสรรค์ สร้างสื่อการ
เรียนการสอน 
- มีสื่อการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 สถานศึกษาน่าอยู ่
น่าเล่น 
 

- เพื่อให้อาคารเรียน 
ห้องเรียน และ
บริเวณสถานศึกษา
สะอาด 
- เพื่อสร้างหรือ
ปรับปรุงอาคารเรียน 
ห้องเรียนและบริเวณ
สถานศึกษาให้เอื้อต่อ
การเรยีนรู ้

เด็กนักเรยีน จ านวน 
140 คน 
 

- - 10,000 10,000 10,000 จ านวน
นักเรียน 

 

- อาคารเรียน ห้องเรียน 
และบรเิวณสถานศึกษา
สะอาด 
- ได้สรา้งหรือปรับปรุง
อาคารเรยีน ห้องเรียน
และบรเิวณสถานศึกษา
ให้เอื้อต่อการเรยีนรู ้

กอง
การศึกษา 

20 อุ้ยสอนหลาน เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมพื้นบ้าน 

เด็กนักเรยีนจ านวน 
100 คน 

- - 10,000 10,000 10,000 จ านวน
นักเรียน 

เด็กได้เรยีนรู้วัฒนธรรม
พื้นบ้าน 
 

กอง
การศึกษา 

21 จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
 

- เพื่อส่งเสริมสืบสาน
กิจกรรมให้แกเ่ด็ก
เยาวชน 
- เด็กกล้าแสดงออก 
- เดก็มีความรู้ 
ความสามารถในการ
เรียนรูส้ิ่งแปลกใหม ่

เด็ก / เยาวชน ใน
เขตเทศบาลต าบล
เวียงสา 
จ านวน 500 คน  

- 50,000 - - - จ านวน
ผู้เข้าร่วมงาน 

เด็ก / เยาวชนมคีวามรู้
ความสามารถ  

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 จัดกิจกรรมต่างๆ 
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล
เวียงสา 
 

1. เพื่อให้ครู 
ผู้ปกครอง และ
นักเรียนมสี่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆของ
ศูนย์ฯ 
2. เพื่อให้นักเรียนมี
สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตทีด่ี มี
พัฒนาการการเรียนรู้
สมวัย 
3. เพื่อให้นักเรียนได้
ศึกษา เรียนรู้ ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมต่างๆ  จ านวน 32 
รายการ ดังนี้ 
1. จัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ใหญ่ 
ใส่ใจสุขภาพเด็กเล็ก 
(โครงการต่อเนื่องจาก
โครงการเด็กเล็กสุขภาพดี ชีวี
สดใส) 
2. กิจกรรมตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งวันเด็ก 
3. กิจกรรมแข่งขันกีฬาเด็ก
เล็กสัมพันธ์ 
4. กิจกรรมศูนย์สามวัย 
เรียนรู้ร่วมชุมชน ผู้ปกครอง 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
5. กิจกรรมเด็กดีวิถีพุทธ 
6.  กิจกรรมเนื่องในวันส าคัญ
และโอกาสต่างๆของศพด. 
7. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
8. กิจกรรมส ารวจและรับ
สมัครนักเรียนใหม่ประจ าปี 
การศึกษา 2561-2564 พร้อม
จัดท าคู่มือส าหรับผู้ปกครอง 
9. กิจกรรมแห่เทียนจ าน า
พรรษา 
10. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
11. กิจกรรมไหว้ครู 
12. กิจกรรมส ารวจ/จัดซื้อ
เครื่องแต่งกายเด็กและเครื่อง
นอน 

200,000 
   

- - - - จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ครู ผู้ปกครอง และเด็ก
นักเรียนมีความรัก ความ
สามัคคี  เกดิการ 
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ รวมทั้งท าให้เด็ก
นักเรียนมสีุขภาพกาย
และจิตใจทีด่ี               
มีพัฒนาการในการ
เรียนรู ้

กอง
การศึกษา  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   13. กิจกรรมปฐมนิเทศ 
ประชุมผู้ปกครอง 
14. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
15. กิจกรรมมีส่วนร่วมกับ
องค์กรชุมชน หน่วยงานอื่น 
16. กิจกรรมเรียนรู้โลกนอก
ห้องเรียน 
17. กิจกรรมการเรียนการ
สอนเชื่อมโยงสู่วิถีชีวิตชุมชน 
“เด็กเล็กเบิกบาน สานฮีต-
ฮอยตานก๋วยสลาก” 
18. กิจกรรมเรียนรู้กับครูภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
“อุ๊ยสอนหลาน” 
19. กิจกรรมน้ าด่ืมสะอาด
ปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
20. กิจกรรมป้องกันความ
ปลอดภัยด้านอัคคีภัย  (ซ้อม
แผนไฟไหม้) 
21. กิจกรรมประชาสัมพันธ์
งานด้านการจัดการศึกษา 
“นิทรรศการผลงานคร ู
สู่ผลงานเด็ก” 
22. กิจกรรมจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 
23. กิจกรรมมอบ
ประกาศนียบัตรเด็กเล็กที่จบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   24. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค ์
25. กิจกรรมการติดตามแก้ไข
ปัญหาเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า 
26. กิจกรรมการติดตามแก้ไข
เด็ก   ที่มีปัญหาช่องปากและ
ฟันผุ 
27. กิจกรรมสานรักสัมพันธ์
รักลูกจากครูถึงผู้ปกครอง 
เด็กเล็ก 
28. กิจกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษ 
29. กิจกรรมออม 
วันละบาท 
30. เด็กเล็กตามรอยพ่อ 
31. อบรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมเด็กเล็ก 
32. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 
33.โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กปลอดภัย 

        

23 อาหารกลางวัน 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารครบ 
5 หมู่ ตามหลัก
โภชนาการ 

นักเรียน ศพด.ทต.  
เวียงสา จ านวน 150 
คน  คนละ 20 บาท 
จ านวน  280 วัน 

812,000 
  
 

- - - - จ านวน
นักเรียน 
 

นักเรียนใน ศพด.ทต. 
เวียงสา มีสุขภาพร่างกาย 
ท่ีแข็งแรง สมบูรณ์มี 
สติปัญญาและพัฒนาการ 
ท่ีดี 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 อาหารกลางวัน         
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล 
เวียงสา  

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารครบ 
5 หมู่ ตามหลัก
โภชนาการ 

นักเรียน ศพด.  
ทต.เวียงสา จ านวน   
50  คน คนละ 20 
บาท                     
จ านวน 245 วัน 

- 245,000 - - - จ านวน
นักเรียน  

นักเรียนศพด. ทต.   
เวียงสา มสีุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 
สมบูรณ์ มสีติปญัญา 
และพัฒนาการทีด่ ี

กอง
การศึกษา 

25 อาหารกลางวัน 
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเวยีงสา  

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารครบ 
5 หมู่ ตามหลัก
โภชนาการ 

นักเรียน โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลเวียง
สา จ านวน  100 คน 
คนละ 20 บาท 
จ านวน 200 วัน 

- 400,000 - - - จ านวน
นักเรียน  

นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเวยีงสา   
มีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง สมบูรณ์  
มีสติปญัญา และ
พัฒนาการที่ด ี

กอง
การศึกษา 

รวม 25  โครงการ - - 1,824,000 1,316,980 1,792,848 310,000 310,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต้าบลเวียงสา  อ้าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิตและความม่ันคงของมนุษย์ 
3. ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคงของมนุษย์ 

3.4 แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
 

- เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมให้แกเ่ด็ก
และเยาวชน 
- เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีความกล้า
แสดงออก 
- เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้
ความสามารถในการ
เรียนรูส้ิ่งแปลกใหม ่

เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลต าบล
เวียงสา จ านวน 300 
คน 
 

- - 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วมงาน 

 

-เด็กกล้าแสดงออก 
-เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ความสามารถใน
การเรยีนรู้สิ่งแปลกใหม ่
 

กอง
การศึกษา 

รวม โครงการ - - - - 50,000 50,000 50,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต้าบลเวียงสา  อ้าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิตและความม่ันคงของมนุษย์ 
3. ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคงของมนุษย์ 

3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสตร ี
***,**** 

เพื่อให้สตรไีดร้ับการ
พัฒนาศักยภาพ การ
เพิ่มโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคม
ของสตร ี

จ านวน 50 คน 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 

กลุ่มสตรไีดร้ับการพัฒนา
ศักยภาพ ไดเ้ข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคม 
 

กอง
การศึกษา 

2 ลดความรุนแรงต่อ
เด็กและสตร ี
***,**** 

เพื่อป้องกันความ
รุนแรงที่จะเกดิต่อ
เด็กและสตรีในเขต
เทศบาลต าบล 
เวียงสา 

จ านวน  50 คน 
 

30,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 

เด็กและสตรีมีความ
ปลอดภัยไดร้ับความ
คุ้มครอง และอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 เสรมิสร้างความ
เสมอภาคระหว่าง
หญิงและชายใน
ครอบครัว 

เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนการสร้าง
ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว 

จ านวน 50 คน 
 

- - 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 

สถาบันครอบครัวมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความสุข 
 

กอง
การศึกษา 

4 ป้องกันและ
แก้ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
ในชุมชน 
***,**** 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควรของ
วัยรุ่นในชุมชน 
 

จ านวน 50 คน 
 

20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 

เด็กและเยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
และสามารถปฏิบัตตินได้
อย่างถูกต้อง 

กอง
การศึกษา 

5 ครอบครัวคณุธรรม
น าสังคมไทย
เข้มแข็ง *** 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
มีความรูเ้รื่อง
คุณธรรมจริยธรรม 
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปปรับใช้ใน
ครอบครัว ชุมชน 
สังคม 

จ านวน 50 คน 
 

30,000 10,000 - - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 

เด็ก เยาวชน มีความรู้
เข้าใจเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม และน าไปใช้ 

กอง
การศึกษา 

6 ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส  
หมู่ 3 , หมู่ 4  
เทศบาลต าบล 
เวียงสา 
 

1. เพื่อใหผู้้ด้อยโอกาสในชุมชน 
สามารถดูแลและช่วยเหลือตนเอง  
และอยู่ร่วมกันในสงัคมได้อย่างมี
ความสุข 
2. เพื่อให้มีอาสาสมัครดูแลผูสู้งอายุ 
ที่บ้านคอยดูแลและให้ค าปรึกษาแก่
ผู้สงูอายุ 
3. เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อประสานเพือ่ขอรบัการจัดการ
ศพผู้สงูอายุ 

ด าเนนิกจิกรรมต่างๆ 
จ านวน  2  กิจกรรม ดังนี ้
1. กิจกรรมพัฒนาและ
ส่งเสริมสวัสดกิารผู้สูงอายุ
และผู้พิการ 
2. กิจกรรมการสงเคราะห์
การจดัการศพผู้สูงอายุ 

100,000 
  
 
 

- - - - จ านวน
กิจกรรม 

ที่ด าเนินการ 

ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  และ
อยู่ร่วมกับคนในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

กอง
การศึกษา  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผูสู้งอาย ุ
 

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้รับ
ความรู้ด้านการดูแล
สุขภาพตนเองได้
อย่างถูกต้อง 

อบรมให้ความรู้ 1 
วัน 
 

10,000 
 
  
  

10,000 - - - จ านวนวัน 
ที่จัดอบรม 

ผู้สูงอายุมีความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพตนเองได้
อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

 
   

รวม 7  โครงการ - - 200,000 50,000 40,000 40,000 40,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต้าบลเวียงสา  อ้าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิตและความม่ันคงของมนุษย์ 
3. ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคงของมนุษย์ 

3.6 แผนงานงบกลาง 

งานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ
 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้สูงอาย ุ
 

จ่ายเบีย้ยังชีพให้กบั 
ผู้สูงอาย ุ
ปี 61 = 610 คน 
ปี 62 = 610 คน 
ปี 63 = 676 คน 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 - - จ านวนเดือน
ที่จ่ายเบี้ยฯ 

 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
 

กอง
การศึกษา 

2 จ่ายเบี้ยความ
พิการ 
 

เพื่อช่วยเหลือผู้
พิการ 
 

จ่ายเบีย้ความพกิารใหก้ับ
ผู้พิการ 
ปี 61 = 136 คน 
ปี 62 = 165 คน 
ปี 63 = 173 คน 

1,723,200 
 

1,968,000 
 

2,222,000 
 

- - จ านวนเดือน
ที่จ่ายเบี้ยฯ 

 

ผู้พิการมีคณุภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 

กอง
การศึกษา 

3 จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยโรคเอดส ์

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
โรคเอดส ์

จ่ายเบีย้ผู้ป่วยเอดส์ให้กับ
ผู้ป่วยเอดส์จ านวน 2 คน 

12,000 12,000 12,000 - - จ านวนเดือน
ที่จ่ายเบี้ยฯ 

ผู้ป่วยเอดส์มีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

รวม 3  โครงการ - - 7,735,200 7,980,000 8,234,000   - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต้าบลเวียงสา  อ้าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.1 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

งานศาสนา  วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดงานประเพณี
แข่งเรือวันออก
พรรษา ตานก๋วย
สลากวัดบุญยืน 
(พระอารามหลวง) 
อ าเภอเวียงสา  
“ชิงถ้วย
พระราชทานฯ”  
**** 

1. เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์
และส่งเสริมขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่ต่อไป 
2. เพื่อเป็นการเสริมสรา้งความรัก 
ความสามัคคีในหมู่คณะ 
3. เพื่อส่งเสริมประเพณีแข่งเรือ
วันออกพรรษา ปลอดเหล้าเบียร์ 
4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ
สร้างจิตส านึกให้เยาวชนและ
ประชาชนได้ออกก าลังกายและ
ห่างไกลยาเสพติด 
5. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมนโยบาย
การท่องเท่ียวของรัฐบาล ให้
อ าเภอเวียงสาและจังหวัดน่าน 
เป็นท่ีรู้จักแก่ประชาชนท่ัวไปและ
ชาวต่างชาติ 

มีชาวเรือหรือตัวแทน
เรือแข่งของหมู่บ้าน
ต่างๆ ในเขตอ าเภอ
เวียงสาและอ าเภอ
ใกล้เคียง ไดส้่งเรือ
เข้าร่วมการแข่งขัน 
จ านวน 60 ล า แยก
เป็นเรือเล็ก เรือกลาง 
เรือใหญ่ และเรือ
เอกลักษณ์น่าน   
(เรือมะเกา่) 

- 800,000 
(งบ อบจ.

น่าน 
250,000) 

800,000 
(งบ อบจ.

น่าน 
250,000) 

800,000 
(งบ อบจ.

น่าน 
250,000) 

800,000 
(งบ อบจ.

น่าน 
250,000) 

จ านวนเรือท่ี 
เข้าร่วมการ
แข่งขัน 

1. ประชาชนชาวอ าเภอเวียงสาได้
มีกิจกรรมที่ร่วมกันสืบสาน
วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป 
2. ประชาชนทั่วไปและ
ชาวต่างชาติรู้จักวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
อ าเภอเวียงสาและจังหวัดน่านและ
เป็นการส่งเสริมนโยบายการ
ท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย 
3. นักกีฬาเรือแข่งและประชาชน
ทั่วไปมีพลังแห่งความรักความ
สามัคคีและการมีส่วนร่วมและให้
ชุมชนเข้มแข็งมากยิ่งข้ึน 

กอง
การศึกษา 
/ อบจ.น่าน 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลเวยีงสา 

122 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ประเพณีสู่ขวัญ 
เรือยาว 
**** 

-เพื่อเป็นการส่งเสรมิ  
อนุรักษ์  วัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้ลูกหลาน 
สืบทอดต่อไป 
- เพื่อเสริมสร้าง
ความรัก  ความ
สามัคคี  ความมีวินัย 
ในหมู่คณะ 
- เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
เสรมิสร้างเอกลักษณ์
ของอ าเภอเวียงสา 
ตลอดจนจังหวัดน่าน           
ให้เป็นท่ีรู้จักของ
ประชาชนท่ัวไปและ
ชาวต่างชาติ 
- เพื่อจัดพิธีบายศรี 
สู่ขวัญเรือ เพื่อเป็น
สิริมงคลแก่คนใน
ชุมชน และหมู่บ้าน 
ที่มีเรือแข่ง 

เรือแข่ง / หัวเรือแข่ง 
จ านวน 25 ล า 
 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเรือท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

- มีการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
- เกิดความสามัคคีใน 
หมู่คณะ 
- ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของอ าเภอเวียงสา และ 
จังหวัดน่าน 
 

กอง
การศึกษา 
/อบจ.น่าน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ท าบุญตักบาตรวัน
ขึ้นปีใหม่ 
***,**** 

เพื่อเป็นศิริมงคลแก่
ประชาชน 
 

ชุมชนร่วมกิจกรรม
ตักบาตรวันข้ึนปีใหม่ 
จ านวน 200 คน 

- 25,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนร่วมท าบุญ 
วันข้ึนปีใหม่ 
 

กอง
การศึกษา 

4 ประเพณีแห่เทียน
จ าน าพรรษา 
***,**** 

เพื่อส่งเสริม สืบสาน 
เผยแพร่ ประเพณี 
ขนบธรรมเนยีม 
วัฒนธรรมให้
ลูกหลานและ
ประชาชนท่ัวไปได้
อนุรักษ์สืบไป 

ประชาชนร่วม
กิจกรรม จ านวน 
200 คน 
 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
 

เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปไดร้่วมอนุรักษส์ืบ
สานประเพณีและงาน
ศาสนา 
 

กอง
การศึกษา 

5 ประเพณีวันลอย
กระทง 
***,**** 

เพื่อส่งเสริม สืบสาน 
เผยแพร่ ประเพณี 
ขนบธรรมเนยีม 
วัฒนธรรมให้
ลูกหลานและ
ประชาชนท่ัวไปได้
อนุรักษ์สืบไป 

ประชาชนร่วม
กิจกรรม จ านวน 
200 คน 
 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
 

เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปไดร้่วมอนุรักษส์ืบ
สานประเพณีและงาน
ศาสนา 
 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 สืบสานการตีกลอง 
ปูจาและการฟ้อน
พื้นบ้าน *** 
 

- เพื่อสืบสานการ 
ตีกลองปูจาและการ
ฟ้อนพ้ืนบ้าน 
- เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ท ากิจกรรมที่
สร้างสรรค์และแสดง
ในงานต่างๆ 

ประชาชนในเขต 
เทศบาล จ านวน 30 
คน 

- - 20,000 - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ชุมชนสามารถสืบสาน
การตีกลองปูจาและการ
ฟ้อนพ้ืนบ้านได ้
- ชุมชนสามารถรวมกลุ่ม
เพื่อจัดแสดงในงานต่างๆ 
ได ้

กอง
การศึกษา 

7 ประเพณีวัน
สงกรานต ์
***,**** 

เพื่อส่งเสริม สืบสาน 
เผยแพร่ 
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีวัฒนธรรม
ให้ลูกหลานและ
ประชาชนท่ัวไปให้
อนุรักษ์สืบต่อไป 
 

จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ดังนี ้
1.กิจกรรมวัน
ผู้สูงอาย ุ
2.ชุมชนร่วมแห่
ขบวนนางวัน
สงกรานต ์
3.ขนทรายเข้าวัด 
4.ท าตุง 12 ราศี 

- 50,000 
 

- - - 
 

จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 
 

เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปไดร้่วมอนุรักษส์ืบ
สานประเพณีและงาน
ศาสนา 
 

กอง
การศึกษา 

 

8 ชุมชนห่วงใย ใส่ใจ
ผู้สูงอาย ุ
***,**** 

- เพื่อจัดกิจกรรม
คาระวะผู้สูงอาย ุ
- เพื่อยกย่องผู้สูงอายุ
แต่ละสาขา 

ประชาชนและ
ผู้สูงอายุ จ านวน 
250 คน 
 

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

 

ประชาชนและผู้สูงอายุท่ี
ร่วมกิจกรรม  ไดร้่วมกัน
อนุรักษ์สืบสานประเพณี
และงานศาสนา 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ส่งเสริม สืบสาน 
ประเพณีพื้นบ้าน 
ประเพณีประจ าปี 
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น หมู่ 3 ,  
หมู่ 4 *** 
 

เพื่อส่งเสริม สืบสาน 
เผยแพร่ ประเพณี 
ขนบธรรมเนยีม 
วัฒนธรรม ให้
ลูกหลานและ
ประชาชนท่ัวไปได้
อนุรักษ์  
สืบทอดต่อไป 

จัดกิจกรรมต่างๆ 
จ านวน 13 กิจกรรม
ดังนี้ 
1. จัดกิจกรรมในวัน
ส าคัญต่างๆ เช่น ใส่บาตร
เทียนวันวิสาขบูชา 
2. จัดฝึกอบรม
การละเล่นดนตรี
พื้นบ้าน การฟ้อนร า 
พิธีกร มัคนายก  
มัคคุเทศก์ 
3. จัดข่วงเมืองและลาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
4. จัดพิธีสักการะเจา้
เมืองเวียงสาและเจ้าปู่
สามต๋าง 
5. จัดงานวันสงกรานต ์
6. จัดงานประเพณี 
ลอยกระทง 
7. จัดงานวันเข้าพรรษา 
8. จัดประเพณีใส่ 
บาตรเทียน 

1,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- - - - จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

เยาวชนและประชาชน
ได้ร่วมกันอนุรักษ์ สืบ
สาน สืบทอด ประเพณี
พื้นบ้าน วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนยีมต่างๆ 
ของท้องถิ่น 
 

กอง
การศึกษา/  
อบจ.น่าน 

รวม 9  โครงการ - - 1,000,000 1,025,000 1,030,000 1,010,000 1,010,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต้าบลเวียงสา  อ้าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน, 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการจัดการวิถีชีวิตชุมชนพื นที่ต้นน  า 
5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควัน 
 

 

เพื่อป้องกันปัญหา
ผลกระทบจากปญัหา
หมอกควันท่ีมีต่อ
สุขภาพของ
ประชาชน 
 
 
 
 

จัดกิจกรรมให้ความรู้ 
ประชาสัมพันธ ์รณรงค์
และลดการเผาขยะและ
เศษวัชพืช   โดยการ 
- จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ ์จ านวน  
4  ป้าย       
- จัดท าเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ ์จ านวน  
100  ชุด   

- 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ประชาชนให้ความ
ร่วมมือในการลดการเกิด
ปัญหา หมอกควันและ
ตระหนักถึงผลกระทบท่ี
มีต่อสุขภาพของ
ประชาชนและเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวตลอดจน
สภาพของดินฟ้าอากาศ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

รวม 1  โครงการ - -      - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต้าบลเวียงสา  อ้าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน, 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการจัดการวิถีชีวิตชุมชนพื นที่ต้นน  า 
5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

5.2 แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน 
***,**** 

1.  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และ
จิตส านึกในการประหยัดพลงังาน 
ลดมลพิษ ดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
2. เพื่อเพิม่พื้นทีส่ีเขียวในชุมชนและ
สถานที่ราชการ 
3.  เพื่อสร้างทางเลอืกในการใช้
พลังงานทดแทน 
4. เพื่อสง่เสริมให้มีกลุ่มพลงัมวลชน
ในการอนุรกัษ์พลงังานและ
สิ่งแวดล้อม 
5. เพื่อให้มีศูนย์ถ่ายทอดความรู้ด้าน
การอนุรกัษ์พลงังานและอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อม 
6. เพื่อให้มกีารจัดการระบบรกัษา
ความสะอาดของร่องระบายน้ า 
7. เพื่อสง่เสริมการกอ่สร้างบ่อดัก
ไขมันในครัวเรือน 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
4 กลุ่ม ได้แก ่
1. ประชาชนทุกหลังคา
เรือนในเขตเทศบาล 
2.  กลุ่มแกนน าพลังงาน 
3. กลุ่มเยาวชน 
4. ประชาชนในเขต
เทศบาล 
จ านวน 200 คน 

10,000 
 

10,000 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เช้า
ร่วมโครงการ 

1. ประชาชนมีจิตส านึกและมีความ
ตระหนักในการจัดการปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและพลังงานในชุมชน 
2. ในเขตเทศบาลฯ มพีื้นท่ีสีเขียวเพิ่มข้ึน 
3. ครัวเรือนมีการประยุกต์ใช้พลังงาน
ทางเลือกในครัวเรือน 
4. ประชาชนมีการประหยัดพลังงาน 
5. มีการจัดต้ังกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
และมีกิจกรรมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเน่ือง 
6. มีแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
7. ร่องระบายน้ าสะอาดไม่มีเศษดิน
และขยะอุดตัน 
8. ประชาชนทุกหลังคาเรือนมีการตัด
ต้ังบ่อดักไขมัน 

กองสาธารณสุข/
ส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดน่าน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 รณรงค ์
ประชาสมัพันธ์  
ให้ความรู้การ ลด  
คัดแยกและใช้
ประโยชน์จากขยะ 
มูลฝอยและการ 
บ าบัดน้ าเสีย 
***,**** 

1. เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึงปัญหา
ขยะ  
2. เพื่อเป็นการลด
ปริมาณขยะ 
3. เพื่อให้มีการ ลด 
คัดแยกขยะ 
4. เพื่อให้มีการใช้
ประโยชน์ขยะมูล
ฝอย 
5. เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอย 

ด าเนินกิจกรรมต่างๆ
ดังนี ้
1. รณรงค์การลด  
คัดแยก ขยะในชุมชน 
2. รณรงค์
ประชาสมัพันธ์ให้
ความรู้เรื่องการ
จัดการขยะชุมชน 
3. ส่งเสรมิ สนับสนุน
การน าขยะมาใช้
ประโยชน์ใหม ่

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 
 

จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 
 
 
 

ประชาชนมีความรู้ และ
ตระหนัก ในการลด คดั
แยก และน าขยะมูลฝอย
มาใช้ประโยชน์ใหม ่
 
 
 

กอง
สาธารณสุข 

สนง.
ทรัพยากร 

จ.น่าน/ฯลฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ลด คัดแยก ขยะมลู-
ฝอยต้นทาง และน า
กลับมา 
ใช้ประโยชน์ใหม ่
*** 

1. เพื่อลดปริมาณขยะ
มูลฝอยที่ต้องน าไปก าจัด 
2. เพื่อคัดแยกลด
ปริมาณ ขยะในครัวเรือน  
3. เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
การก าจัดขยะมูลฝอย 
4. เพื่อสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอย 

ด าเนินกิจกรรมต่างๆ
ดังนี ้
1. จัดกิจกรรม การ
ลด คัดแยก ขยะใน
ชุมชน 
2. ส่งเสรมิ สนับสนุน
การน าขยะมาใช้
ประโยชน์ใหม ่

- - 40,000 40,000 40,000 
 

จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

 
 
 
 

 

1. ครัวเรือนในเขต
เทศบาลมีการลดคัดแยก
ขยะมูลฝอยและน า
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม ่
2. ประชาชนในเขต
เทศบาลมจีิตส านึก และ
สามารถจัดการขยะใน
ครัวเรือนได้อย่างยั่งยืน 

กอง
สาธารณสุข 

สนง.
ทรัพยากร 

จ.น่าน/ฯลฯ 
 

4 พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก*** 
 

1.เพื่อเป็นการพัฒนา
ด้านความรู้และ
ศักยภาพของ
อาสาสมัคร ให้มี
ความรู้ด้านการรักษา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 

อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก จ านวน 
100 คน 
 
 
 

- - 15,000 - - อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์
โลกทีเ่ข้าร่วม

โครงการ 
 
 

 

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก มีความรู้
ความสามารถในด้านการ
รักษาสิ่งแวดล้อม  และ
ให้ความร่วมมือกับส่วน
ราชการต่างๆในการ
ด าเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ก่อสร้างรั้วสวน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมาร ี
 
 

เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาพ้ืนท่ี
ด าเนินงานตามแนว
พระราชด าริในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ต้นไม้ ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
ภูมิปัญญา ประเพณี
และวัฒนธรรม 

ก่อสร้างรั้วรอบพื้นที ่
ความยาวรวมประตู 
436 เมตร  สูง 1.50 
เมตร 

- 79,000 - - - ความยาว 
ของรั้ว 

เทศบาลต าบลเวยีงสามี
พื้นที่ท่ีสะดวก เหมาะสม 
เพียงพอ ต่อการ
ด าเนินงานตามโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมาร ี

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

6 อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี *** 
 

เพื่ออนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
วัฒนธรรม 

พัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็น
แหล่งอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม จ านวน 
1 แห่ง 
 

- - 50,000 - - จ านวนพื้นที่
ด าเนิน
โครงการ 

พันธุกรรมพืช 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม ได้รับการ
ดูแล บ ารุงรักษา และมี
การพัฒนาภูมิปญัญา
ด้านวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

รวม 6  โครงการ - - 30,000 109,000 135,000 70,000 70,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต้าบลเวียงสา  อ้าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน, 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการจัดการวิถีชีวิตชุมชนพื นที่ต้นน  า 
5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

5.3 แผนงานงบกลาง 

งานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ช่วยเหลือ
ประชาชนกรณี
ฉุกเฉินจากภัย
ธรรมชาติ   
สาธารณภัย 
อุบัติภัยต่างๆ 
 

เพื่อส่งเสริม
มาตรการป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย และเป็น
การเฝา้ระวังรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

ประชาชนในเขต
เทศบาล จ านวน 2 
หมู่บ้าน 
 

350,000 
 

- - - - จ านวน
หมู่บ้านที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และเทศบาล
สามารถให้บริการ 
รวมทั้งช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ส านักปลดัฯ 

รวม 1  โครงการ - - 350,000 - - - - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต้าบลเวียงสา  อ้าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

6. ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เทศบาล 
พบประชาชน 
***,**** 
 
 
 

1. เพื่อแจ้งผลการ
ด าเนินงาน ท าความ
เข้าใจในการปฏบิัติงาน 
ร่วมกันแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นและรับฟังปัญหา
และความต้องการของ
ประชาชน 
2. เพื่อให้บริการงานด้าน
ต่างๆ แก่ประชาชนใน
ชุมชน 

ประชาชนและ 
เจ้าหน้าท่ีเทศบาล
ต าบลเวยีงสา      
เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน  200  คน 
 

50,000 
 

50,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 จ านวน
ผู้เขา้ร่วม
โครงการ 

1. เกิดความเข้าใจอันดี
ระหว่างประชาชนกับ
เทศบาล และสามารถน า
ปัญหาและความต้องการ
ไปแก้ปัญหาไดต้รงกับ
ความต้องการของ
ประชาชน 
2. ประชาชนได้รับการ
บริการงานด้านต่าง ๆ  
อย่างทั่วถึง   

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 
 
 

จัดงานวันเทศบาล 
 

 
 

1. เพื่อตระหนักถึง
บทบาทและ
ความส าคญัของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบเทศบาล 
2. เพื่อให้ประชาชน
และเทศบาลได้
ร่วมกันจัดงาน
เสรมิสร้างความ
สามัคค ี

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง และ
ประชาชน  จ านวน  
80 คน 
 

50,000 
 
 
 
 
 

 
 

50,000 
 

30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เขา้ร่วม
โครงการ 

1. พนักงานเทศบาลเกิด
ความตระหนัก ระลึกถึง
ความส าคญัและความ
เป็นมาของการก่อก าเนิด
ของเทศบาล 
2. ประชาชนและ
เทศบาลมคีวามสามัคคี 
มีการบูรณาการ ร่วมคดิ
ร่วมท า และเกิดการมี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมต่างๆในชุมชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

3 จัดงาน 
วันท้องถิ่นไทย  
                             

 
  

เพื่อเป็นการน้อม
ร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ร.5 ที่ทรง 
มีต่อการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไทย 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง จ านวน 
50 คน 
 

30,000 
 

30,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 จ านวน
ผู้เขา้ร่วม
โครงการ 

สาธารณชนไดรู้้จัก
รับทราบ และเห็น
ความส าคญัของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
และเข้ามามสี่วนร่วมใน
การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 
 
 

จัดงานวันรัฐพิธี
และงาน 
วันส าคัญของชาต ิ
 

 

เพื่อร่วมแสดงความ
จงรักภักดีและส านึก
ในพระมหา
กรุณาธิคณุของ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

จัดงานรัฐพิธีและงาน
วันส าคัญของชาติ 
อย่างน้อยปีละไม่
น้อยกว่า 5 ครั้ง 
 

40,000 
  
 

70,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

50,000  
 

จ านวนครั้งท่ี
จัดกิจกรรม 
ต่อป ี
 

ข้าราชการ องค์กร
เอกชน และประชาชน
ทั่วไป มีความจงรักภักดี
ในสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

5 อนุสรณ ์
รอยพระบาทแรก 
แห่งแผ่นดินน่าน  
***,**** 
 

เพื่อเป็นการน้อมร าลกึถึง
พระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดช มหาราช
บรมนาถบพิตรและ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนี 
พันปีหลวง 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
จ านวน 1,000 คน 

300,000 
(งบ อบจ..นา่น 
200,000) 

 
 

300,000 
(งบ อบจ..นา่น 
200,000) 

 
 

300,000 
(งบ อบจ..นา่น 
200,000) 

 

300,000 
(งบ อบจ..นา่น 
200,000) 

 
 

300,000
(งบ อบจ..นา่น 
200,000) 

 

จ านวน
ผู้เขา้ร่วม
โครงการ 

ข้าราชการ ภาคประชาชน 
ภาคเอกชน ฯลฯ มีความ
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหา 
ภูมิพลอดุลยเดช  
มหาราช บรมนาถบพิตร 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล/ 
อบจ.น่าน 

6 อบรม ศึกษาดูงาน 
และพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติ
ราชการของ
เทศบาลต าบล 
เวียงสา 
  

เพื่อเพิม่พูนความรู ้   เปิด
โลกทัศน์ วิสัยทัศน์ รวมทั้ง 
ได้เรียนรูเ้ทคนิค วทิยาการ
ใหม่ๆ  ตลอดจนเป็นการ
เสริมสร้างพัฒนาความรู้
และน าความรูท้ี่ได้รับมา
พัฒนาการบริหารงาน   
การปฏิบัติงานให้ดีย่ิงขึน้ 

จัดกิจกรรมฝกึอบรมและ
ศึกษาดูงานให้แก่คณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้างและผู้ปฏิบัติงานให้กับ
เทศบาลต าบลเวียงสา 
จ านวน  45  คน   

100,000 
 

100,000 
 

150,000 180,000 180,000 จ านวน    ผู้
เข้ารับ 
การอบรม 

บุคลากร สามารถน าความรู ้
เทคนิค วิทยากรต่างๆ มา
ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ใน
การบริหาร ปฏิบัติงานตา่งๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ         
โดยประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 อบรมคุณธรรม  
จริยธรรม  
 

 

เพื่อส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากรของเทศบาล
ต าบลเวยีงสา  

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ให้แก่คณะผู้บริหาร  
พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ าและ 
พนักงานจ้างเทศบาล
ต าบลเวยีงสา  
จ านวน  45 คน 

- - 10,000 10,000 10,000 จ านวน 
ผู้เข้ารับ 
การอบรม 

บุคลากร มคีวามรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลัก
คุณธรรม จรยิธรรม 
สามารถน าไปปฏิบัติ 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน และการ
ด ารงชีวิตประจ าวันได้   

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

8 ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอ
เวียงสา  จังหวัด
น่าน   ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ.2561-2565 

 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น  
ในการปฏิบัติหนา้ที่
บริการประชาชน 
 

อุดหนุนโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอเวียงสา  
จังหวัดน่าน 

10,000 
 
 
 
 
 

10,000 
  
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

10,000 จ านวน
โครงการ 

เกิดการบรูณาการ  การ
ท างานร่วมกันระหว่าง 
อปท. ส่วนราชการอื่น 
องค์กรต่างๆ โดย
ประชาชนในท้องถิ่น
ได้รับประโยชน์สูงสดุ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล/ 
เทศบาล
ต าบล 
กลางเวียง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 จัดงานรัฐพิธี      
งานประเพณี
วัฒนธรรม   
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561-2565  

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของส่วน
ราชการ  ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีบริการประชาชน 
 

อุดหนุนโครงการการ
จัดงานรัฐพิธี งาน
ประเพณีวัฒนธรรม    

10,000 
   

10,000 
  

10,000 10,000 10,000 จ านวน
โครงการ 

เกิดการบูรณาการ การ
ท างานร่วมกันระหว่าง 
อปท. ส่วนราชการอื่น 
องค์กรต่างๆ โดย
ประชาชนในท้องถิ่นได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล/ 
ท่ีท าการ
ปกครอง    
อ าเภอ 
เวียงสา 

10 จัดกิจกรรมงานของ
ดีเมืองน่านและงาน
กาชาดจังหวัดน่าน 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561-2565 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของส่วน
ราชการ  ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีบริการประชาชน 

  

อุดหนุนโครงการจัด
กิจกรรมงานของดี
เมืองน่านและงาน
กาชาด 
จังหวัดน่าน 
 

20,000 
 
 
 
 

5,000 
 

5,000 5,000 5,000 จ านวน
โครงการ 

เกิดการบูรณาการ การ
ท างานร่วมกันระหว่าง 
อปท. ส่วนราชการอื่น 
องค์กรต่างๆ โดย
ประชาชนในท้องถิ่นได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล/ 
ท่ีท าการ
ปกครอง    
อ าเภอ 
เวียงสา  

11 เตรียมการ 
รับเสด็จฯ   ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ.2561-2565 
 
 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของส่วน
ราชการ   ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีบริการ
ประชาชน 
 

อุดหนุนโครงการ
เตรียมการรับเสด็จฯ 
 

10,000 10,000 
 

10,000 10,000 10,000 จ านวน
โครงการ 

เกิดการบูรณาการ การ
ท างานร่วมกันระหว่าง 
อปท. ส่วนราชการอื่น 
องค์กรต่างๆ โดย
ประชาชนในท้องถิ่นได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล/ 
ท่ีท าการ
ปกครอง    
อ าเภอ 
เวียงสา 

12 งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภท
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน ลูกจ้าง  
ทต.เวียงสา 

เพื่อเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร
ฝ่ายต่างๆ ของ สนง.ทต.
เวียงสา 
 

ตั้งงบประมาณ ฯ 
จ านวน 12 เดือน 
 

12,000,000 
 

- - - - จ านวนเดือน 
ที่เบิกจ่าย 

 

บุคลากรของเทศบาลได้รับ
ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานและสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทุกส่วนราชการ 

รวม 12  โครงการ - - 12,620,000 635,000 635,000 665,000 655,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต้าบลเวียงสา  อ้าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

6. ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เสรมิสร้างความรู้
ด้านการป้องกัน
และต่อต้านการ
ทุจริต 
 

เพื่อเพื่อปรับทัศนคติ 
สร้างค่านิยมความ
ซ่ือสัตย์สุจริต/ร่วม
ต่อต้านการทุจริต และ
ปรับฐานความคิดการ
แยกแยะระหวา่ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ส่วนรวมให้แก่คณะ
ผู้บริหารและบุคลากร
เทศบาลต าบลเวียงสา 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
คณะผู้บริหารและ
บุคลากรเทศบาล
ต าบลเวยีงสา จ านวน 
42 คน 

- - 6,500 - - จ านวน 
ผู้เข้ารับ 

การอบรม 

คณะผู้บริหารและ
บุคลากรเทศบาลต าบล
เวียงสามีความตระหนัก
และเกดิทัศนคติที่ดี  
มีความซื่อสตัยส์ุจรติ   
ไม่มีการทุจรติเกิดขึ้นใน
หน่วยงาน 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

รวม 1  โครงการ - - - - 6,500 - - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต้าบลเวียงสา  อ้าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

6. ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานคลัง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 
 
 

 

จัดท าป้าย
ประชาสมัพันธ์และ
คู่มือส าหรับการ
ช าระภาษ ี
 

เพื่อให้การจัดเก็บ
ภาษีเป็นไปตาม
เป้าหมายทีเ่ทศบาล
ก าหนด โดยไดร้ับ
ความร่วมมือจาก
ประชาชน องค์กร 
ห้างร้าน ฯลฯ  
ทุกภาคส่วน 

- จัดท าป้าย
ประชาสมัพันธ์การ
ช าระภาษี จ านวน 4 
ป้าย 
- จัดท าคู่มือส าหรับ
การช าระภาษี 
จ านวน 500 เล่ม 
- จัดท าแผ่นพับ 
จ านวน 500 แผ่น 

30,000 30,000 30,000 - 30,000 จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ประชาชนและเจ้าของ
ทรัพย์สินมีความรู้ความ
เข้าใจและให้ความ
ร่วมมือในการช าระภาษี
ตรงตามก าหนดเวลา 

กองคลัง 

รวม 1  โครงการ - - 30,000 30,000 30,000 - 30,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต้าบลเวียงสา  อ้าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

6. ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดตั้งจุดสกัดกั้น
และบริการ
ประชาชนเพื่อลด
อุบัติเหตุ            
 

 

เพื่อลดอุบัตเิหตุบน
ท้องถนนและเพื่อ
ให้บริการประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 
 

จัดตั้งจุดสกัดกั้น
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 
จ านวน  2 ครั้ง 

20,000 - 20,000 20,000 20,000 จ านวน  
ครั้งท่ีจัดตั้ง
จุดสกัดกั้น 

ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน 
มีความปลอดภัยในการ
เดินทาง และสามารถลด
อุบัติเหตุที่อาจเกดิขึ้นบน
ท้องถนนได้ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ฝึกอบรมจดัตั้ง
อาสาสมคัรป้องกัน
ภัยฝ่าย   
พลเรือน  (อปพร.)  
*** , **** 
 
 
 

1. เพื่อฝึกอบรมด้าน
การป้องกันและ
บรรเทา   สาธารณ
ภัย (หลักสูตรจัดตั้ง) 
ให้แก่ อปพร.  ใน
ชุมชน เขตเทศบาล
ต าบลเวยีงสา  
2. เพื่อให้เกิด
เครือข่ายความ
ร่วมมือท่ีเข้มแข็งใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั       
ในระดับต าบล  
ระดับอ าเภอและ
ระดับจังหวดั  
สามารถประสาน
ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

จัดตั้งและฝึกอบรม   
ให้แก่ อปพร.       
ในชุมชน  เทศบาล
ต าบลเวยีงสา  
จ านวน 50 คน 
 
 
 
 
 
 

- - 200,000 - - จ านวน     
ผู้เข้ารับการ
อบรม 

1. อปพร. ในชุมชนเขต
เทศบาลต าบลเวยีงสา  
มีความรู้ ความเข้าใจ 
ช านาญในการปฏิบตัิ
หน้าท่ี สามารถ
ด าเนินการช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภยัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2. เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือท่ีเข้มแข็งในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย        

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ฝึกอบรมทบทวน
ความรู้และเพิ่ม
ศักยภาพ 
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)  
   

 
 

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ความเข้าใจ ในหลัก
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ป้องกันภัยให้แก่   
อปพร.  ให้สามารถ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัต่างๆ ได้
ทุกสถานการณ ์
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรมเกิดทักษะ 
ความช านาญ 
สามารถแก้ไขปัญหา
ในสภาวะฉุกเฉินได้
อย่างรวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ 

จัดฝึกอบรมทบทวน  
ให้กับ อปพร. ในเขต
เทศบาลต าบล 
เวียงสาที่ผ่านการ
ฝึกอบรมไปแล้ว   
ปี 63 = 40 คน   
ปี 64 = 90 คน 
ปี 65 = 90 คน 
 
 
 
 
 

-  - 127,000 100,000 100,000 จ านวน     
ผู้เข้ารับการ
อบรม 

1. อปพร. มีความ
ช านาญในการ 
ปฏิบัติงาน และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
2. ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือและเทศบาล
สามารถบรรเทาความ
เดือดร้อนท่ีเกดิขึ้นแก่
ประชาชนได้ทันต่อ
สถานการณ ์

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ฝึกซ้อมและป้องกัน
อัคคีภัย  ***  
 

 

1.เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการ
ป้องกันอัคคีภัย 
2.เพื่อให้ประชาชนได้มี
ความรู้ ในการปอ้งกัน
และรู้จักวธิีการดับเพลิง
เบื้องต้น 
3.เพื่อเป็นการฝึกทักษะ
การผจญเพลิงของ
เจ้าหน้าที่และพนักงาน
ดับเพลิง 
4. เพื่อจัดซื้อถังดับเพลิง 
ส าหรับติดต้ังในชุมชน 
เขตเทศบาลต าบล 
เวียงสา    

จัดอบรมและสาธิต
การดับเพลิงเบื้องต้น
และการผจญเพลิง
โดยจ าลอง 
สถานการณ์จริง  
ให้กับประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบล
เวียงสา และ
เจ้าหน้าท่ีของ
เทศบาลต าบลเวยีง
สา จ านวน 70 คน 
 

- 50,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน     
ผู้เข้ารับการ
อบรม 

1.ประชาชนมีความรู้  
ความเข้าใจในการป้องกัน
และเฝ้าระวังปัญหาอัคคีภัย 
2. ประชาชนสามารถใช ้
อุปกรณ์ถังดับเพลิงในการ
ระงับเหตุอัคคีภัยขนาดเล็กได้ 
3. ประชาชนน าความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 
4.เจ้าหน้าที่ พนกังาน
ดับเพลิงมีทักษะและมี 
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
5. ชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงสา  มีถังดับเพลิงที่
เพียงพอต่อการใช้งาน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

5 จัดระเบียบ
จราจร*** 
 

 

1. เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนและการ
สัญจรไปมาสะดวก 
 

ด าเนินการจัด
ระเบียบจราจร
บริเวณจ านวน  2 
เส้นทาง  ได้แก่ ถนน
เทศบาล 2  และถนน
เทศบาล 6  

- 
 
 
 

- 25,000 - - จ านวน 

ถนนท่ีจัด
ระเบียบ
จราจร 

1.ประชาชนผู้ใช้รถใช้
ถนน มีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 
มากขึ้น 
2.สามารถป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทาง
การจราจรที่อาจเกดิ 
ขึ้นได ้

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 เสรมิสร้างความ
ปรองดอง
สมานฉันท์ 
 

 

1.เพื่อส่งเสรมิให้
ประชาชนในชุมชน/
หมู่บ้าน ได้แลก 
เปลี่ยนเรียนรู้   
มีทัศนคติที่
สร้างสรรค์  สร้าง
ความรักสมัครสมาน
สามัคคีในหมู่คณะ 
2. เพื่อส่งเสรมิให้
ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจใน
ข้อเท็จจริงใน
สถานการณ ์

จัดฝึกอบรมให้แก่
ประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ีเทศบาล 
จ านวน  100 คน 
 
 

- 
  

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

1.ประชาชนในชุมชนมี
ความรัก ความสามัคคี มี
ความเอื้ออาทรที่ดีต่อกัน 

2.ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจใน
สถานการณ์ทางการเมือง
และมีการปรับตัวในการ
ด ารงชีวิตให้ทันกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้
อย่างถูกต้อง 

3. ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในข้อ
กฎหมาย เข้าใจ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและ
ลดปัญหาความขดัแย้งใน
สังคม สามารถด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ส่งเสริมและ
สนับสนุนเครือข่าย
จัดการภัยพิบัติ
ธรรมชาต ิ
 

 

 1. เพื่อเพิ่มขีดความ 
สามารถเชิงสถาบัน
และส่งเสริมบทบาท
ของชุมชนและองค์กร
ในการพัฒนาสุขภาวะ
องค์รวม 
2. เพื่อขยายผลของ
เครือข่ายระดับอ าเภอ
สู่ระดับท้องถิ่นโดยการ
สร้างเครือข่ายอาสา
เฝ้าระวังภัยร้ายแรงใน
พื้นท่ี 
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
แกนน าชุมชนให้มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเกิดเหตุ
ภัยพิบัติ การเตรียม
ป้องกันการพึ่ง  ตนเอง
เมื่อเกิดวิกฤต การ
ฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ 

จัดฝึกอบรมและ   
จัดเวทีเสวนา
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ร่วมกันระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีเทศบาล
และแกนน าชุมชน 
จ านวน  70  คน 
 
 
 

- 
  

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

1.เกิดผู้น าชุมชนที่มี
ศักยภาพ 
2. อาสาสมัครมีความรู้
ในการสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของ 
ธรรมชาติและช่วยเหลือ
ตนเองและผู้อื่นได ้
3. อาสาสมัครมีความรู้ 
ความเข้าใจและ
ประสบการณ์สามารถ
เลือกใช้เครื่องมือและ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
4. เกิดเครือข่าย
ประชาชนท่ีเข้มแข็ง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 จัดกิจกรรมชุมชน
ปลอดภัยในพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบล 
เวียงสา 

1. เพื่อจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการด้านชุมชน
ปลอดภัยและจัดเวที
เสวนาแลกเปลีย่นรู้
การบริหารจัดการ
กรณีเกดิภัยพิบตัิ (น้ า
ท่วม) ให้แก่แกนน า
ชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลเวยีงสา 
2. เพื่อให้ประชาชน
ได้ตระหนักถึง
ความส าคญัและเข้า
มาม ี
ส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการด้าน
ชุมชนปลอดภัยใน
พื้นทีเ่ทศบาลต าบล
เวียงสา 

แกนน าชุมชนในเขต
เทศบาลต าบล 
เวียงสา  
จ านวน 60 คน 

- 30,000 - - - จ านวนแกน
น าชุมชนที่
เข้าร่วม
โครงการ 

1. ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลเวยีงสา  
ได้ตระหนักถึง
ความส าคญัและเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการดา้นชุมชน
ปลอดภัยในพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลเวยีงสา
โดยแท้จริง  
2. เทศบาลต าบลเวียงสา 
เป็นชุมชนที่มีความ
ปลอดภัยและไดร้ับการ
รับรองเป็นสมาชิกชุมชน
ปลอดภัยระดับ
นานาชาติ 
 

ส านักปลดั 
เทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ปรับปรุงระบบ
สัญญาณไฟจราจร  
เพื่อป้องกันและ 
ลดอุบัตเิหตุทาง
ถนน 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตดุ้าน
การจราจรในเขต
เทศบาลต าบล 
เวียงสา 
 

ปรับปรุงระบบ
สัญญาณไฟจราจร 
จ านวน 1 แห่ง  ดังนี้ 
1. ตู้ควบคุมสญัญาณ
ไฟจราจรแบบ 4 เฟส 
80 โปรแกรม จ านวน 
1 ชุด 
2. โคมไฟสญัญาณ
จราจร LED ขนาด 3 
x 300 มม. พร้อม 
backing board 
จ านวน 8 ชุด 
3. ชุดนับเวลา
สัญญาณไฟจราจร
ชนิดตัวเลข 2 หลัก สี
แดง – เขียว  จ านวน 
4 ชุด 

- 390,764 - - - จ านวน
สถานท่ีที่
ปรับปรุง 

1. ช่วยป้องกันและลด
อุบัติเหตดุ้านการจราจร
ในเขตเทศบาลต าบล
เวียงสา 
2. ประชาชนในพ้ืนท่ีและ
ประชาชนผู้สญัจรบน
ท้องถนนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

รวม 9  โครงการ - - 20,000 590,764 532,000 280,000 280,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต้าบลเวียงสา  อ้าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

6. ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

6.3 แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ป้องกันปราบปราม
และแก้ไขปัญหายา-
เสพติดอ าเภอเวียงสา 
 

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณในการ
ด าเนินโครงการให้กับ
ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเวียงสา  

อุดหนุนงบประมาณให้
ให้กับท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเวียงสาจ านวน 
1 ครั้ง 
 

10,000 
 
 

 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนครั้งท่ี
สนับสนุน
งบประมาณ 
 

การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จ านวนผู้
เสพและผู้ขายลดลง 

กอง
สาธารณสุข/ 
ท่ีท าการ
ปกครอง
อ าเภอเวียงสา 

2 อุดหนุนศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนหมู่บ้าน 
กลางเวียงและหมูบ่้าน
บุญยืน (อสม.) ตาม
ภารกิจถ่ายโอน 
กระทรวงสาธารณสุข  
 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณให้องค์กรอื่น
น าไปด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
กฎหมายโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้
ด าเนินการเอง 

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 
ชุมชนหมู่บ้านกลางเวียง 
และหมู่บ้านบุญยืน  
(อสม.) 

40,000 - - - - จ านวน 
โครงการ 

เกิดการบูรณาการการท างาน
ร่วมกันระหว่าง อปท.ส่วน
ราชการอื่น องค์กรต่าง ๆ 
โดยประชาชนในท้องถิ่น
ได้รับประโยชน์สูงสุด 

กอง 
สาธารณสุขฯ/ 

ชมรม
อาสาสมัคร
สาธารณสุข 

บ้านบุญยืนและ
บ้านกลางเวยีง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านกลางเวยีง
และหมู่บา้นบุญยืน
ตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณให้
องค์กรอื่นไป
ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามกฎหมาย
โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมิได้
ด าเนินการเอง 

การด าเนินงานของ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

- 40,000 - - - จ านวน
โครงการ 

เกิดการบูรณาการการ
ท างานร่วมกันระหว่าง 
อปท. กับส่วนราชการ 
องค์กรต่างๆ โดย
ประชาชนในท้องถิ่นได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 

กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด 

ล้อม/ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้าน
กลางเวียงและ
บ้านบุญยืน 

4 อบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค ์
บ้านกลางเวียง *** 
 

 1. เพื่อให้แกนน า
ด้านสุขภาพมีความรู้
เกี่ยวกับการ
รกัษาพยาบาลเบื้องต้น
ได้อย่างถูกต้อง 
2. .เพื่อให้แกนน าด้าน
สุขภาพมีความรู้
เกี่ยวกับการรักษาโรค
อย่างง่าย 
3. เพื่อให้แกนน าด้าน
สุขภาพเป็นท่ีพึ่งพิง
ด้านสาธารณสุขของ
เพื่อนร่วมหมู่บ้านได้ 

จัดกิจกรรมการ
อบรมให้ความรู้แก่
แกนน าด้านสุขภาพ 
จ านวน 100 คน 
 
 
 

- - 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนมีความรู้  
มีภาวะสุขภาพท่ีดี ได้รับ
การดูแลด้านสาธารณสุข
เบื้องต้นโดยพึ่งพิงตนเอง 
ได้อย่างถูกต้อง และ
ได้รับการฝึกฝนอย่าง
ช านาญ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น
ได้ก่อนน าส่งต่อ
สถานพยาบาลต่อไป 
 

กอง
สาธารณสุข/
โรงพยาบาล

เวียงสา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 อบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค ์
บ้านบุญยืน **** 
 

 1. เพื่อให้แกนน าดา้น
สุขภาพมีความรู้เกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล
เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง 
2. .เพื่อให้แกนน าดา้น
สุขภาพมีความรู้เกี่ยวกับ
การรักษาโรคอย่างง่าย 
3. เพื่อให้แกนน าดา้น
สุขภาพเป็นที่พึ่งพิงด้าน
สาธารณสุขของเพื่อน
ร่วมหมู่บ้านได ้

จัดกิจกรรมการ
อบรมให้ความรู้แก่
แกนน าด้านสุขภาพ 
จ านวน 100 คน 
 
 
 

- - 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 
 
 
 
 

 

ประชาชนมีความรู้ มี
ภาวะสุขภาพที่ดี ได้รับ
การดูแลด้านสาธารณสุข
เบื้องต้นโดยพึ่งพิงตนเอง 
ได้อย่างถูกต้อง และ
ได้รับการฝึกฝนอย่าง
ช านาญ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น
ได้ก่อนน าส่งต่อ
สถานพยาบาลต่อไป 

กอง
สาธารณสุข/
โรงพยาบาล

เวียงสา 
 
 
 
 

 

รวม 5  โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต้าบลเวียงสา  อ้าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

6. ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

6.4 แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินการ ตาม
โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของโรงเรียนสา 
 

อุดหนุนโรงเรียนสา 
ตามโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ประจ าปีการศึกษา
โดยมผีู้เข้าร่วม 
จ านวน 80 คน 

- - 12,000 12,000 12,000 จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ
ของโรงเรียน 
 

มีการด าเนินการ ตาม
โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
ของโรงเรียนสา 
 

กอง
การศึกษา 

รวม 1  โครงการ - - - - 12,000 12,000 12,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต้าบลเวียงสา  อ้าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

6. ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

6.4  แผนงานการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินการ ตาม
โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของโรงเรียนสา 
 

อุดหนุนโรงเรียนสา 
ตามโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ประจ าปีการศึกษา
โดยมผีู้เข้าร่วม 
จ านวน 80 คน 

12,000 12,000 - - - จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ
ของโรงเรียน 
 

มีการด าเนินการ ตาม
โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
ของโรงเรียนสา 
 

กอง
การศึกษา 

รวม 1  โครงการ - - 12,000 12,000 - - - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต้าบลเวียงสา  อ้าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

6. ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

6.5 แผนงานงบกลาง 

งานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สมทบงบประมาณ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นท่ี 
 

เพื่อสมทบงบประมาณ 
เข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี 
 

สมทบงบประมาณ 
จ านวน 1 กองทุน 
 
 
 
 

- - 120,000 
 
 
 
 

 

120,000 
 
 
 

 

120,000 
 

จ านวนกองทุน 
 
 
 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี มี
งบประมาณเพียงพอในการ
สนับสนุนให้กลุ่ม/องค์กร
ด าเนินงานด้านสุขภาพของ
ประชาชนในเขตเทศบาล 

กอง
สาธารณสุข 

 
 

 
 

รวม 1  โครงการ - - - - 120,000 120,000 120,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต้าบลเวียงสา  อ้าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

6. ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

6.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส ารวจและจดัเก็บ
ข้อมูลพื้นฐาน
ภายในเขตเทศบาล 
(แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์) 

เพื่อส ารวจข้อมลู
ความเป็นอยูข่อง
ชุมชน ประชาชนใน
เขตเทศบาล 
 

จัดกิจกรรม 2 
กิจกรรม ดังน้ี 
1. ส ารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานของ
ชุมชน 
2. สรุปผลและ
ประมวลผลข้อมูลที่
จัดเก็บได ้

30,000 
 
 

- - - - จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

รับรู้ปัญหาของประชาชน
ในเขตพื้นท่ี  และ
สามารถแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนไดต้รงตาม
ความต้องการ 
 

กอง
การศึกษา 

รวม 1  โครงการ - - 30,000 - - - - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต้าบลเวียงสา  อ้าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

6. ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

6.7 แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ถนน
ตามแนวคันป้องกัน 
น้ าท่วม จากร้านฅน
ขุนเขา - สะพาน
ข้ามแม่น้ าน่าน 
(สะพานเก่า ) 
***,**** 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่างใน
การเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 

ปักเสาไฟฟ้า 23 ต้น 
พร้อมติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะ ถนนตาม
แนวคันป้องกันน้ า
ท่วม จากร้านฅน
ขุนเขา - สะพานข้าม
แม่น้ าน่าน (สะพาน
เก่า ) ความยาว  
900 ม.  

350,000 - - - - จ านวนจุด
ไฟฟ้า

สาธารณะ 
 

ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง
สว่างในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

รวม 1  โครงการ - - 350,000 - - - - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต้าบลเวียงสา  อ้าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

6. ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

6.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมภิาคสาขา
น่านเพื่อขยายเขต 
จ่ายน้ าประปา 

เพื่อให้ครัวเรือน
ภายในเขตเทศบาล  
มีน  าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 
 

ขยายเขตจ่าย
น้ าประปาบริเวณ
ถนนเรียบแม่น้ าสา, 
บริเวณถนนเทศบาล 
6/2 และบรเิวณถนน
เทศบาล 4 

- 174,450 
(การประปา

อุดหนุน
174,450) 

- - - จ านวนพื้นที่
ขยายเขตจ่าย

น้ าประปา 

ครัวเรือนภายในเขต
เทศบาล  
มีน  าประปาใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง/ 
การประปา
ส่วนภูมภิาค 
สาขาน่าน 

รวม 1  โครงการ - - - 174,450 - - - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ส้าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลเวียงสา  อ้าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนน
เทศบาล 8 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

ปูแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต พ้ืนท่ี 
ไม่น้อยกว่า 1,778 
ตร.ม. ยาว334.00 ม. 
หนา 0.04 ม. ตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
ต าบลเวยีงสาก าหนด 

- - - 500,000 - พื้นที่ของถนน
ที่ปรับปรุง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสญัจร 

กองช่าง/ 
กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ท้องถิ่น 

 

 

แบบ ผ.02/1 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนน
เทศบาล 4 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

ปูแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 5,985ตร.
ม. ยาว 795.00 ม. 
หนา 0.04 ม. ตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
ต าบลเวยีงสาก าหนด 

- - - 1,658,000 - พื้นที่ของถนน
ที่ปรับปรุง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสญัจร 

กองช่าง/ 
กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ท้องถิ่น 

3 ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนน
เลียบแม่น้ าสา 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรและเพื่อใช้เป็น
เส้นทางส าหรับเดิน 
วิ่ง ขี่จักรยานออก
ก าลังกาย 

ปูแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 7,642ตร.
ม. ยาว 1,273.00 ม. 
หนา 0.04 ม. ตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
ต าบลเวยีงสาก าหนด 

- - 2,144,000 - - พื้นที่ของถนน
ที่ปรับปรุง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก และปลอดภัยใน
การสญัจร และมีเส้นทาง
ส าหรับเดิน วิ่ง ขี่
จักรยานออกก าลังกาย 

กองช่าง/ 
กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ท้องถิ่น 

รวม 3  โครงการ - - - - 2,144,000 2,158,000 - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต้าบลเวียงสา  อ้าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ,  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการ 
ผลิตการเกษตร,  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลย์และยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

2.1 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างศูนย์บริการ
ท่องเที่ยวอ าเภอ
เวียงสา  
***,**** 
 

- เพื่อให้มศีูนยบ์ริการข้อมูล
แก่นักท่องเที่ยว 
- เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านการ
ท่องเทีย่ว 
- เพื่อรองรับการพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวอ าเภอเวียงสา 
- เพื่อเป็นแหล่งจ าหนา่ย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
- เพื่อมีรถรางบริการ
นักท่องเที่ยวในการเยี่ยมชม
สถานที่ท่องเที่ยวในอ าเภอ
เวียงสา 

มีศูนย์บริการ
ท่องเที่ยว  ณ   
เทศบาลต าบล 
เวียงสา จ านวน 1 
แห่ง 
 

- - 3,049,000 
 

- - จ านวน
ศูนย์บริการ
ท่องเที่ยว 
 

- อ าเภอเวียงสามศีูนยบ์ริการ 
การท่องเที่ยว 
- ประชาชนมีสถานที่แสดงสนิคา้
ผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงสินค้า
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
- ประชาชนมีรายได้จากการ
จ าหน่ายสนิคา้และมีการยกระดับ
บริการการท่องเที่ยวให้มีคณุภาพ
ที่ดีสู่ความเป็นสากลขึน้ 
- การท่องเที่ยวของอ าเภอ 
เวียงสาได้รับการพัฒนาเปน็ที่
รู้จักของนักท่องเที่ยว 

กอง
การศึกษา 
/อ าเภอ 
เวียงสา 

รวม 1  โครงการ - - - - 3,049,000 - - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต้าบลเวียงสา  อ้าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

6. ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดซื้อรถบรรทุก
ขยะ  เพื่อใช้ในการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย
ในเขตเทศบาล
ต าบลเวยีงสา 

เพื่อเป็นการใช้ในการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาลต าบล
เวียงสา 
 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซ ี
แบบอัดท้าย 
จ านวน 1 คัน  

- - 2,400,000 - - จ านวน
รถบรรทุก

ขยะที่จัดซื้อ 
 

ขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลได้รับการจดัเก็บ
ครบถ้วน  ไม่มตีกค้างใน
พื้นที ่
 

กอง
สาธารณสุข/
กรมส่งเสรมิ
การปกครอง

ท้องถิ่น 

รวม 1  โครงการ - - - - 2,400,000 - - - - - 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต้าบลเวียงสา  อ้าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน    

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น 
 

เลื่อยโซ่ยนต์  12 น้ิว   จ านวน 1 เครื่อง 
 

- 
 

12,000 
 

- 
 

- 
 

 ส านักปลดัเทศบาล 

2 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน    

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ กล้องวงจรปิด  จ านวน 7 ตัว  - 28,000 - -  ส านักปลดัเทศบาล 

3 แผนงานการพาณิชย์ 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 
2,000 ลิตร จ านวน 2 ถัง 

- - 16,600 - - กองสาธารณสุขฯ 

4 แผนงานสาธารณสุข 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน 
จ านวน 1 เครื่อง 
 

- 59,000 - - - กองสาธารณสุขฯ 

5 แผนงานการพาณิชย์ 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง แบบมอเตอร์
ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 450 ลิตรต่อนาที  
จ านวน  1  เครื่อง 

- 11,000 - - - กองสาธารณสุขฯ 

6 แผนงานสาธารณสุข 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน 1 
เครื่อง 

- - 9,500 - - กองสาธารณสุขฯ 

 

 

 

แบบ ผ.03 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ ชนิด LED 
ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง 

3,300 - - - - กองวิชาการและ
แผนงาน 

8 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 
จ านวน 1 หลัง 

4,300 - - - - กองวิชาการและ
แผนงาน 

9 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารลิ้นชักแฟ้ม
แขวน จ านวน 1 หลัง 

4,300 - - - - กองวิชาการและ
แผนงาน 

10 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อรถเข็นสองล้อ ชนิดพ่วงแบบล้อ
รถจักรยานยนต์ จ านวน 1 คัน 

2,900 - - - - กองวิชาการและ
แผนงาน 

11 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุด 8,500 - - 
 

- 
 

 ส านักปลดัเทศบาล 

12 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
จ านวน 1 เครื่อง 

16,000 - - - - กองวิชาการและ
แผนงาน 

13 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์เช็ค จ านวน 1 เครื่อง 35,000 - - - - กองคลัง 

14 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 3 เครือ่ง 17,400 - - - - ส านักปลดัเทศบาล 

15 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) จ านวน 1 เครื่อง 

4,300 - - - - กองวิชาการและ
แผนงาน 

16 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

โทรทัศน์ LED 40 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 17,000 - - - - ส านักปลดัเทศบาล 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 แผนงานงานรักษา
ความสงบ 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิง แท่นปืนฉีดน้ า จ านวน 1 ชุด 49,500 - - - - ส านักปลดัเทศบาล 

18 แผนงานงานรักษา
ความสงบ 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ วิทยุสื่อสาร จ านวน 5 เครื่อง 42,500 - - - - ส านักปลดัเทศบาล 

19 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องตัดหญ้า จ านวน 5 เครื่อง 50,000 - - - - กองสาธารณสุขฯ 
20 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร รถเข็นสองล้อ จ านวน 4 คัน 20,000 - - - - กองสาธารณสุขฯ 
21 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 
ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ตาม

คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

2,800 - - - - กองช่าง 

22 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรบังาน
ประมวลผล ตามคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 

21,000 - - - - กองช่าง 

23 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ตาม
คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

4,300 - - - - กองช่าง 

24 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 ตามคุณลักษณะ
พื้นฐานคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 

23,000 - - - - กองช่าง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร ปั๊มน้ าไดไว่ จ านวน 2 เครื่อง 20,000 - - - - กองช่าง 

26 แผนงานการพาณิชย์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว โต๊ะรองรับซากสุกร จ านวน 1 ตัว 40,000 - - - - กองสาธารณสุขฯ 
27 แผนงานการพาณิชย์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อถังเก็บน้ าโพลเีอทิลิน ขนาด 

3,000 ลิตร จ านวน 3 ถัง พร้อมติดตั้ง
และเชื่อมต่อระบบประปาเดิม 

54,000 - - - - กองสาธารณสุขฯ 

28 แผนงานการพาณิชย์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ จัดซื้อคีมซ๊อตสลบสุกร จ านวน 1 อัน 15,000 - - - - กองสาธารณสุขฯ 
29 แผนงานการพาณิชย์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว โซ่รัดขาสุกรขึ้นแทงคอ จ านวน 2 ชุด 5,200 - - - - กองสาธารณสุขฯ 
30 แผนงานการพาณิชย์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีท างานจ านวน 1 ชุด 5,000 - - - - กองสาธารณสุขฯ 
31 แผนงานการพาณิชย์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือขนาด 5 นิ้ว 

จ านวน 1 ตัว 
6,000 - - - - กองสาธารณสุขฯ 

32 แผนงานการพาณิชย์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ กล้องวงจรปิด จ านวน 4 ตัว 50,000 - - - - กองสาธารณสุขฯ 
33 แผนงานการพาณิชย์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว ชุดรอกยกสุกร จ านวน 1 ชุด 70,000 - - - - กองสาธารณสุขฯ 
34 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 

(Smart Card Reader) จ านวน 6 
เครื่อง 

- 4,200 - - - ส านักปลดัเทศบาล 

35 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ จัดซื้อครภุัณฑ์ขยายเขตเสยีงตามสาย 
จ านวน 2 จุดประกอบด้วย - ใบยนูิ
ตฮอน ขนาด 15นิ้ว - ยูนิตฮอน ขนาด 
150 W - ลายเอ้าท์พุท ขนาด 150 W - 
สายดรอปวาย - น็อต ขนาด 3 หุน 7 
นิ้ว 

- 5,320 - - - กองวิชาการและ
แผนงาน 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลเวยีงสา 

164 

 

 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 แผนงานการรักษา
ความสงบ 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ กระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต ขนาด 24 
นิ้ว พร้อมเสาเหล็ก จ านวน 5 ชุด 

- 17,500 - - - ส านักปลดัเทศบาล 

37 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว ปั๊มน้ าอัตโนมตัิพร้อมติดตั้ง ขนาด 255 
วัตต์ จ านวน 2 เครื่อง 

- 17,700 - - - กองการศึกษา 

38 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว ถังเก็บน้ าไฟเบอร์กลาสขนาด 2,000 
ลิตร จ านวน 2 ถัง 

 
 

- 16,000 - - - กองการศึกษา 

39 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิง ถังเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 
15 ปอนด์ จ านวน 10 ถัง 

- 10,000 - - - กองการศึกษา 

40 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 1 
เครื่อง 

- 9,500 - - - กองช่าง 

41 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เสาไฟฟ้าคอนกรีต ขนาด 6 เมตร 
จ านวน 20 ต้น 

- 56,000 - - - กองช่าง 

42 แผนงานการพาณิชย์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ ไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ จ านวน 1 ชุด - 4,500 - - - กองสาธารณสุขฯ 
43 แผนงานการพาณิชย์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว แท่นยืนผ่าซากขนาด 100 X80 

เซนติเมตร สูง60เซนติเมตร โครงสร้าง
ท าด้วยสแตนเลส กล่องหน้าโต๊ะปดู้วย
แผ่นกันลื่น จ านวน 1 ชุด 

- 36,000 - - - กองสาธารณสุขฯ 

44 แผนงานการพาณิชย์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว ถังรองรับน้ าทิ้งเครื่องลวกปั่นขน ท า
ด้วยสแตนเลส ขนาด ความกว้างไม่น้อย
กว่า 0.6 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 1.1 ม. สูง
ไม่น้อยกว่า 0.8 ม. จ านวน 1 ชุด 

- 11,000 - - - กองสาธารณสุขฯ 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 แผนงานการพาณิชย์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว ซองใส่มีด ท าจากสแตนเลส สามารถ
บรรจุมดีได้ 4 ด้าม/ชุด จ านวน 5 ชุด 

- 14,750 - - - กองสาธารณสุขฯ 

46 แผนงานการพาณิชย์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องเลื่อยผ่าซากสุกร ตัวเลื่อยท าด้วย
โลหะกันสนิม เป็นเลื่อยแบบสายพาน
หมุนรอบตัว ก าลังมอเตอรไ์ม่น้อยกว่า 
2,300 watt/3 Hp มีระบบน้ าหลอ่เลี้ยง
ใบเลื่อย ติดตั้งพร้อมรอกแขวนรับ
น้ าหนักพอดีกับตัวเลื่อยแบบสปริงมูเล่
ส าหรับขับใบเลื่อยท าด้วยสแตนเลส 
หล่อข้ึนรูป ชุดด้ามจับหลักและรองท า
ด้วยวัสดุพลาสติกเป็นฉนวนไฟฟ้า 
ระบบไฟฟ้า 380 V/50 Hz จ านวน 1 
ชุด 

- 513,600 - - - กองสาธารณสุขฯ 

รวม 591,300 826,070 26,100 - -  
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สว่นที่ 4 

การตดิตามและประเมนิผล 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 29 (3) ก าหนดให้รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเวียงสา  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้  จึงได้ก าหนดวิธีการติดตามและ
ประเมินผลไว้ดังนี้ 
 

1. การตดิตามและประเมินผลยทุธศาสตร ์
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นแบบที่

ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้                      
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน    
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน    
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย     

(1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน     
(2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน     
(3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน     
(4)  วิสัยทัศน์  5 คะแนน     
(5)  กลยุทธ์ 5 คะแนน     
(6)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน     
(7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน     
(8)  แผนงาน 5 คะแนน     
(9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน     

คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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2. การตดิตามและประเมินผลโครงการ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นแบบที่

ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าห นดไว้                     
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  ประกอบด้วย 

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน    
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน    
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน    
2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 คะแนน    
2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย     

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน     
(2)  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 คะแนน     
(3)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน    
(4)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  

    (5)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
      ฉบับที่ 12   5 คะแนน     
(6)  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0   5 คะแนน     
(7)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   5 คะแนน     
(8)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลัก 
     ประชารัฐ 5 คะแนน     
(9)  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน     
(10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน     
(11)  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน    
(12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน     

คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 

3. สรุปผลการพัฒนาทอ้งถิ่น 

3.1 สรุปผลการด้าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 – 2561 

3.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
การพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงสาในช่วงปีที่ผ่านมา  ได้มีการด าเนินโครงการต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนาทั้ง 6 ด้านที่ได้วางไว้   ได้แก่  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน,  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์,  ด้านการ
พัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิตและความมั่นคงของมนุษย์,  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ,    
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ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และพลังงาน,   ด้านการบริหารจัดการและการบริการ  โดยมุ่งเน้นการ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลัก    

 
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 

ปีงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 (บาท) 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  1 7,892,875.00 4,292,110.00 
ยุทธศาสตร์ที่  2 178,250.00 80,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่  3 2,465,480.00 8,913,900.00 
ยุทธศาสตร์ที่  4 1,484,620.00 1,960,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่  5 350,000.00 379,690.00 
ยุทธศาสตร์ที่  6 16,566,669.00 16,084,380.00 

รวม 28,937,894.00 31,710,080.00 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 252560-2561 
ปีงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 (บาท) 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 (บาท) 
ยุทธศาสตร์ที่  1 5,178,529.04 3,366,100.00 
ยุทธศาสตร์ที่  2 132,615 49,300.00 
ยุทธศาสตร์ที่  3 1,805,143.26 8,083,538.20 
ยุทธศาสตร์ที่  4 518,501.16 666,753.75 
ยุทธศาสตร์ที่  5 82,038.25 180,004.80 
ยุทธศาสตร์ที่  6 15,626,051 14,491,650.54 

รวม 23,342,877.71 26,837,357.29 
 
จากตารางสรุปได้ว่า  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  คิดเป็นร้อยละ  80.66 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คิดเป็นร้อยละ  84.64 
 

3.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่  1   ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เชิงปริมาณ :  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561  ได้ด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่  1  รวมทั้งสิ้น                   

35  โครงการ   แยกเป็น  ปี 2560 จ านวน  21  โครงการ,  ปี 2561  จ านวน  14  โครงการ 
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เชิงคุณภาพ :  การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ส่งผลให้ระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่  2   ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
เชิงปริมาณ :  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561  ได้ด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่  2  รวมทั้งสิ้น                   

5  โครงการ แยกเป็น  ปี 2560 จ านวน  4  โครงการ,  ปี 2561  จ านวน  1  โครงการ 
      เชิงคุณภาพ :  การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ส่งผลให้

ประชาชนมีงานท า มีอาชีพ และมีรายได้เสริมเพียงพอต่อการด ารงชีวิตประจ าวันตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   มีการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขึ้นในพ้ืนที ่

ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านการพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิต  และความม่ันคงของมนุษย์ 
เชิงปริมาณ :  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561  ได้ด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่  3  รวมทั้งสิ้น                   

49  โครงการ   แยกเป็น ปี 2560 จ านวน  25  โครงการ,  ปี 2561  จ านวน  24  โครงการ 
        เชิงคุณภาพ :  การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ส่งผลให้มี
ระบบการศึกษา กีฬา สวัสดิการและนันทนาการแก่ประชาชนที่มีคุณภาพ  ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  ประชาชน          
มีคุณภาพชีวิตด้านการสาธารณสุข การอนามัยที่ดี เป็นชุมชนปลอดยาเสพติด  ประชาชน ครอบครัว ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ เป็นสังคมเอ้ืออาทรต่อกัน  

ยุทธศาสตร์ที่  4   ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เชิงปริมาณ :  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561  ได้ด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่  4  รวมทั้งสิ้น                   

11  โครงการ แยกเป็น  ปี 2560 จ านวน  5  โครงการ,  ปี 2561  จ านวน  6  โครงการ 
      เชิงคุณภาพ :  การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  5   ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และพลังงาน 
เชิงปริมาณ :  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559  ได้ด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่  5  รวมทั้งสิ้น                   

7 โครงการ   แยกเป็น  ปี 2560 จ านวน  4  โครงการ,  ปี 2561  จ านวน  3  โครงการ 
      เชิงคุณภาพ :  การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนหันมาร่วมกันอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุนและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           
จนเกิดความสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่  6   ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
เชิงปริมาณ :  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561  ได้ด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่  6  รวมทั้งสิ้น                   

31  โครงการ   แยกเป็น  ปี 2560 จ านวน  19  โครงการ,  ปี 2561  จ านวน  12  โครงการ 
      เชิงคุณภาพ :  การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการบริการ  ส่งผลให้องค์กรมีระบบ

การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  และมีระบบการบริหารจัดการองค์กรและบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ                
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ และชุมชนสามารถบริหารจัดการองค์กรของตนได้
อย่างยั่งยืน 
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3.3 ผลที่ได้รับจากการด้าเนินงานที่ผ่านมา 
ผลที่ได้รับจาการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ของเทศบาลต าบลเวียงสาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน                     

ในภาพรวมท าให้พ้ืนที่และประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้รับการพัฒนาครบทุกด้านทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน  
มีอาคารสาธารณะประโยชน์เพ่ิมข้ึนในพ้ืนที่,   ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท าให้ประชาชนในเขตเทศบาล
มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้รับการพัฒนาทางด้านฝีมือแรงงานและมีอาชีพเสริมมีรายได้เพ่ิมขึ้น, ด้านการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ประชาชนในเขตเทศบาลและประชาชนทั่วไปได้รับบริการในเรื่องต่างๆอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  เช่น ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  กีฬา ฯลฯ,  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ            
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้รับการอนุรักษ์และสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นเพ่ือสร้างความมั่นคงและยั่งยืน,  ด้านการจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท าให้เกิดพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนมากขึ้น มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม  ไม่มีมลภาวะ              
ที่เป็นพิษ,  ด้านการบริหารจัดการและการบริการนั้นเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาลเพ่ิมมากขึ้น  ทั้งการจัดงานประเพณี  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การตรวจรับงานจ้าง ฯลฯ  จนส่งผลให้
เทศบาลต าบลเวียงสาได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย  เช่น  รางวัลพระปกเกล้า  ประจ าปี 2557, และ 2558    ด้านความ
โปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน,  รางวัลพระปกเกล้าทองค า ประจ าปี 2559 2558    ด้านความโปร่งใสและการ
มีส่วนร่วมของประชาชน,  รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ประเภททั่วไป (รางวัลชมเชย),  การประกาศรับรองชุมชนปลอดภัย ระดับสากล International  Safe  Community  Certify  
Centre  (ISCCC)  ในล าดับ  405  ของโลก 

 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.1 ผลกระทบน้าไปสู่อนาคต 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  เพ่ือให้แผนพัฒนามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถ

ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ  เทศบาลต าบลเวียงสาจะต้องมีการวางแผน จัดท าปฏิทินในการปฏิบัติงานด้านการ
จัดท าแผนพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนจัดท าแผนชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม  
และจัดให้มีการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นผ่านช่องทางต่างๆ  เช่น เสียงตามสาย  วิทยุชุมชน                 
แผ่นพับ  เอกสาร  การประชุม   เพ่ือสนับสนุนให้กระบวนการจัดท าแผนชุมชนเริ่มมาจากปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง  ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

4.2  ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา 
จากการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน  ได้จัดท าแผนชุมชนอันน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นใน

ระดับเทศบาลและในระดับท่ีสูงขึ้นนั้น  จะเห็นได้ว่า ในภาพรวม  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเวียงสามีความตื่นตัวและ
เข้าใจในหลักการและกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น  รวมทั้งให้ความส าคัญและเข้าร่วมในการประชุม
ประชาคมทุกระดับจ านวนเพ่ิมมากขึ้น  ท าให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลได้รับความร่วมมือและการเข้ามา             
มีส่วนร่วมของประชาชนจนท าให้เทศบาลต าบลเวียงสาพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย  ซึ่งสิ่ง
ต่างๆ เหล่านี้จะสามารถท าให้เทศบาลต าบลเวียงสาเป็นเทศบาลที่มีคุณภาพ  สามารถให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและท าให้ท้องถิ่นยั่งยืนสืบไป... 

 


