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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
  เทศบาลตำบลเวียง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ.2550 มีบทบาท และอำนาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่มีความเป็นอิสระตามสมควร ความสำคัญตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายที่จะดำเนินในการบริหาร
ด้านต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของตนเองประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 โดยถ่ายโอนภารกิจในการให้บริการสาธารณะที่จำเป็น 
และรายได้ที่รัฐจัดเก็บให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น การดำเนินการบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุก ๆ ด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ทำให้การบริหารเป็นรูปแบบและทิศทาง     การกำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุลและมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถดำเนินการ
บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาได้ถูกจุด อันเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม และทำให้บรรลุตามความ
มุ่งหมาย 
 
ประวัติและความเป็นมาของเทศบาลตำบลเวียง 
 
          เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบล ต่อมาได้รับการ
จัดต้ังให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดต้ังองค์การบริหารสว่นตำบล     
เมื่อวันที่ 19 มกราคม  2539  และให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา  ซึ่งต่อมาได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 133  ตอน 9  เมื่อวันที่           
30  มีนาคม  2539  ดังนั้นจึงนับได้ว่าเริ่มมีฐานะเปน็องค์การบรหิารส่วนตำบล  ตั้งแต่วันที่ 31  พฤษภาคม  
2539  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันน้ี  
         จากนั้นเมื่อวันที่ 15  กรกฎาคม 2551 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหาร       
ส่วนตำบลเวียงเป็น “เทศบาลตำบลเวียง” โดยที่มีผลนับแต่วันที่ 18  กรกฎาคม  2551 เป็นต้นไป  
 
สภาพท่ัวไปของตำบลเวียง 
 
1. วิสัยทัศน์  
  “การคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคสะดวกปลอดภัย ประชาชนอยู่ดีมีสุขและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถ่ิน” 
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2.  พันธกิจ  (Mission) 
 “ปรับปรุงระบบคมนาคมการขนส่งและการสัญจรให้มีความสะดวกและปลอดภัยทั้งทางบกและทางน้ำ” 
1. จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและเพื่อการอุปโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
2. จัดสวัสดิการให้กับผู้ติดเช้ือ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ว่างงาน และผู้ด้อยโอกาส 
3. ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
4. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมือง และการควบคุมอาคาร ให้มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 
5. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและจัดหาตลาดให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ 
6. ส่งเสริมสุขภาพและจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับประชาชนทุกคน ให้มีสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 
7. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงความเป็นธรรมชาติและปราศจากมลภาวะ 
8. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที ่ยวพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที ่ยวให้สวยงาม สามารถสร้างความ
ประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ 
9. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกครัวเรือน 
10. ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถ่ินให้คงอยู่ตลอดไป 
11. บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล    
  
3. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา (Goals) 
    1. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ ต้องได้รับความสะดวกและปลอกภัย 
    2. การขยายเขตให้บริการไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ 
    3. ก่อสร้างระบบประปา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สะอาดและเพียงพอ 
    4. จัดทำผังเมืองรวม เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองให้มีแนวทางที่ชัดเจนข้ึน 
    5. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ 
    6. ส่งเสริมและสร้างศูนย์ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีการพัฒนาศักยภาพให้ดีขึ้น เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เสริมหลังจากประกอบอาชีพปกติ และส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะสามารถแข่งขันได้ ใน
ตลาด  
 7. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ตามแนวเรียบแม่น้ำโขงและปรับปรุงแหลง่ท่องเที่ยวให้สามารถสรา้งความ
ประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ และสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ประชาชนได้ 
    8.  ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีให้มีคุณภาพ 
    9. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านภาษา เพื ่อรองรับการเช้าสู ่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษ และแหล่งเรียนรู้ชุมชน ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
    10. สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดปรับปรุงศูนย์ อสม.ร่วมกับโรงพยาบาล และเครือข่าย อสม. 
    11. ส่งเสริมการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ หรือจัดต้ังธนาคารขยะ รณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของ
การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า การใช้พลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน 
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    12. จัดหาแหล่งกำจัดขยะ และการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี 
    13. ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม เหมือง ฝาย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
ตลอดปี 
    14. สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์การดำเนินวิถีชีวิตแบบล้านนา การรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
    15. ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ปกป้องและรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ 
    16. บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน 
    17. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินทุกภาคส่วน 
 
4. ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีตั้ง  อาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร  การศึกษา ฯลฯ 
 
  ที่ตั้ง ที่ทำการเทศบาลตำบลเวียง  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอเชียงของ และอยู่ห่างจาก  
ที่ว่าการอำเภอเชียงของ โดยประมาณ  1  กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางจากที่ตั้งไปถึงอำเภอโดยประมาณ       
5  นาที  และตั ้งอยู ่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของศาลากลางจังหวัดเชียงราย  มีระยะทางห่างจาก         
ศาลากลาง จังหวัดเชียงราย  โดยประมาณ  137  กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางจากที่ตั้งไปถึงจังหวัดเชียงราย 
โดยประมาณ 2 ช่ัวโมงครึ่ง  มีพื้นที่ติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดกับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย 
  ทิศตะวันออก  ติดกับพื้นที่ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย 
  ทิศตะวันตก  ติดกับเขตพื้นที่อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย 
  ทิศใต้  ติดกับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสถาน  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  
  เทศบาลตำบลเวียง  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเวียง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  มีพื้นที่  
120  ตารางกิโลเมตร หรือ 75,000 ไร่  ครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้านทั้งที่เป็นพื้นที่เต็มและไม่เต็มหมู่บ้าน 
จำนวน 11 หมู่บ้าน ดังนี้ 
  1.  บ้านหัวเวียง  หมู่ที่ 1 
  2.  บ้านสบสม  หมู่ที่  3  (ไม่เต็มพื้นที่) 
  3.  บ้านทุ่งดุก  หมู่ที่ 4   
  4.  บ้านทุ่งทราย  หมู่ที่  5   
  5.  บ้านห้วยเม็ง  หมู่ที่ 6 
  6.  บา้นเวียงแก้ว หมู่ที่  8  (ไม่เต็มพื้นที่) 
  7.  บ้านดอนมหาวัน หมู่ที่ 9 
  8.  บ้านโจ้โก้  หมู่ที่ 10 
  9.  บ้านทุ่งนาน้อย หมู่ที่ 11 
  10.บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 13 
  11.บ้านห้วยกอก หมู่ที่ 14 
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  ประชากรทั้งสิ้น 9,300 คนแยกเป็นชาย 4,628 คน หญิง 4,672 คน จำนวน 3,786 ครัวเรือน 
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 77 คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบ้าน ณ เดือนตุลาคม
พ.ศ.2559 สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย) 
 
  มีสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลเวียง  ดังนี้ 

1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  6 แห่ง   ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวเวียง  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านห้วยเม็ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมหาวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งนาน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทุ่งพัฒนา1 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งพัฒนา 2  

2.  โรงเรียนระดับประถมศึกษาของรัฐ จำนวน 5 แห่ง  ได้แก่ โรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์)  
โรงเรียนอนุบาลทุง่ทรายพัฒนา โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง (ประสาทวิทย์) โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน  และโรงเรียน
บ้านทุ่งนาน้อย   

3.  โรงเรียนระดับประถมศึกษาของเอกชน จำนวน 2 แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนพระกุมารเยซเูชียงของ   
และโรงเรียนลูกรักเชียงของ 

4.  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่  โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 
5.  โรงเรียนมัธยมศึกษาของของเอกชน จำนวน 1 แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนลูกรักเชียงของ    
6.  โรงเรียนระดับอาชีวะศึกษา จำนวน 1 แห่ง ไดแ้ก่  โรงเรียนชัยสิทธ์ิบริหารธุรกิจ 
 
ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวในเขตเทศบาลตำบลเวียง 
1.  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ น้ำตกห้วยเม็ง  ตั้งอยู่บ้านห้วยเม็ง  หมู่ที่ 6 และน้ำตกห้วยตอง  

ตั้งอยู่บ้านทุ่งนาน้อย  หมู่ที่ 11 ต.เวียง เป็นน้ำตกที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และเป็นธรรมชาติอยู่มาก 
2.  แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ชนเผ่าม้ง  ตั้งอยู่บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 13   

 บ้านทุ่งนาน้อย  หมู่ที่ 11  และประเพณีปีใหม่ขมุ ตั้งอยู่บ้านห้วยกอก หมู่ที่ 14 ต.เวียง 
3.  แหล่งท่องเที ่ยวที ่ เกี ่ยวข้องกับวิถีชีว ิตของผู ้คน  การแต่งกายชนชาติพันธุ ์ม้ง  ตั ้งอยู่              

บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 13  บ้านทุ่งนาน้อย หมู่ที่ 11 ต.เวียง, การแต่งกายชนชาติพันธ์ขมุ  ตั้งอยู่บ้านห้วยกอก 
หมู่ที่ 14 และการแต่งกานชุมชนชาวไทลือ  ตั้งอยู่บ้านห้วยเม็ง หมู่ที่ 6 ต.เวียง 

4.  แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการและบันเทิง สวนสาธารณะปลาบึกเจ็ดสี  ตั้งอยู่บ้านหัวเวียง   
หมู่ที่ 1  ต.เวียง พร้อมสวนหย่อมเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และมีเครื่องออกกำลงกายสำหรับประชาชน หรือ
นักท่องเที่ยวได้มาออกกำลังกาย  รวมทั้งลานสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ  ยังมองเห็นทิวทัศน์ฝั่งแม่นำ้โขง  
เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว  ประเทศสาธารณรัฐประชิปไตยประชาชนลาว 
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บทท่ี 2 
การวิเคราะห์ศักยภาพและเป้าหมายการท่องเท่ียว 

 
นโยบายด้านการท่องเท่ียว 
 การพัฒนาการท่องเท่ียว 
  (๑)  ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ตาม
แนวเรียบแม่น้ำโขงและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ และ
สามารถสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ประชาชนได้  
  (๒)  พัฒนา บูรณะ และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว 
ส่งเสริมการพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวใหมใ่นเชิงกลุม่พื้นที่ทีม่ีศักยภาพสามารถเช่ือมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม 
และวิถีชีวิตของชุมชน 
 (๓)  ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว 
 (4)  ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ 
 (5)  พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและ
ภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์เพื่อ
ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก 
 
เป้าหมายการท่องเท่ียวของเทศบาลตำบลเวียง 
- มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ  
- อยากให้เทศบาลตำบลเวียงเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรอย่างเตม็
รูปแบบ 
- คนในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงมีแหล่งรายได้ทางการท่องเที่ยวเสริม 
- อยากให้นักท่องเที่ยวประทับใจในสินค้าและบริการของคนในชุมชน 
- อยากให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาทุกวัน การค้าขายจะได้ค้าขายได้ทุกวัน สินค้าที่ผลิตก็สามารถจำหน่ายได้ 
- อยากให้คนในชุมชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ช่วยกันดูแลรักษา 
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ตารางสรุปประเด็นหลักในการพัฒนาและข้อมูลพ้ืนฐาน 

ท่ี ประเด็นหลักในการพัฒนา ข้อมูลพ้ืนฐาน 

1 

1.1 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนนหนทาง 
ทุกสาย และถนนไปสู่พื้นที่การเกษตร 

 

มีถนนที่ใช้เพื่อการสญัจรไปมาโดยปกติและถนนที่เข้าสู่
พื้นที่การเกษตรอีกจำนวนหลายสาย ที่ยังคงต้องก่อสร้าง
ปรับปรงุใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยทัง้ในการสัญจรไปมาและการขนถ่ายสินค้า
ทางการเกษตร 

1.2 ขยายการให้บริการและบำรงุรักษาไฟฟ้า
สาธารณะให้ทั่วถึง ติดตั้งแสงสว่างในจุดที่
จำเป็นเพื่อให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพยส์ิน 

เนื่องจากพื้นทีเ่ทศบาลตำบลเวียง เป็นพื้นที่แนวตะเข็บ
ชายแดน ดังนั้นจึงมีจุดล่อแหลมที่อาจนำมาซึ่งความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นจำนวน 
หลายจุด   

1.3 จัดสร้างฝายกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรใหท้ั่วถึง มีพื้นที่ของเกษตรกรทีป่ระสบปญัหาน้ำไม่พอใช้ในการ
กสิกรรมเป็นจำนวนมาก  และนำมาซึ่งความเสียหาย
ทางด้านเศรษฐกิจหลกัของประชาชนในพื้นที่  

1.4 ปรับปรงุสสุานให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ในพื้นที่ของเทศบาลส่วนมากนบัถือศาสนาพทุธ  ซึ่งเมื่อ
มีผู้เสียชีวิตจึงมักใช้วิธีเผาเป็นส่วนใหญ่  สุสานที่ใช้เป็น
สุสานหลกั จะมีอยู่ 2 แหง่ ได้แก่ สุสานบ้านหัวเวียง ซึ่ง
ปัจจุบันอยู่ในสภาพที่เก่าและทรุดโทรมมากตลอดจน
ประชนในพื้นทีส่่วนมากกม็ักจะใช้สสุานแห่งนี้   สุสาน
อีกหนึ่งแห่งได้แกสุ่สานบ้านสบสม  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล 
แต่จะมีประชาชนในพื้นที่เทศบาลที่เป็นส่วนน้อยมากที่
จะใช้บรกิารสุสานแห่งนี้ และสุสานแห่งนีก้็เก่า ทรุด
โทรม มาก    

1.5 ปรับปรงุภูมิทัศน์ใหส้วยงาม ตามแนวเรียบ
แม่น้ำโขง รวมทั้งสนบัสนุนการจัดทำผงัเมอืง
รวม เพื่อใหก้ารขยายตัวของเมืองมีแนวทางที่
ชัดเจนในอนาคต 

ลักษณะที่ตั้งของเทศบาล มสี่วนที่ติดกบัแม่น้ำโขง 
สามารถมองเห็น  เกาะแกง่หินธรรมชาติ  และวิถีชีวิต
ของชาวประมงแม่น้ำโขงได้  อีกทั้งยงัมีทิวทัศน์ที่
สวยงามเป็นธรรมชาติมาก  
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ท่ี ประเด็นหลักในการพัฒนา ข้อมูลพ้ืนฐาน 

2 

2.1 

การพัฒนาเศรษฐกจิ 

ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนวพระราชดำริของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 

 

มีกลุม่อาชีพ ที่ยังคงดำเนินกิจกรรมของกลุม่ตามรอย
พระราชดำริ แต่ยังขาดปัจจัยสนบัสนุนให้มีการขยาย
กลุ่มให้เพิม่มากข้ึน 

2.2 

 

ส่งเสริมและสร้างศูนย์ฝึกอบรมกลุม่อาชีพต่าง 
ๆ ให้มีการพัฒนาศักยภาพให้ดีข้ึน เพื่อให้
ประชาชนมีรายได้เสริมจากอาชีพปกติ รวมทั้ง
ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะสามารถ
แข่งขันได้ในตลาด 

มีกลุม่อาชีพในพื้นทีจ่ำนวนมาก ที่มีความต้องการให้
ท้องถ่ินจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนาศักยภาพของกลุม่ และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เพือ่ทีจ่ะสามารถแข่งขันได้ใน
ตลาด 

2.3 ส่งเสริมเงินทุนในการประกอบวิชาชีพของกลุม่
อาชีพต่าง ๆ  

มีกลุม่อาชีพจำนวนหลายกลุ่มที่ยงัขาดเงินทุนในการ
ประกอบกจิกรรมของกลุ่ม และต้องการใหท้้องถ่ินให้
ความช่วยเหลือ 

3 

3.1 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

ดำเนินการปรบัปรุงศูนย์พฒันาเด็กเลก็ ให้มี
สภาพแวดล้อมที่ดีข้ึน มีคุณภาพเพื่อเตรียม
ความพร้อมใหเ้ด็กช่วงปฐมวัย ก่อนเข้าสูร่ะบบ
โรงเรียน 

 

มีศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในพื้นทีท่ั้งหมด จำนวน 6 ศูนย์ 
จากจำนวนศูนย์ฯทั้งหมด ยังมีบางศูนย์ฯ ที่ยังคงมี
สภาพแวดล้อมที่ไม่ดมีากนัก และตอ้งการจะปรับปรุง 
เพื่อใหเ้ด็กได้มีพฒันาการที่พรอ้มจะเข้าศึกษาในระดบั
ต่อไป  

3.2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านภาษา เพื่อรองรบั
การค้าชายแดน ได้แก่ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ 
และแหล่งเรียนรู้ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

มีประชาชนส่วนมากในพื้นที่ ไม่สามารถสื่อสารภาษาจีน 
หรือภาษาอังกฤษ ได้กรอปกบัในอนาคตอันใกล้นี้ จะมี
การเช่ือมโยงทางด้านการค้ากบัประเทศเพือ่บ้าน เช่น
ประเทศจีน  เพื่อเป็นการรองรับกับการเจรญิเติบโตของ
เมืองในเวลาอันใกล้นี้ การเตรียมคนทางด้านภาษาก็มี
ความสำคัญยิ่ง   

3.3 

 

 

 

สนับสนุนสง่เสรมิใหเ้ยาวชนมีกิจกรรมหรือ
นันทนาการต่างๆ หรอื เกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการให้เกิดการรวมกลุม่ของเยาวชนที่ก่อ
ประโยชน์ให้แก่ชุมชนของตนเอง หรอืแก่สงัคม
ส่วนรวม อาทิเช่น กลุ่มเยาวชนตัวอย่างหมู่บ้าน
ศรีดอนชัย “กลุ่มสานสายลายเมือง” 

มีกลุม่เยาวชนที่มีศักยภาพในพื้นทีเ่ป็นจำนวนหลายกลุม่ 
กลุ่มต่างๆ เหล่าน้ีหากได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ก็จะ
สามารถสร้างเครอืข่ายได้อีกจำนวนหลายกลุ่ม ซึ่งจะเป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนกลุม่ต่อไป 

 



ห น้ า  | 10 
 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลเวียง ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 
 

 

ท่ี ประเด็นหลักในการพัฒนา ข้อมูลพ้ืนฐาน 

3.4 

 

สนับสนุนด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนในเขต
พื้นที่ของเทศบาลตำบลเวียง ในด้านสื่ออปุกรณ์
การเรียนการสอน เทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึง
เงินทุนในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนใน
ชุมชน 

มีโรงเรียนตัง้อยู่ในเขตพื้นที่รวมทั้งหมด 8 แห่ง แยกเป็น
โรงเรียนของรัฐ 5 แห่ง และโรงเรียนเอกชน จำนวน 3 
แห่ง  โรงเรียนของรัฐทั้ง 5 แห่ง ยังขาดอุปกรณ์การ
เรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร ์

3.5 

 

การสนบัสนุนส่งเสริมและการอนรุักษ์ วิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ภูมิปญัญาชาวบ้าน
ในท้องถ่ิน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นโครงการลาน
วัฒนธรรม ลานดนตรี การจัดกิจกรรมประเพณี
ต่าง ๆ เช่น งานสงกรานต์ ลอยกระทง วัน
สำคัญทางศาสนา งานประเพณีปีใหม่ม้ง ปีใหม่
ขมุ รวมถึงการทำนุบำรงุพระพุทธศาสนา วัดวา
อาราม ให้คงอยูส่ืบตอ่ไป 

ในพื้นที่เทศบาล มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม 
และทีส่ำคัญทีสุ่ดก็ยังประชาชนในพื้นที่ยังคงอนรุักษ์
วัฒนธรรมของท้องถ่ินไว้  ซึ่งหากได้รับการส่งเสริมให้
อนุรักษ์สบืไป กจ็ะเป็นจุดแข็งอกีหนึง่ด้านของท้องถ่ินได้ 

4 

4.1 

การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 

สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยปรบัปรุง
ศูนย์ อสม. ร่วมกบัโรงพยาบาล และเครือข่าย 
อสม. กระทรวงสาธารณสุข 

 

มีประชาชนในพื้นที่อีกจำนวนมากที่ยังขาดคุณสมบัติ  
ในการได้รับหลกัประกันสุขภาพตามนโยบายของรัฐ ซึง่
ท้องถ่ินต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีให้แก่
ประชาชนกลุม่ดังกล่าว เช่นการให้ความรู้เกี่ยวกบัการ
ป้องกันและการแพรร่ะบาดของโรค การสร้างเข้าใจใน
เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ 

4.2 ส่งเสริมแก้ไขและป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
ร่วมกับโรงพยาบาล และเครือข่าย อสม. 
กระทรวงสาธารณสุข 

มีประชาชนที่ขาดคุณสมบัติในการไดร้ับหลกัประกัน
สุขภาพ ที่ท้องถ่ินต้องประสานหน่วยงานต่างๆ ให้ความรู้
เกี่ยวกับสุขอนามัย 

4.3 จัดหาแหล่งกำจัดขยะ และการจัดเกบ็ขยะมลู
ฝอยอย่างถูกวิถี เพื่อลดปญัหาขยะที่กำลงั
เพิ่มข้ึน เช่นสง่เสรมิการนำกลบัมาใช้ใหม่ การ
จัดต้ังธนาคารขยะ รณรงค์ให้ประชาชนเห็น
ความสำคัญในการใช้พลงังานอย่างประหยัด
และคุ้มค่า การใช้พลงังานทดแทนและเพิ่มพื้นที่
สีเขียว เพื่อลดภาวะโลกร้อน 

ปัจจุบันในพื้นทีเ่ทศบาล มสีถานที่ทิ้งขยะจำนวน 1 แห่ง  
และจัดว่าเป็นสถานทีท่ิ้งขยะทีอ่ยู่ไม่ห่างจากหมูบ่้าน มี
การบริหารจัดการที่ไม่ดีนัก   ในฤดูฝนจะมีน้ำเน่าเสีย
ไหลออกจากกองขยะเข้าสู่พื้นที่ของประชาชน มี
แมลงวันจำนวนมากมารบกวนประชาชน  และในฤดูแล้ง
ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวจะประสบกบัปัญหา
กลิ่นควันไฟ  ซึ่งปัญหาเหล่าน้ีเกิดข้ึนนานนับสิบปี  
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ท่ี ประเด็นหลักในการพัฒนา ข้อมูลพ้ืนฐาน 

5 

5.1 

ด้านสังคม การเมือง และการปกครอง 

บรหิารงานโดยเน้นหลักธรรมมาภิบาล การ
บรหิารบ้านเมืองที่ดี และพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน 

 

ในพื้นที่เทศบาล มหีมู่บ้านที่อยู่ในพื้นทีเ่ต็มทีพ่ื้นหมูบ่้าน 
จำนวน 9 หมู่บ้าน และมหีมูบ่้านที่อยู่ในพื้นที่ไม่เต็ม
พื้นที่หมูบ่้านจำนวน 2 หมูบ่้าน มีจำนวนบุคลากรใน
องค์กรรวมทัง้หมด 58 คน ภายในองค์กรไม่มปีัญหา
คอรัปช่ัน ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดการ
ให้บรกิารสาธารณะ อย่างทั่วถึง 

5.2 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถ่ินร่วมกบัผู้นำท้องที่ หน่วยงาน
องค์กรของรัฐ เอกชน และประสานความ
ร่วมมือกบัท้องถ่ินอื่นสง่เสรมิประชาธิปไตย 
ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ ของประชาชน
เพื่อสร้างความรักและความสามัคคี 

ประชาชนในพื้นที่เริ่มตระหนกัและให้ความสำคัญกับการ
บรหิารงานขององค์กรปกครองท้องถ่ิน ตลอดจนกล้าที่
แสดงความคิดเห็นเพื่อให้ท้องถ่ินพัฒนาไปในทิศทาง   
ต่าง ๆ 

 

5.3 

 

จัดสวัสดกิารเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ ผู้พกิาร ผู้ติด
เช้ือ และผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง 

 

ประชาชนในพื้นที่มีความรักความสามัคคีกัน ไม่มเีรือ่ง
ขัดแย้งที่รุนแรงมผีู้สงูอายุที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ได้รบัเบี้ยยัง
ชีพรวมทั้งสิ้น660 คน   ปัจจุบันได้รบัเบี้ยยังชีพแล้ว 
659 คน มีผู้พิการทีม่ีคุณสมบัติเป็นผู้ไดร้ับเบี้ยยังชีพคน
พิการ รวมทัง้สิ้น 110 คน ได้เบี้ยยังชีพแล้ว จำนวน 
100 คน  และมีผู้ป่วยติดเช้ือเอดสร์วมทั้งสิ้น 35 คน 
ได้รับเบี้ยยังชีพแล้วจำนวน 27 คน 

6 

6.1 

ด้านการท่องเที่ยว 

จัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวตามชุมชนหมู่บ้านต่าง 
ๆ ให้มีช่ือเสียง อาทิ น้ำตกห้วยเม็ง น้ำตกห้วย
ตอง และหนองบัว จัดให้มีรปูแบบการบริหาร
จัดการที่ดีในทางสถานที่ และการ
ประชาสมัพันธ์และรวมถึงการจัดต้ังให้มหีมูบ่้าน
ดอนมหาวันใหเ้ป็นหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยวชม
หินสวยงามจากลำน้ำโขง รวมทั้งการประมง
และหมู่บ้านทุง่ทราย บ้านทุ่งนาน้อย บ้านทุ่ง

 

มีน้ำตกที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอยูจ่ำนวน 2 แห่ง 
และมหีมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดมิ มีวัฒนธรรมที่ยงัคง
ความเป็นแบบสมัยเก่าอยู่  จำนวน 4หมูบ่้าน  ได้แก่
บ้านทุ่งนาน้อย บ้านทุ่งพฒันา บ้านห้วยกอก และบ้าน
ห้วยเม็ง มีความเหมาะสมที่จะปรับปรงุให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรม ตามลำดับ 
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พัฒนา ให้เป็นหมู่บ้านแหง่วิถีชีวิตและวัฒนา
ธรรมของชนเผ่าขม ุ

ท่ี ประเด็นหลักในการพัฒนา ข้อมูลพ้ืนฐาน 

6.2 การปฏิรปูโครงสร้างการบรหิารและการจัดการ
ท่าเรือบั๊ค ซึ่งได้รบัถ่ายโอนจากกรมเจ้าท่าให้
เป็นผู้รบัผิดชอบดูแล โดยจัดการใหเ้ป็น
ศูนย์กลางในการค้าขายติดต่อสัญจรกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ใหม้ีประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึนใหส้ม
กับเป็น “ประตูสูอ่ินโดจีน” รวมถึงการพัฒนา
ให้ลานตัวหนอนเป็นศูนย์กลางในการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของหมูบ่้านต่าง ๆ ให้เป็นแหล่ง
ประชาสมัพันธ์ในการท่องเที่ยวรวมถึงเป็นจุด
แวะพักของนักเดินทางทีผ่่านมาทอ่งเที่ยวและที่
สำคัญทีสุ่ด ให้เป็นจุดศูนย์รวมในการทำ
กิจกรรมโดยใช้ช่ือว่า “ลานวัฒนธรรม” หรอื 
“ข่วงวัฒนธรรม” 

กรมเจ้าท่าได้ถ่ายโอนบริการสาธารณะท่าเรือบั๊ค ให้แก่
เทศบาลตำบลเวียงเป็นผู้บริหารจัดการ จำนวน 1 แห่ง  
เทศบาลต้องการปรับปรงุใหเ้ป็นท่าเรอืขนส่งที่มี
มาตรฐานและมีความปลอดภัย 

 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาเทศบาล 
เทศบาลตำบลเวียง  มีพื้นที่ที่มีลักษณะเด่นหลายด้าน เช่นมีพื้นที่ที่มีทิวทัศน์สวยงาม ติดกับแม่น้ำโขงและ

ชายแดนระหว่างประเทศ  คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  หากมีการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็น
ระบบ  และมีโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกมั่นคงปลอดภัย โอกาสที่เศรษฐกิจจะเจริญเติบโต     มีมาก  อำเภอเชียง
ของ  เป็นอำเภอที่มีวัฒนธรรมที่ดีงาม  เหมาะสมเป็นแหล่งท่องเที่ยว  และเป็นอีกอำเภอหนึ่งตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองชายแดนของจังหวัดเชียงรายที่จะพัฒนาเป็นเมืองรองรับอุตสาหกรรม  เมืองประตูแห่งการท่องเที่ยว  
และเมืองแห่งการค้าขายกับเพื่อนบ้าน กลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง  (GMS)  จึงทำให้โอกาสในการพัฒนาเป็นไปในทิศทาง
ที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและเป็นไปได้สูงมาก 
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลตำบลเวียง เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ

โอกาสการพัฒนาในอนาคตของโดยใช้เทคนิค  (SWOT) Analysis 

จุดแข็ง Strength จุดอ่อน Weakness 

1.เทศบาลตำบลเว ียง ได ้ร ับการยอมรับจาก
ประชาชนในพื้นที ่ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ
เจริญในทุกๆด้าน และมีชุมชนที่เข้มแข็ง 

  2.บุคลากรในองค์กรส่วนใหญ่เป็นบุคลากรในพื้นที่ 
จึงมีความคุ้นเคยกับประชาชน และเข้าใจประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

3.ประชากรในพื้นที ่เทศบาลตำบลเวียงมีความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์ มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นมี
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและภูมิอากาศที่เหมาะสม 
ท้องถิ ่นสามารถสนับสนุนการท่องเที ่ยวให้มีความ
หลากหลาย  

4.ในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียง มีพื้นที่การเกษตรที่
อุดมสมบูรณ์ เอื้อต่อการเป็นแหล่งพัฒนาพันธุ์พืช
และพันธ์ุสัตว์ สามารถผลิตอาหารและสนิค้าเกษตรที่
สำคัญ 

5.เทศบาลตำบลเวียง มีความเป็นอิสระคล่องตัวใน
การบริหารจัดการ มีอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจน สามารถ
ตอบสนองให้ความช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็ว 

6.เทศบาลตำบลเวียง มีงบประมาณเป็นของตนเอง 
สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่  

7.เทศบาลตำบลเวียงเป็นพื ้นที ่ชายแดนที่ ไม ่มี
ปัญหาความรุนแรงในพื้นที ่ ประชาชนยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของส่วนรวม 

 

1.เทศบาลตำบลเวียงยังขาดบุคลากรเฉพาะด้าน เช่น 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านทรัยพา
กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนบุคลากรที่มีอยู่ยัง
ขาดทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2.พื้นที่ของเทศบาลตำบลเวียง ส่วนมากเป็นที่พื้นที่
ตั ้งอยู ่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงทำให้การพัฒนาไม่
เอื้ออำนวย 

3.การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลเวียง ยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

4.การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการถา่ย
โอน เช่น ถนนลาดยาง เทศบาลตำบลเวียงยังไม่มี
ศักยภาพเพียงพอ ทั้งในแง่เครื่องมือ และงบประมาณ  

5.เกษตรกรในท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีฐานนะยากจน 
และขาดความกระตือรือร้นในการรวมกลุ ่มและการ
พัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน 

6.ในพื้นที่ยังขาดสถานที่กักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและ
ระบบชลประทานที่มาตรฐาน ตลอดจนในบางพื้นที ่มี
ปัญหาน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอในฤดูแล้ง 
แลยังขาดการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาว 

7.ทรัพยากรดินในท้องถิ ่นเสื ่อมโทรม จากการใช้
สารเคมีอย่างเข้มข้นและไม่ระมัดระวังเป็นระยะเวลาที่
ยาวนาน ประกอบกับมีการใช้ท ี ่ด ินผ ิดประเภทไม่
เหมาะสมกับสมรรถนะของดิน และเกิดการชะล้าง
พังทลายของดิน เนื่องจากการใช้ที่ดินไม่ถูกวิธี 

9.ประชาชนยังขาดการตื่นตัวในการร ับร ู ้ต ่อการ
เปลี่ยนแปลงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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จุดแข็ง Strength จุดอ่อน Weakness 

 10. สภาพพื้นที่มีเขตติดต่อกับชายแดนประเทศเพื่อ
บ้าน จึงทำให้เกิดปัญหาด้านยาเสพติด แรงงานต่างด้าว 
และการค้ามนุษย์ 

11. ประชาชนส่วนใหญ่ในท้องถิ่น ยังมีฐานะยากจน  
สังคมเป็นสังคมผู้สูงอายุ ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงาน
ลดลง  แม้ว่าจะมีการจัดสวัสดิการทางสังคมอย่างหลาย
รูปแบบ แต่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสก็ยังไม่สามารถเข้าถึงได้อย่าง
ทั่วถึง 

12. สถานบันครอบครัวและวิถีชีว ิตประชาชนใน
ท้องถ่ินไดร้ับผลกระทบจากปัญหาหนี้สินและขาดที่ดินทำ
กิน 

13. ประชาชนในท้องถิ่นบางส่วนยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจในบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ยังมีการเผา     ตอซังข้าว เผาป่า เพื่อการทำ
การเกษตรและล่าสัตว์  

14.  ท ้ อ งถ ิ ่ นย ั ง ขาดการส ่ ง เส ร ิ มความร ู ้ ด ้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน การบูรณาการข้อมูลระหว่าง
ท้องถิ ่นและหน่วยงานที่ร ับผิดชอบไม่ม ีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนในด้านผลกระทบจากภาวะมลพิษไม่ต่อเนื่อง 
ประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายและข้อบัญญัติที่เอื้อต่อ
อารอนุร ักษ์ทร ัพยากรธรรมชาติและร ักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ ยังไม่เคร่งครัด ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

15. เทศบาลตำบลเวียง ยังไม่มีการวางผังเมืองและการ
พัฒนาเมืองเพื ่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดการลดลงของพื้นที่ป่า การตื้นเขิน
ของแหล่งน้ำธรรมชาติ การใช้สารเคมีทางการเกษตรกร 
ปัญหาขยะ ปัญหาน้ำเสีย ปัญหาการใช้เครื่องมือจับปลา 
การใช้สารพิษในแหล่งน้ำ การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย 
มีปัญหามลพิษจากหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศเกนิ
มาตรฐานในฤดูแล้ง 
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โอกาสการพัฒนาในอนาคต Opportunity 

1.  เป็นท้องถ่ินที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการ
พัฒนาเชิงพื้นที่รองรับเขตเศรษฐกิจชายแดน เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ตอนบน (GMS) และ BIMSTEC เปิดโอกาสตลาดของการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริหารการศึกษา 
สาธารณสุข วัฒนธรรม โลจิสติกส์ เป็นต้น 

2.  เป็นพื้นที่ซึ่งมีทางคมนาคมเช่ือโยงในด้านการท่องเที่ยวกับจังหวัดที่มีช่ือเสียง เช่น จังหวัดเชียงใหม่   
 3.  ท้องถ่ินมีอำนาจหน้าที่ที่ค่อนข้างชัดเจน  
 4.  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสรมิสนับสนุนการสรา้งค่านิยมให้คนไทยปลกูจิตสำนึกและภูมิใจด้านประวัติศาสตร์ 
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถ่ิน   
 5.  รัฐบาลให้ความสำคัญด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนและท้องถิ่น มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ดูแล รักษา ฟื้นฟูพื้นที่ของตนเอง 
 6.  ท้องถ่ินมีการสื่อสารที่เข้าถึงง่าย รวดเร็วและสะดวก 

 

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด Threat 
1.  กฎระเบียบไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่สาธารณะ และอุทยานแห่งชาติ 

 2.  กฎระเบียบทางการค้า การขนส่ง ทั้งคน รถบรรทุก และสินค้าของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มลำน้ำโขงตน
บน ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 3.  มีการนำสินค้าจากจีนเข้ามาแข่งขันกับผู้ประกอบการท้องถ่ิน หรือการเกษตรกร กลุ่มอาชีพในท้องถ่ิน 
 4.  กระแสโลกาภิวัตน์ มีผลกระทบต่อสังคมวัฒนธรรม ทางด้านลบ ทำให้คุณธรรมและจริยธรรมทางด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลดลง 
 5.  ข้อระเบียบกฎหมายต่างๆ ไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
 6.  การถ่ายโอนงบประมาณไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 7.  ปัญหาสภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง ภัยหนาว หมอกควันไฟป่า เป็นต้น 
 8.  ทั้งปัญหาภัยจากธรรมชาติ และภัยจากยาเสพติด ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 
 9.  การย้ายถ่ินฐานประชากร มีกลุ่มแรงงานต่างด้าว เข้ามาอยู่อาศัยจำนวนมากข้ึนทำให้มีปัญหาด้านข้อมูล
ประชากรที่ชัดเจน การบริการที่ไม่ครอบคลุม ปัญหาด้านการสื่อสาร 
 10.  นโยบายการพัฒนาที่ขัดแย้งต่อความเป็นเอกภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งผลใหเ้กดิ
ความขัดแย้งในชุมชน 
 11.  ปัญหามลพิษ เช่น ปัญหาหมอกควัน และปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ จากประเทศเพื ่อนบ้าน  
ไม่สามารถควบคุมได้ 
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บทท่ี 3 แผนส่งเสรมิการท่องเท่ียวภายในเทศบาลตำบลเวียง (พ.ศ.2561-2564) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
      2.3 แผนงานพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยู่เดมิและจัดหาแหล่งท่องเท่ียวใหม ่ตลอดจนจดักิจกรรมส่งเสริมและประชาสมัพันธ์การท่องเท่ียว เพ่ือเชื่อมโยงการท่องเท่ียว     
           ระดับอำเภอและจังหวัด 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณท่ีได้มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม 
การท่องเที่ยว 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและกระตุ้น
เศรษฐกิจในระดับ
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและกระตุ้น
เศรษฐกิจในระดับ

ท้องถิ่น 

100,000 
(ทต.เวียง) 

100,000 
(ทต.เวียง) 

100,000 
(ทต.เวียง) 

100,000 
(ทต.เวียง) 

จัดกิจกรรมส่งเสริม 
การท่องเที่ยวและ
กระตุ้นเศรษฐกิจใน

ระดับท้องถิ่น  
จำนวน 3 ครั้ง 

การท่องเที่ยวและ
กระตุ้นเศรษฐกิจใน

ระดับท้องถิ่น 

สำนัก 
ปลัดเทศบาล 

2 จัดตั้งลานแสดง
วัฒนธรรมและ
ศูนย์จำหน่าย
สินค้าพื้นเมือง
และ/หรือสินค้า 
OTOP บ้านหัว
เวียง หมู่ที่ 1 

เพื่อส่งเสริมให้มีแหล่ง
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
และเพื่อให้ประชาชน
มีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

ปรับปรุงลานตัวหนอน
บ้านหัวเวียง หมู่ที่ 1 

จัดเป็นลานแสดง
วัฒนธรรม,ศูนย์จำหน่าย
สินค้าพื้นบ้านและสินค้า 

OTOP 

- 1,350,000 
(ทต.เวียง) 

- - ปรับปรุงลานตัว
หนอน บ้านหัวเวียง 
หมู่ที่ 1 จัดเป็นลาน

แสดงวัฒนธรรม
,ศูนย์จำหน่ายสินค้า
พื้นบ้านและสินค้า 
OTOP จำนวน 1 

แห่ง 

มีแหล่งท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น และ

ประชาชนมีรายได้
จากการท่องเที่ยว

เพิ่มมากขึ้น 

สำนัก 
ปลัดเทศบาล 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณท่ีได้มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการจัด
ฝึกอบรมการ
ให้บริการ
นักท่องเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้การให้
นักท่องเที่ยวเพิ่มมาก
ขึ้นประชาชนมีรายได้
จาการท่องเที่ยวเพิ่ม

มากขึ้น 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมการ
ให้บริการนักท่องเที่ยว
และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

30,000 
(ทต.เวียง) 

30,000 
(ทต.เวียง) 

30,000 
(ทต.เวียง) 

30,000 
(ทต.เวียง) 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
การให้บริการ

นักท่องเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
จำนวน 3 ครั้ง  

มีนักท่องเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้นประชาชนมี

รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมาก

ขึ้น 

สำนัก 
ปลัดเทศบาล 

4 พัฒนา/ปรับปรุง เพื่อส่งเสริมให้มีแหล่ง
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

และเพื่อให้ประชาชน
มีรายได้จากการ

ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

ปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง
บัวหลวง, หนองปลาขาว
,หนองไคร้ และหนองกูด 

- 1,600,000 
(ทต.เวียง) 

- - ปรับปรุงภูมิทัศน์
หนองบัวหลวง, 
หนองปลาขาว,
หนองไคร้ และ

หนองกูด 

มีแหล่งท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น และ

ประชาชนมีรายได้
จากการท่องเที่ยว

เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

5 ปรับปรุงภูมิทัศน์
อ่างเก็บน้ำ บ้าน
ทุ่งดุก หมู่ที่ 4 

เพื่อส่งเสริมให้มีแหล่ง
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

และเพื่อให้ประชาชน
มีรายได้จากการ

ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าง 
เก็บน้ำบ้านทุ่งดุก เป็น

แหล่งท่องเที่ยว 

- 450,000 
(ทต.เวียง) 

- - ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าง 
เก็บน้ำบ้านทุ่งดุก 

เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

มีแหล่งท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น และ

ประชาชนมีรายได้
จากการท่องเที่ยว

เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลเวียง ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณท่ีได้มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการเส้นทาง
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริม
สุขภาพ เชื่อม
ระหว่าง บ้านสบสม 
หมู่ที่ 3 (สายดอย
ขมิ้น)-บ้านทุ่งดุก หมู่
ที่ -บ้านทุ่งทราย หมู่
ที่ 5 -บ้านห้วยกอก 
หมู่ที่ 14 - บ้านห้วย
เม็ง หมู่ที่ 6 

เพื่อส่งเสริมให้มี
แหล่งท่องเที่ยว

เพิ่มขึ้นและเพื่อให้
ประชาชนมีรายได้
จาการท่องเที่ยว

เพิ่มมากขึ้น 

ปลูกต้นไม้และปรับปรุง
ภูมิทัศน์ตลอดสองข้าง

ถนน และกำหนด
เส้นทางสำหรับจักรยาน

ร่วมกับประชาชนใน
หมู่บ้าน 

- 1,500,000 
(ทต.เวียง) 

- - ปลูกต้นไม้และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์

ตลอดสองข้างถนน 
และกำหนดเส้นทาง

สำหรับจักรยาน
ร่วมกับประชาชนใน

หมู่บ้าน 

มีแหล่งท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น และ

ประชาชนมีรายได้
จากการท่องเที่ยว

เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

7 ปรับปรุงภูมิทัศน์จุด
ชมวิวดอยพระธาตุ 
และดอยขาว บ้าน
ห้วยเม็ง หมู่ที่ 6 

เพื่อส่งเสริมให้มี
แหล่งท่องเที่ยว

เพิ่มขึ้น แลเพื่อให้
ประชาชนมีรายได้
จากการท่องเที่ยว

เพิ่มมากขึ้น 

ปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชม
วิวดอยพระธาตุ และ
ดอยขาว เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว 

- 150,000 
(ทต.เวียง) 

- - ปรับปรุงภูมิทัศน์จุด
ชมวิวดอยพระธาตุ 
และดอยขาว เป็น
แหล่งท่องเที่ยว 

มีแหล่งท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น และ

ประชาชนมีรายได้
จากการท่องเที่ยว

เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลเวียง ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณท่ีได้มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวหาด
แม่น้ำโขง บ้าน
ดอนมหาวัน  
หมู่ที่ 9 

เพื่อส่งเสริมให้แหล่ง
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและ
เพื่อให้ประชาชนมี

รายได้จาการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

พัฒนาปรับปรุงหาดหิน
ทรายแม่น้ำโขง ให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยว และงาน
เทศกาลกินปลาแม่น้ำ

โขง 

- 30,000 
(ทต.เวียง) 

- - พัฒนาปรับปรุงหาด
หินทรายแม่น้ำโขง

ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว และงาน
เทศกาลกินปลา

แม่น้ำโขง  

มีแหล่งท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น และ

ประชาชนมีรายได้
จากการท่องเที่ยว

เพิ่มมากขึ้น 

สำนัก 
ปลัดเทศบาล 

9 จัดตั้งศูนย์
จำหน่ายสินค้า
พื้นบ้านและ
หัตถกรรมชนเผ่า 
บ้านทุ่งพัฒนา 
หมู่ที่ 13 

เพื่อส่งเสริมให้มีแหล่ง
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

และเพื่อให้ประชาชน
มีรายได้จากการ

ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

จัดตั้งศูนย์จำหน่าย
สินค้าพื้นบ้านและ
หัตถกรรมชนเผ่า 

- 300,000 
(ทต.เวียง) 

- - จัดตั้งศูนย์จำหน่าย
สินค้าพื้นบ้านและ
หัตถกรรมชนเผ่า 

มีแหล่งท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น และ

ประชาชนมีรายได้
จากการท่องเที่ยว

เพิ่มมากขึ้น 

สำนัก 
ปลัดเทศบาล 

10 ส่งเสริมสนับสนุน
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม วิถีชน
เผ่า บ้านทุ่ง
พัฒนา หมู่ที่ 13 

เพื่อส่งเสริมให้มีแหล่ง
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

และเพื่อให้ประชาชน
มีรายได้จากการ

ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนหมู่บ้านการ
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิง
วัฒนะรรมวิถีชนเผ่า 

- 150,000 
(ทต.เวียง) 

- - ประชาชนเข้าใจ
วิธีการจัดการ

หมู่บ้านท่องเที่ยว
เชิงวัฒนะรรมวิธีชน

เผ่า 

มีแหล่งท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น และ

ประชาชนมีรายได้
จากการท่องเที่ยว

เพิ่มมากขึ้น 

สำนัก 
ปลัดเทศบาล 
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แผนพัฒนาการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลเวียง ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณท่ีได้มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 ส่งเสริมสนับสนุน
การปลูกต้นไม้ 
หลากสี สองข้าง
ทางถนนสาย
เชียงของ- 
เชียงแสน 

เพื่อส่งเสริมให้มีแหล่ง
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

และเพื่อให้ประชาชน
มีรายได้จากการ

ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

ปลูกต้นไม้หลากสี สอง
ข้างทาง ถนนสายเชียง

ของ-เชียงแสน 

- 30,000 
(ทต.เวียง) 

- - มีจำนวน
นักท่องเที่ยว 
เพิ่มมากขึ้น 

มีแหล่งท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น และ

ประชาชนมีรายได้
จากการท่องเที่ยว

เพิ่มมากขึ้น 

สำนัก 
ปลัดเทศบาล 

12 พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว
สวนสาธารณะ 
ท่าเรือบั๊ค บ้าน
หัวเวียง หมู่ที่ 1 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และ

ส่งเสริมให้ประชาชน
มีรายได้จากการ

ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ก่อสร้าง

ลานกีฬา และลาน
อเนกประสงค์ 

- 500,000 
(ทต.เวียง) 

5,000,000 
(กรมโยธาธิ
การและผัง

เมือง) 

- พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

จำนวน 1 แห่ง 

พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และ

ประชาชนมีรายได้
จากการท่องเที่ยว

เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

13 พัฒนาปรับปรุง
น้ำตกห้วยตอง 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และ

ส่งเสริมให้ประชาชน
มีรายได้จากการ

ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

1.ก่อสร้างถนน คสล.
เข้าสู่น้ำตกขนาด 
4X3,500 เมตร       
2.ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในบริเวณน้ำตก3.
ก่อสร้างอาคารบริการ
นักท่องเที่ยวขนาด 4X6 
เมตร จำนวน 1 หลัง 

- 3,000,000 
(กรมโยธาธิ
การและผัง

เมือง) 

- - พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

จำนวน 1 แห่ง 

พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และ

ประชาชนมีรายได้
จากการท่องเที่ยว

เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลเวียง ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณท่ีได้มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   4.ก่อสร้างทางเดินขึ้นสู่
น้ำตกขนาด
1.5X3,500 เมตร 

       

14 พัฒนาปรับปรุง
น้ำตกห้วยเม้ง 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และ

ส่งเสริมให้ประชาชน
มีรายได้จากการ

ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

1.ก่อสร้างถนน คสล.
เข้าสู่น้ำตกขนาด
4X3,000 เมตร 
2.ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในบริเวณน้ำตก 
3.ก่อสร้างอาคารบริการ
นักท่องเที่ยวขนาด 4X6
เมตร จำนวน 1 หลัง 
4.ก่อสร้างทางเดินขึ้นสู่
น้ำตกขนาด 
1.5X3,500 เมตร 

- 3,000,000 
(โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัด
เชียงราย) 

- - พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว จำนวน 1 

แห่ง 

พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และ

ประชาชนมีรายได้
จากการท่องเที่ยว

เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลเวียง ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณท่ีได้มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว หนอง
บัวหลวง บ้านโจ้
โก้ หมู่ที่ 10 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และ

ส่งเสริมให้ประชาชน
มีรายได้จากการ

ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

-ก่อสร้างถนน คสล. 
ทางเข้าหนองบัวหลวง
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว
1,500 เมตร ,ติดตั้ง
เครื่องออกกำลังกาย
กลางแจ้ง, ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์, ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง 
-ก่อสร้างทางสำหรับว่ิง
และปั่นจักรยาน ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว
1,200 เมตร 
-ก่อสร้างอาคารรองรับ
การจัดการแข่งขันกีฬา
ทางน้ำ ขนาดกว้าง 
8.00 เมตร ยาว 
24.00 เมตร สูง 3.00 
เมตร 

- - 25,000,0
000 
(กกท.) 

- พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว จำนวน 1 

แห่ง 

พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และ

ประชาชนมีรายได้
จาการท่องเที่ยวเพิ่ม

มากขึ้น 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลเวียง ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณท่ีได้มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 ลานบ้านลานใจ๋
ลานวัฒนธรรม
เมืองเชียงของ 
บ้านหัวเวียง หมู่
ที่ 1 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และ

ส่งเสริมให้ประชาชน
มีรายได้จากการ

ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณดดยรอบ 
-ก่อสร้างลาน 
จำหน่ายสินค้า 
-ก่อสร้างและปรับปรุง
อาคารจำหน่ายสินค้า 

- - 5,000,000 
(กกท.) 

- พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

จำนวน 1 แห่ง 

พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และ

ประชาชนมีรายได้
จากการท่องเที่ยว

เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างหอชม
เมืองร้อยเต่า 
ดอยแสล่ง บ้าน
สบสม หมู่ที่ 3 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และ

ส่งเสริมให้ประชาชน
มีรายได้จากการ

ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

-ก่อสร้างหอชมวิวเมือง
ร้อยเต่า (เชียงของ-บ่อ
แก้ว) จำนวน 1 จุด 
ปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบ 
-ก่อสร้างลานจำลองวิถี
ชีวิตคนเชียงของ 

- - - 10,000,000 
(กกท.) 

พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

จำนวน 1 แห่ง 

พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และ

ประชาชนมีรายได้
จากการท่องเที่ยว

เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าแบบ 
Underground 
ถนนสายบ้านหัว
เวียง ม.1 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และ

ส่งเสริมให้ประชาชน
มีรายได้จากการ

ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
แบบ Underground 
ถนนสายบ้านหัวเวียง  
ม.1 บ้านหาดไคร้ ม.7 

- - 32,000,000 
(การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค) 

- ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า แบบ 

Underground 

พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และ

ประชาชนมีรายได้
จากการท่องเที่ยว

เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณท่ีได้มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 โครงการหมู่บ้าน
วัฒนธรรมชนเผ่า
บ้านทุ่งนาน้อย 
หมู่ที่ 11 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และ

ส่งเสริมให้ประชาชน
มีรายได้จากการ

ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ชน
เผ่าม้ง ปรับปรุงภูมิทัศน์
และปรับปรุงจุดชมวิว 

- 15,000,000 
(กกท.) 

- - พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

จำนวน 1 แห่ง 

พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และ

ประชาชนมีรายได้
จากการท่องเที่ยว

เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

20 พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวอ่างเก็บ
น้ำพระราชดำริ
บ้านทุ่งดุก หมู่ที่ 
4 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และ

ส่งเสริมให้ประชาชน
มีรายได้จากการ

ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

ก่อสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่
อ่างเก็บน้ำปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ และปรับปรุงจุด
ชมวิว 

- - - 5,000,000 
(กรมโยธาธิการ
และผังเมือง) 

พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

จำนวน 1 แห่ง 

พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และ

ประชาชนมีรายได้
จากการท่องเที่ยว

เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 
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