
ชื่อโครงการนวัตกรรม“ข่วงเวียงเทิงสร้างสุข” 
 

๑. วัตถุประสงค์ของโครงการนวัตกรรม 
 ๑.๑ อธิบายว่าวัตถุประสงค์โดยของโครงการนวัตกรรมคืออะไร (ไม่เกิน ๓๐๐ ค า)  
 จากการระดมความคิดเห็นในการประชุมประชาคมจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ประชาชนมีความ
ต้องการพ้ืนที่ออกก าลังกาย สถานการศึกษาระดับปฐมวัย สถานีขนส่งเพ่ือความปลอดภัย  ลานกิจกรรม
ส าหรับภาครัฐและเอกชน ศูนย์รวมการแสดงทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี ศูนย์ป้องกันภัย ซึ่งความ
ต้องการเหล่านี้เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่ เทศบาลต าบลเวียงเทิงที่ไม่มี
พ้ืนที่ส าหรับจัดบริการสาธารณะดังกล่าว เพราะพ้ืนที่สาธารณะ จ านวน 0.2 ตารางกิโลเมตรในเขตเทศบาล
เป็นพื้นที่ราชพัสดุ ของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และประชาชน/เอกชนครอบครองที่ดิน ปล่อยให้รกร้าง
ว่างเปล่าใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่คุ้มค่า ก่อเกิดปัญหามลภาวะ ขยะ น้ าเสีย และอาชญากรรม จึงเป็นอุปสรรค
และเป็นปัญหาที่ท้าทายต่อการพัฒนาและการขอใช้พ้ืนที่ส าหรับจัดบริการสาธารณะต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน   

เทศบาลจึงได้ท าการส ารวจและค้นหาพ้ืนที่สาธารณะที่มีความเชื่อมโยงในการแก้ปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  พัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์มากขึ้น จากการส ารวจพบว่ามี
พ้ืนที่พัสดุ หมายเลขทะเบียนที่ 367 (บางส่วน) ในเขตหมู่ที่ ๑ ต าบลเวียง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีความ
เหมาะสมในการจัดบริการสาธารณะ โดยจัดสรรในรูปแบบโครงการต่าง ๆ การใช้งานพ้ืนที่ในเมืองให้คุ้มค่ า
ที่สุดในขณะที่ลงทุนน้อยท่ีสุด เป็นกุญแจส าคัญในกระบวนการที่น ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพประชาชนเข้าสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ มีความปลอดภัยในชุมชน สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ มีสุขภาพที่ดีทุกมิติ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเมือง 
และ เน้นการมีส่วนร่วม โดยประชาชนทุกกลุ่มวัยได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ก่อให้เกิดชุมชนสุขภาวะโดยส่วนรวม  

๑.๒ ผลงานสอดคล้องกับนวัตกรรมรายด้านที่เลือกไว้อย่างไร  
 นวัตกรรม “ข่วงเวียงเทิงสร้างสุข” เป็นนวัตกรรมที่สอดคล้องด้านการบริหารจัดการเมือง เป็นการบูร
ณาการกับภาครัฐในการจัดสรรพ้ืนที่ใช้สอยเพ่ือพัฒนาเมือง โดยการเชื่อมโยงคนชุมชนและองค์กรภาคี
เครือข่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การผังเมือง การขนส่ง การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ โดยน าหลักคิดในเรื่องเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) มา
ประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเมือง คือ การแบ่งหรือการใช้สถานที่ร่วมกัน (Co-location) บูรณาการที่ดินเปล่าของ
ภาครัฐมาปรับปรุงเพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปใช้ประโยชน์มากที่สุด การแบ่งหรือการใช้สถานที่ร่วมกันจะ
ช่วยลดความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประชาชน ซึ่งช่วยประหยัดงบประมาณในการสร้างสิ่งต่างๆ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกของประชาชนด้วย การแบ่งปันโดยการขอใช้ พ้ืนที่ว่างเปล่าของกรมธนารักษ์ จ านวน 
33 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา หมู่ที่ 1 ต าบลเวียง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพ่ือสร้างพ้ืนที่สร้างสุข 
ประกอบด้วย  (1) สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเวียงเทิง จ านวน 6 ไร่ 
3 งาน 25 ตารางวา  พิกัด 2177521N 624919 E  (2) สถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอเทิง/ศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 8 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา พิกัด 2177479 N 624799 E (3) ลาน
กิจกรรม จ านวน 1 ไร่   พิกัด 2177549 N 624836 E  (๔)  โรงเรียนเทศบาลต าบลเวียงเทิง จ านวน 9 
ไร่ 36 ตารางวา พิกัด 2177518 N 624761 E (๕) ข่วงวัฒนธรรมเวียงเทิง จ านวน 8 ไร่ 2 งาน 23 



ตารางวา พิกัด 2177518 N 624586 E และ สร้างถนนเลี่ยงเมือง สาย 2527 ลดปัญหาการจราจรบน
ท้องถนน ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 
๒. โครงการสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติในข้อใด  
    (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
 (.....) การขจัดความยากจน 
 (..√...) การขจัดความอดอยาก 
 (..√...) การมีสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี 
 (..√...) การศึกษาที่มีคุณภาพ 
 (.....) ความเท่าเทียมกันทางเพศ 
 (..√...) การมีน้ าสะอาดและการสุขาภิบาล 
 (.....) การเข้าถึงพลังงานสะอาด 
 (..√...) การมีงานท าและเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 (..√...) การอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน 
 (..√...) การลดความเหลื่อมล้ า 
 (..√...) ความยั่งยืนของเมืองและชุมชน 
 (...√..) ความรับผิดชอบในการผลิตและการบริโภค 
 (..√...) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (...√..) การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ า 
 (.....) การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดิน 
 (.....) การสร้างความสงบสุข ยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง 
 (..√...) ความร่วมมือในการมุ่งสู่เป้าหมาย 
 อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (ไม่
เกิน ๓๐๐ ค า) 
 โครงการนวัตกรรม “ข่วงเวียงเทิงสร้างสุข” เป็นนวัตกรรมการพัฒนาที่อยู่บนพ้ืนฐานแนวคิด Locally 
–focused Development คือ การพัฒนาที่จะต้องเริ่มจากระดับท้องถิ่น  ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยจัดหมวดหมู่ของการพัฒนาปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม  ดังนี้ 1) ปัจจัยสะท้อนมิติของสังคม (People) ด้วยการเติมเต็มศักยภาพของคนให้มีความเท่า
เทียมกัน สอดคล้องกับเป้าหมาย ที่ 3 การมีสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ 2 การขจัดความอด
อยาก เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ เป้าหมายที่ ๑๐ การลดความเหลื่อมล้ า เป้าหมายที่ 11 ความ
ยั่งยืนของเมืองและชุมชน 2) ปัจจัยสะท้อนมิติของเศรษฐกิจ (Prosperity) ด้วยการสร้างความมั่นคั่งทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้มีความกลมกลืนธรรมชาติ สอดคล้องกับเป้าหมาย
ที่ 8 การมีงานท าและเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป้าหมายที่ 9 การอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เป้าหมายที่ 11 ความยั่งยืนของเมืองและชุมชน ๓) ปัจจัยสะท้อนมิติสิ่งแวดล้อม (Planet) ด้วยการ
ปกป้องโลกจากการเสื่อมสลาย สอดคล้องกับเป้าหมายที่ 6 การมีน้ าสะอาดและการสุขาภิบาล เป้าหมาย 12 
ความรับผิดชอบในการผลิตและการบริโภค เป้าหมายที่ 13 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายที่ 14 
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ า  4) ปัจจัยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnership) 



การสร้างความเป็นหุ้นส่วนแห่งการพัฒนาให้เข้มแข็งและเป็นปึกแผ่นโดยการส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา สอดคล้องกับเป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือในการมุ่งสู่เป้าหมาย 
 
๓. ลักษณะของโครงการ 
 (..√...) โครงการที่ริเริ่มใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(.....) โครงการที่ต่อยอดจากโครงการเดิม ชื่อโครงการเดิม................... ซึ่งได้ริเริ่มไว้ในปี พ.ศ.............. 
(.....) โครงการที่ต่อยอดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ระบุ.........................................พ.ศ........... 

 
๔. ความส าคัญของโครงการนวัตกรรม (อธิบายว่าโครงการนวัตกรรมมีที่มาและความส าคัญอย่างไร และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างไร อธิบายไม่เกิน ๔๐๐ ค า) 

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงแนวเขต ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 
145 ง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553 ท าให้พื้นที่จากเดิม 1.3 ตารางกิโลเมตร เป็น 12 ตารางกิโลเมตร จาก
เดิม 2 หมู่บ้านเพิ่มขึ้นเป็น 5 หมู่บ้าน ความต้องการให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีมากขึ้น ด้วยบริบทของพ้ืนที่
เทศบาลฯ มีข้อจ ากัดด้านการขยายพื้นท่ีเขตเมือง เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน ท าให้ต้อง
จัดหาพ้ืนที่เพ่ือจัดบริการสาธารณะ รวมถึงวางแผนการพัฒนาเมืองในระยะยาวเพ่ือรองรับโอกาสในอนาคต 
เทศบาลฯ ต้องวางแผนการบริหารจัดการเมืองให้สอดคล้องกับบริบทความเจริญตามยุคโลกาภิวัตน์ เดิมเมื่อปี 
2549 เทศบาลฯ ขอใช้พื้นที่พัสดุ หมายเลขทะเบียนที่ 367 (บางส่วน) ของกรมธนารักษ์ เพ่ือจัดสร้างอาคาร
เรียนอนุบาล 3 ขวบ และลานกีฬา ตามภารกิจถ่ายโอน และเมื่อปี 2553 ท าการส ารวจพ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือ
วางแผนการจัดท าผังเมือง และแผนพัฒนาเทศบาล ในการจัดบริการสาธารณะและแก้ปัญหาตามความต้องการ
ของประชาชนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่หลังจากท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแนวเขต  

ปี 2554 เทศบาลร่วมกับสถาบันราชภัฎเชียงราย จัดประชุมประชาคมท าแผนพัฒนาเทศบาล ของ
ประชาชนทั้ง 5 หมู่บ้าน สรุปและจัดล าดับความส าคัญ พบว่าประชาชนมีความต้องการพ้ืนที่ออกก าลังกาย 
สถานการศึกษาระดับปฐมวัย สถานีขนส่งเพ่ือความปลอดภัย  ลานกิจกรรมส าหรับภาครัฐและเอกชน ศูนย์
รวมการแสดงทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี ศูนย์ป้องกันภัย ให้อยู่ในพื้นท่ีเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน  

ปี 2555 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล โดยการมีส่วนร่วมของ 4 องค์กรหลัก 
(ท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และประชาชน) ประชุมหารือเพ่ือก าหนดแนวทาง โดยจัดตั้ง
คณะท างานร่วมกันจัดหาพ้ืนที่จัดบริการสาธารณะใช้ประโยชน์ร่วมกัน ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงพ้ืนที่
เดิมและขยายการขอใช้พ้ืนที่เพ่ิม เชื่อมโยงทุกความต้องการของประชาชนให้เป็นพ้ืนที่นวัตกรรม ชื่อว่า “ข่วง
เวียงเทิงสร้างสุข” ในพ้ืนที่ของกรมธนารักษ์ จ านวน 33 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา โดยให้มีระยะการด าเนินงาน
รวบรวมและขอใช้พ้ืนที่ของกรมธนารักษ์ให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 พัฒนาปรับปรุงบริการสาธารณะให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุดในระยะยาว 

                    



 
๕. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของโครงการนวัตกรรม (ผลงานต้องแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางใหม่ 
หรือการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติที่โดดเด่นเพ่ือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือการแก้ปัญหาประเด็น
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 ๕.๑ อธิบายว่าผลงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในบริบทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านอย่างไร 
(ไม่เกิน ๓๐๐ ค า) 
  เทศบาลต าบลเวียงเทิง ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา  “เทศบาลเวียงเทิง เป็นเมืองน่าอยู่ 
คนมีสุข มีการเรียนรู้และพัฒนา บริหารจัดการก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” และมีเป้าหมายการพัฒนาให้
เป็นเทศบาลเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน นวัตกรรม “ข่วงเวียงเทิงสร้างสุข” พ้ืนที่ 33 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา แยก
ออกเป็น 5 โซน คือ โซน 1 สุขภาพดีมีความรู้ โซน  2 เมืองปลอดภัย  โซน 3 กิจกรรมอิสระ โซน 4 
การศึกษาตลอดชีวิต โซน 5 ข่วงวัฒนธรรมเมืองเทิง  นวัตกรรมนี้เป็นการผสมผสานแนวคิดธรรมาภิบาล 
แนวคิดการพัฒนาที่จะต้องเริ่มจากระดับท้องถิ่น  แนวคิดของเศรษฐกิจแบ่งปันเรื่องการจัดการเชิงพ้ืนที่มา
ประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเมือง คือ วิธีการแบ่งหรือการใช้สถานที่ร่วมกัน (Co-location) ผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมของ ๔ องค์กรหลัก (ท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และประชาชน) และภาคีเครือข่าย การ
สร้างสรรคน์วัตกรรมและน าแนวทางไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้บริบท 1) การพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์
มากขึ้น 2) การใช้พ้ืนที่ในเมืองให้คุ้มค่าที่สุดในขณะที่ลงทุนน้อยที่สุด 3) สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 4) 
รองรับโอกาสในการพัฒนาสู่ความเจริญในอนาคต เชื่อมโยงสู่เป้าหมายสุขภาวะ 5 ด้าน คือด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเมืองการปกครอง โดยยึดหลักความต้องการของประชาชน 
กับทุนและศักยภาพของพ้ืนที่เป็นส าคัญ การทบทวนปรับปรุงภารกิจให้สอดคล้องกับบริบทของเมือง การสร้าง
ความเข้าใจในแนวคิดของการร่วมรับประโยชน์โดยส่วนรวมเป็นสิ่งที่ท าให้นวัตกรรมประสบความส าเร็จ  
 ๕.๒ อธิบายว่าผลงานเป็นริเริ่มใหม่หรือการปรับเปลี่ยนจากบริบทอ่ืนๆ อย่างไร (ไม่เกิน ๓๐๐ ค า) 
  เป็นนวัตกรรมที่ริเริ่มจากความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มวัยร่วมรับประโยชน์ คือ โซน ๑ 
สุขภาพดีมีความรู้ การสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สร้างทางเลือกในการดูแลสุขภาพ เป็นสถานที่ส าหรับ
การจัดกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน กลุ่มองค์กร ประชาชน  สถานที่ส าหรับออกก าลังกายทั้งกิจกรรม
กลางแจ้ง ชมรมตะกร้อ ชมรมแอโรบิค ชมรมจักรยาน และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ส่วนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลเวียงเทิง จัดเป็นสถานที่รองรับการจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย เพ่ือการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าสู่ระดับอนุบาล ๑ – ๓ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป  โซน ๒ เมืองปลอดภัย สถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอ
เทิง เป็นความต้องการสถานที่จุดจอดรถรับส่งผู้โดยสารทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนผู้ใช้บริการ และอ านวยความสะดวกส าหรับการบริการด้านคมนาคมขนส่ง 
สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่วนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นศูนย์กลางความช่วยเหลือสา
ธารณภัยต่าง ๆ อย่างทันท่วงที เป็นเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โซน ๓ กิจกรรมอิสระ ลาน
กิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อจัดให้มีสถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายและเป็นสถานที่ส าหรับชมรมเปตอง
ในการจัดกิจกรรมเป็นประจ าทุกวัน โซน ๔ การศึกษาตลอดชีวิต โรงเรียนเทศบาลต าบลเวียงเทิง เป็น
สถานศึกษารองรับนักเรียนระดับอนุบาล ๓ – ๕ ขวบเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระดับประถมศึกษา ศูนย์การ
เรียนรู้ผู้สูงวัย เพ่ือจัดการศึกษาและกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ สนับสนุนการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต โซน ๕ ข่วง
วัฒนธรรมเมืองเทิง  เป็นศูนย์ถ่ายทอดแหล่งการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของอ าเภอเทิงและอ าเภอใกล้เคียง  และถนนสาย 
2527 เป็นถนนเลี่ยงเมืองเพ่ือลดปัญหาด้านการจราจร 



 
 ๕.๓ อธิบายว่าผลงานมีการใช้ทรัพยากรทางการบริหาร เช่น บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ หรือ
ทรัพยากรอ่ืนๆ อะไรบ้างในการน าผลงานไปปฏิบัติ (ไม่เกิน ๓๐๐ ค า) 
  ภายใต้บริบทภายใต้บริบท การพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์มากขึ้น การใช้พ้ืนที่ใน
เมืองให้คุ้มค่าที่สุดในขณะที่ลงทุนน้อยที่สุด สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ รองรับโอกาสในการพัฒนาสู่ความ
เจริญในอนาคต เชื่อมโยงสู่เป้าหมายการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม การเมืองการ
ปกครอง โดยใช้ทุนพ้ืนที่ราชพัสดุ ของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง หมายเลขทะเบียนที่ 367 (บางส่วน) 
จ านวน 33 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา แยกพ้ืนที่ดังนี้  โซน 1 สุขภาพดีมีความรู้ จ านวน 6 ไร่ 3 งาน 25 
ตารางวา  โซน  2 เมืองปลอดภัย จ านวน 8 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา  โซน 3 กิจกรรมอิสระ จ านวน ๑ ไร่  
โซน 4 การศึกษาตลอดชีวิต จ านวน 9 ไร่ 36 ตารางวา โซน 5 ข่วงวัฒนธรรมเมืองเทิง จ านวน 8 ไร่ 2 งาน 
23 ตารางวา การเชื่อมโยงทุนทางสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภาคีเครือข่าย ที่มีอยู่เดิม คือ โรงเรียน
เทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สวนสาธารณะ ลานกิจกรรม ทุนภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมในโซนที่เทศบาลต าบลเวียงเทิงมีข้อจ ากัด  ซึ่งได้การสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างพ้ืนที่ข่วงเวียงเทิง 
จากส านักงานโยธาธิการและผังเมือง จ านวน 9,000,000 บาท รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง
โรงเรียนเทศบาลต าบลเวียงเทิง จาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จ านวน  7,974,278 บาท  ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจัดสร้างอาคารเอนกประสงค์  จ านวน  6,320,000 บาท ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ก่อสร้างศาลหลักเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์ข่วงเวียงเทิง 
จ านวน 3,000,000 บาท นอกจากนี้ เทศบาลต าบลเวียงเทิงได้ตั้งงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
ภูมิทัศน์พื้นที่นวัตกรรมปีละ 200,000 บาท 

 
๖. ความสามารถในการถ่ายทอดโครงการนวัตกรรม (ผลงานสามารถปรับเปลี่ยนไปตามบริบทหรือขยายผล
ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนโดยมีหลักฐานว่าผลงานได้ก่อให้เกิดโครงการนวัตกรรมที่คล้ายคลึงกันใน
หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน) 
 กรณีผลงานเคยถูกถ่ายทอดไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืนให้อธิบายว่าที่ไหน 
อย่างไร (ไม่เกิน ๓๐๐ ค า) 
 พ้ืนที่นวัตกรรม “ข่วงเวียงเทิงสร้างสุข” ได้บรรจุกิจกรรม/ผลงาน ในแต่ละโซน เป็นแหล่งเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการเรียนรู้ของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย
ศูนย์จัดการเครือข่ายเทศบาลต าบลเวียงเทิง จ านวน 20 แห่ง ดังนี้ ๑. เทศบาลต าบลท่าข้าม อ าเภอเวียงแก่น 
จังหวัดเชียงราย ๒. เทศบาลต าบลม่วงยาย อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 3.องค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 4.เทศบาลต าบลหล่ายงาว อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 5.เทศบาล
ต าบลบ้านเหล่า อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 6.เทศบาลต าบลป่าเมี่ยง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ 7.เทศบาลต าบลหงาว อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 8. องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ อ าเภอ
เมือง  จังหวัดเชียงราย 9. เทศบาลต าบลเวียงสา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 10. องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านพี ้อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 11. เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 12.เทศบาล
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง 13. องค์การบริหารส่วนต าบลผางาม อ าเภอเวียงชัย จังหวัด
เชียงราย 14. องค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 15. เทศบาลต าบลป่าแมต 
อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 16. เทศบาลต าบลเมืองชุม อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 17. เทศบาลต าบลสัน
มะเค็ด อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 18. เทศบาลต าบลดอนศิลา อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 19.



เทศบาลต าบลงิ้ว อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 20. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 
 
๗. ความยั่งยืนของโครงการนวัตกรรม (อธิบายไม่เกิน ๔๐๐ ค า ว่าโครงการนวัตกรรมมีความยั่งยืนหรือไม่
อย่างไร ครอบคลุมในประเด็นสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม) 
 ประเด็นสังคม 

การสร้างข่วงเวียงเทิง ท าให้ประชาชนร่วมรับประโยชน์ด้วยกันทุกกลุ่มมีความเป็นเจ้าของกิจกรรม/
ผลงานร่วมกัน สถานการณ์ทางสังคมท่ีประกอบไปด้วย ประชากร จ านวน ๕,๐๘๖ คน ๒,๖๓๒ ครัวเรือน กลุ่ม
ประชากร ๑๓ กลุ่มประชากร มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง ตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน และระดับปฐมวัย 
เพ่ือพัฒนาเด็กวัยเรียนให้มีความพร้อมในการศึกษาระดับที่สูงขึ้น ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  สถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอเทิงเป็นการจัดสวัสดิการโดยรัฐเพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้
บริการสาธารณะร่วมกัน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าถึง
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ของอ าเภอเทิงและอ าเภอใกล้เคียง  

ประเด็นเศรษฐกิจ 
การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ เชื่อมโยงทุนทางวัฒนธรรม เนื่องจากพ้ืนที่นวัตกรรม “ข่วงเวียงเทิง

สร้างสุข” มีวัดพระธาตุประตูเวียง เชื่อมโยง แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ คือ พระธาตุจอมจ้อ หนึ่งในเก้า
จอมจังหวัดเชียงราย พระธาตุจอมใจ จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมดึงดูดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
เข้ามาสักการะจ านวนมาก โซนพื้นท่ีลานจัดกิจกรรมและข่วงเวียงเทิง ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัด
กิจกรรมด้านต่าง ๆ เป็นประจ า เช่น มหกรรมอาหารและของดีอ าเภอเทิง การจัดงานประเพณีแข่งเรือพาย
ประจ าปี งานประเพณีลอยกระทง มหกรรมกีฬา การแสดงสินค้าท้องถิ่น คอนเสิร์ต มหรสพ ต่าง ๆ จึงท าให้
เป็นพื้นที่แหล่งหมุนเวียนค่าใช้จ่าย รายได้ ให้กับประชาชนตลอดทั้งปี 

ประเด็นสิ่งแวดล้อม  
สังคมเมืองคืออนาคตของประเทศไทย จ านวนประชากรเพ่ิมมากขึ้นทุกปี การก าหนดพ้ืนที่นวัตกรรม

ให้เป็นพื้นที่สีเขียวทุกโซนพื้นที่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมสภาพอากาศในอนาคต เพ่ิมจ านวน
ต้นไม้ในพ้ืนที่นวัตกรรม ๑๐% ซึ่งสามารถชดเชยการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิโลกได้ กล่าวคือ ต้นไม้รวมถึงพืชผัก
ทุกชนิดมี่ส่วนช่วยป้องกันรังสีคลื่นสั้น ปรับปรุงถนนที่ไม่ได้ใช้งานขยายทางเท้าและพ้ืนที่สาธารณะ รณรงค์การ
คัดแยกขยะในพื้นที่นวัตกรรม และก าหนดให้เป็นพื้นที่ปลอดถังขยะ  

  ปัจจุบันพื้นที่นวัตกรรมข่วงเวียงเทิงสร้างสุข เป็นพื้นที่ท่ีถูกประเมินความเหมาะสมจากภาคีภาครัฐ  
ในการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน และจัดบริการสาธารณะตามภารกิจ เช่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง  กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมขนส่งทางบก  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมป้องกันฯ ในการพัฒนาพ้ืนที่ให้ตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชน  นอกจากนี้นวัตกรรมยังน าไปสู่การจัดท าผังเมืองเฉพาะในอนาคตด้วย 

  
๘. ผลกระทบของโครงการนวัตกรรม (โครงการต้องมีการประเมินผล และสามารถแสดงหลักฐานในการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน) 
 ๘.๑ โครงการนวัตกรรมเคยถูกประเมินอย่างไร (อธิบายไม่เกิน ๓๐๐ ค า) 

นวัตกรรม “ข่วงเวียงเทิงสร้างสุข” เป็นการจัดบริการสาธารณะและจัดสรรพ้ืนที่รัฐ ให้ผู้ร่วม 



รับประโยชน์ทุกกลุ่มวัย ประกอบด้วย โซน1 สุขภาพดีมีความรู้ โซน2 เมืองปลอดภัย โซน3 กิจกรรมอิสระ 
โซน4 การศึกษาตลอดชีวิต โซน5 ข่วงวัฒนธรรมเมืองเทิง ได้ก าหนดการประเมินเป็นช่วงระยะ ตลอด
ระยะเวลาของโครงการนวัตกรรม ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐ (ระยะ ๕ ปี)  มีการติดตามและประเมินผลทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ก าหนดช่วงการประเมินเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณของแต่ละปี เพ่ือให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเทศบาล แผนด าเนินงานและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ประกอบเกณฑ์
ระยะเวลาของระเบียบข้อบังคับการขอใช้พ้ืนที่ของกรมธนารักษ์ การจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานภาคี
เครือข่าย คือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมขนส่ง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย สภาวัฒนธรรม  โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างประชากร ๔ องค์กรหลัก ประกอบด้วย ท้องถิ่น 
ท้องที่ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน (ผู้มีส่วนได้เสีย/ผู้ได้รับประโยชน์/ภาคีเครือข่าย) เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม/ แบบสัมภาษณ์  รายละเอียดการประเมิน ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ๑) 
ความสามารถในการใช้งานของพ้ืนที่นวัตกรรมในแต่ละโซน ๒) กระบวนการพัฒนานวัตกรรมออกแบบได้
เหมาะสมกับสถานที่ที่จะน าไปใช้งานและสอดคล้องกับด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ หรือด้านสิ่งแวดล้อม ๓) 
ผลส าเร็จของนวัตกรรม ได้ตอบสนองความต้องการของประชาชน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ๔) เป็น
การประเมินความพึงพอใจของประชาชน การประเมินพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 90 ต่อการจัด
โซนพื้นท่ีครอบคลุมด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันยังมีหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ที่อยู่
บริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่ข่วงเวียงเทิงสร้างสุขบางรายยังไม่เข้าใจเรื่องกิจกรรมในแต่ละโซน 
 ๘.๒ ผลการประเมินอธิบายถึงผลกระทบของโครงการนวัตกรรมอย่างไร (ไม่เกิน ๓๐๐ ค า) 

สถานการณ์ความต้องการของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชากร ๕,๐๘๖ คน  
วัยเด็กและเยาวชน จ านวน ๑,๑๕๓ คน วัยท างาน จ านวน  3,034 คน วัยผู้สูงอายุ จ านวน 899  คน โดย
ประชาชนทุกกลุ่มวัยร่วมรับประโยชน์นวัตกรรม สรุปผลกระทบการประเมินโครงการนวัตกรรมดังนี้ โซน1 
สุขภาพดีมีความรู้ ร้อยละ 20.74 ของพ้ืนที่นวัตกรรม ตอบสนองความต้องการพื้นที่ศูนย์รวมทางเลือกส าหรับ
ออกก าลังกายของทุกกลุ่มวัย กลุ่มแอโรบิค กลุ่มตะกร้อ กลุ่มเด็กและเยาวชน กิจกรรมลานกีฬา  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กรองรับเด็กก่อนวัยเรียน อายุ 0-3 ปี จ านวน 190 คน ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน 
โซน2 เมืองปลอดภัย ร้อยละ 24.44 ของพ้ืนที่นวัตกรรม  สามารถจัดระบบการบริการคมนาคมขนส่ง 
ทันสมัย สะดวกปลอดภัย ให้บริการกับประชาชนทั่วไป ประมาณ 200 คน/วัน และผู้ประกอบการเดินรถ
จ านวน 6 ราย ศูนย์เครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กู้ชีพ กู้ภัย ช่วยเหลือและบรรเทาความเสียหาย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์  โซน3 กิจกรรมอิสระ ร้อยละ 2.96  ของ
พ้ืนที่นวัตกรรม เป็นพ้ืนที่ส าหรับจัดกิจกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจชุมชน การตลาด 
ผู้ประกอบการ การกีฬาและนันทนาการ   โซน4 การศึกษาตลอดชีวิต ร้อยละ 26.67 ของพ้ืนที่นวัตกรรม 
การจัดการศึกษาระดับอนุบาล 1-3 จ านวน 291 คน ได้รับสวัสดิการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสมวัย มี
สถานที่เพียงพอต่อการจัดการศึกษานอกห้องเรียน เช่น ธนาคารขยะ สวนเกษตรพอเพียง สนามกีฬา ห้องโสต
ศึกษา ห้องประชุม อาคารเรียนมาตรฐาน และ ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัย ร้อยละ 20.57  
โซน 5 ข่วงวัฒนธรรมเมืองเทิง  ร้อยละ 25.19 ของพ้ืนที่นวัตกรรม ประชาชนทั่วไปได้มีสถานที่พักผ่อน ออก
ก าลังกาย จัดกิจกรรม เป็นศูนย์รวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ จุดบริการนักท่องเที่ยว ประชาชนร้อยละ 90 พึง
พอใจกับการจัดนวัตกรรม 
 
 
 



 ๘.๓ โครงการนวัตกรรมถูกประเมินด้วยตัวชี้วัดใด (อธิบายตัวชี้วัดที่น ามาใช้ไม่เกิน ๓๐๐ ค า) 
  ๘.๓.๑ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ก าหนดตัวชี้วัดว่านวัตกรรมได้ตอบสนองวัตถุประสงค์ของโครงการในการจัดบริการ
สาธารณะได้ตรงตามความต้องการของประชาชน ความสามารถในการใช้งานของพ้ืนที่นวัตกรรมในแต่ละโซน 
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมออกแบบได้เหมาะสมกับสถานที่ที่จะน าไปใช้งานและสอดคล้องกับด้านสังคม 
ด้านเศรษฐกิจ หรือด้านสิ่งแวดล้อม ประชาชนทุกกลุ่มวัย ประชากร 13 กลุ่มประชากร  มีสุขภาวะที่ดี ด้าน
สังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการเมืองการปครอง ประชากร 4 องค์กรหลัก (ท้องถิ่น ท้องที่ 
หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน) มีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของกระบวนการนวัตกรรม บูรณาการภาคีเครือข่าย
หลายภาคส่วน ในการพัฒนานวัตกรรมให้ประสบความส าเร็จ 
  ๘.๓.๒ ผลผลิตที่ได้ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
  ก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จของนวัตกรรมตอบสนองความต้องการของประชาชน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 90 1) ด้านสังคม ผู้มีส่วนได้เสียจากนวัตกรรมทั้งทางตรง
และทางอ้อม ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงวัยผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดความเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐานและมีทางเลือกมาก
ยิ่งขึ้น 2) ด้านเศรษฐกิจ รายได้ภาพรวมของชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานเส้นความยากจนของประเทศ รายได้
เฉลี่ยต่อหัวประชากร 94,119 บาท/ปี 3) ด้านสุขภาพ ผลลัพธ์จากนวัตกรรมท าให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมี
ทางเลือกในการดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย ส่งผลให้ระดับของการเจ็บป่วยมีการเปลี่ยนแปลงไปใน
แนวทางที่ดีขึ้น 4) ด้านสภาวะแวดล้อม การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ 10 % ในแต่ละโซนเพ่ิม
จ านวนก๊าซออกซิเจนให้กับประชาชนในเขตเมืองเกิดความร่มรื่นสวยงาม 5) ด้านการเมืองการปกครอง
ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมตัดสินการริเริ่มนวัตกรรม มีข้อตกลงร่วมกันในการเข้าร่วมใช้ประโยชน์
จากพ้ืนที่นวัตกรรม ท าให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของพ้ืนที่  
 
๙. การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย (โครงการนวัตกรรมต้องแสดงว่ามีการน าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่างๆ ได้แก่ ประชาชน หน่วยงานอื่นๆ ภาคประชาสังคม หรือภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถอธิบายได้ว่ามีใครบ้างที่มีส่วนในการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ
และการประเมินผลงาน โปรดระบุบทบาทและการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ (ไม่เกิน ๔๐๐ 
ค า) 

๑. การริเริ่มนวัตกรรม “ข่วงเวียงเทิงสร้างสุข”  เกิดข้ึนจากการส ารวจปัญหาความต้องการและเพ่ือ 
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ตั้งแต่ ปี 2555 โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบลเวียงเทิงและสถาบันราชภัฎ
จังหวัดเชียงราย  

๒. ประชาชน 4 องค์กรหลัก ประกอบด้วย ๑. ท้องที่ (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน)  
๒.ท้องถิ่น (คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล) ๓.หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ (อ าเภอเทิง ท้องถิ่นอ าเภอเทิง 
สภาวัฒนธรรม ส านักงานขนส่ง หมวดการทาง โรงพยาบาล ส านักงานเกษตร ส านักงานบังคับคดี) แหล่ง
ประโยชน์ (วัด สวนสาธารณะ) ๔. ประชาชนทั้ง 5 หมู่บ้าน (หมู่ 1 ,2,14,15,20)  
 ๓. เทศบาลต าบลเวียงเทิง เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผน สนับสนุน /ด าเนินการโครงการและ
กิจกรรมในพ้ืนที่ และประสานงานความร่วมมือทุกภาคส่วน จัดเวทีประชาคม สร้างความเข้าใจกับชุมชน 
ประชาชน และส่วนที่เกี่ยวข้อง   
 4. ภาคีเครือข่าย  

ภาคีระดับต้นทาง คือ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังเนื่องจากพ้ืนที่จัดท านวัตกรรม จ านวน  



33 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา ต้องได้รับการอนุญาตใช้พ้ืนที่ก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และมีการ
รายงานและประเมินผลการด าเนินงาน 
  ภาคีระดับกลางทาง เพ่ือขอรับการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม งบประมาณในการด าเนิน  
เช่น กรมโยธาธิการและผังเมืองโครงการก่อสร้างข่วงเวียงเทิง  กรมขนส่งทางน้ าและราชนาวีโครงการปรับปรุง
และแก้ไขตลิ่งพัง กรมการขนส่งทางบกโครงการบริหารจัดการสถานีขนส่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างสองฟากแม่น้ าอิง สภาวัฒนธรรมโครงการจัดงานประเพณีต่าง ๆ  
กรมการศาสนาการบูรณะศาสนสถาน 
  ภาคีระดับปลายทาง ในแต่ละโซนของพ้ืนที่นวัตกรรมมีความจ าเป็นต้องรับการสนับสนุนทั้ง
ข้อมูล การส่งเสริมกิจกรรม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความยั่งยืนของกิจกรรมต่างๆ 
เช่น โรงเรียนเทศบาลต าบลเวียงเทิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส านักงานขนส่ง บริษัทขนส่งจ ากัด บริษัท ก สหกิจ
เดินรถ บริษัทชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ บริษัทสยามเฟิร์สทัวร์ บริษัทเชิดชัยทัวร์ กลุ่ม อสม. กลุ่มแอโรบิค กลุ่ม
ผู้สูงอายุ ชมรมตะกร้อ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยข่าวภาพ ส านักงานพัฒนาชุมชน 
บริษัท/ห้างร้าน 
  
๑๐. บทเรียนที่ได้รับ (อธิบายบทเรียนหลักท่ีได้รับจากโครงการนวัตกรรม และจะสามารถปรับปรุงผลงานให้ดี
ขึ้นได้อย่างไร อธิบายไม่เกิน ๓๐๐ ค า) 
 จากการด าเนินนวัตกรรม “ข่วงเวียงเทิงสร้างสุข” บทเรียนที่เทศบาลต าบลเวียงเทิงได้รับมีดังนี้ ๑) 
การเชื่อมโยงทุนทางสังคมและศักยภาพระดับต่างๆ มีส่วนส าคัญในการพัฒนานวัตกรรม การจัดบริการ
สาธารณะเพ่ือให้ครอบคลุมด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเมืองการปกครอง 
ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ต้องยึดหลักความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญและประชาชนสมควรได้รับ
ประโยชน์ทุกกลุ่มประชากร ๒) ในการด าเนินงานเส้นทางการพัฒนานวัตกรรม ยังมีปัจจัยหลายด้านที่จะต้อง
น ามาศึกษาผลกระทบ เนื่องจากข้อจ ากัดที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย ด้านงบประมาณ และวิถีชีวิตรากเหง้าของ
ประชาชน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของโลกาภิวัฒน์ ปัจจัยเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงาน
เกี่ยวเนื่องกับระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างหน่วยงาน ๓) การพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับบริบทความต้องการ
ที่เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย ท าให้เทศบาลต าบลเวียงเทิงต้องทบทวนภารกิจและพัฒนาพ้ืนที่ให้ตรงตามความ
ต้องการและมีประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด ๔) การด าเนินการทุกกิจกรรมในพ้ืนที่นวัตกรรมภาคีเครือข่ายมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาและสนับสนุนให้กิจกรรมเกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดความเป็นเจ้าของพ้ืนที่ร่วมกัน สร้าง
ความร่วมมือระหว่างองค์กร 5) นวัตกรรมสร้างให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน การสร้างความร่วมมือ ระดมความ
คิดเห็น การวางแผน  และประโยชน์ร่วมกัน  
 โดยสรุป บทเรียนดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งให้ประชาชนมีสุขภาพและชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างมีความเสมอภาค รักษาสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมใน
การร่วมคิดร่วมตัดสินใจพัฒนาเมืองและชุมชน เพ่ือสร้างเทศบาลต าบลเวียงเทิงให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 



 

รูปภาพโครงการนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 

       

       
 

        
 

    


