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แผนที่สังเขป ตําบลเวียงพางคํา 

 
 
 
 

ขอมูลท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา 
อําเภอแมสาย   จังหวัดเชียงราย 

 
1.สภาพทั่วไป 
 -ตําบลเวียงพางคํา ไดรับการจัดตั้งตาม
กฎหมายลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ.2457  เมื่อ 
พ.ศ.2526 โดยแยกจากตําบลแมสาย และไดรับ
การยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบล ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 
2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป 
เลม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 มี
ผลใชบังคับเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 
 -ปจจุบันเปนองคการบริหารสวนตําบล 
ขนาดเล็ก (ช้ันที่ 5) ตั้งอยู ณ เลขที่ 409 หมูที่ 9 
ตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย  
โทรศัพท/โทรสาร 0-5364-6569,0-5364-6393  E-
mail: 6570902@thailocaladmin.go.th เว็บไซต  
www.nan-non.com 
 
1.1 ท่ีตั้งและขนาด 

ตําบลเวียงพางคํา เปนหนึ่งใน 8 ตําบลของอําเภอแมสาย จังหวดัเชยีงราย มีพื้นที่เฉพาะในเขต 
อบต.ประมาณ 31 ตร.กม.หรือประมาณ 19,375 ไร                                           

ที่ทําการ อบต.ไดขอใชที่สาธารณะประโยชนหนองแหวน เนื้อที่ประมาณ 14 ไร ระยะหางจาก
ที่วาการอําเภอแมสาย ประมาณ 2 กิโลเมตร 
 มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดตอประเทศสหภาพพมา 
 ทิศตะวันออก ติดตอเขตเทศบาลตําบลแมสาย,อบต.แมสาย,อบต.ศรีเมืองชุม 
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 ทิศใต ติดตอ อบต.โปงงามและ อบต.โปงผา 
 ทิศตะวันตก ติดตอประเทศสหภาพพมา 
 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

พื้นที่ทางดานทิศตะวันตก มีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาและที่ราบสูงเชิงเขา ใชเปนที่เพาะ 
ปลูกพืชไร ทําสวนลิ้นจี่ 
 สวนพื้นที่ทางดานทิศตะวันออก มีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบ ใชเปนที่ตั้งชุมชน และพื้นที่
เกษตรกรรม 
 
1.3 จํานวนหมูบาน 10 หมูบาน 

จํานวนหมูบานในเขต อบต.เต็มทั้งหมูบาน จํานวน 6 หมู ไดแก หมูที่ 4 บานปายางใหม,หมูที่ 5  
บานปาเหมือดรุงเจริญ, หมูที่ 6 บานผาหม,ี หมูที่ 7 บานหวยน้ําริน ,หมูที่ 8 บานปาเหมือดสันติสุข และ 
หมูที่ 9 บานปาเหมือดสุขสําราญ 
 จํานวนหมูบานในเขต อบต.เต็มบางสวน จํานวน 4 หมู ไดแก หมูที่ 1 บานแมสาย,หมูที่ 2 บาน
ดอยงาม,หมูที่ 3 บานเวียงพาน และหมูที่ 10 บานปายางผาแตก 
 มีทองถ่ินอื่นในตําบลเวียงพางคํา จํานวน 1 แหง คือ เทศบาลตําบลแมสาย 
 
1.4 ประชากร 

 ประชากรเฉพาะในเขต อบต.ที่มี
สัญชาติไทยทั้งสิ้น 9,963 คน แยกเปนชาย 
4,760 คน หญิง  
5,250 คน จํานวนครัวเรือน 4,058 ครัวเรือน 
มีความหนาแนนเฉลี่ย 321 คน/ตาราง
กิโลเมตร 
 ประชากรแฝง  ที่ อยู ต าม เมื อง
ชายแดน เชื้อชาติจีน สัญชาติจีน และอื่นๆ
ไดแก ไทยใหญ,ไทยล้ือ,พมาอพยพ,ชาว
ไทยภูเขา,ล๊ัวะ,ขึน ประมาณ  2,358 คน 

 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง  3,801 คน   จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง ส.อบต. 
คร้ังลาสุด(18 ก.ค.2547) จํานวน  2,351 คน คิดเปนรอยละ 61.85 
 
 



 ๓ 

2.ขอมูลดานศักยภาพ การเมือง การบริหาร 
 2.1 สภาองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา 
 -สมาชิกสภา อบต.จํานวนทั้งสิ้น 20 คน  เปน
ชาย 15 คน  หญิง 5 คน 
 
 
 2.2 ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
 -นายก อบต. จํานวน 1 คน รองนายก อบต. 
จํานวน 2 คน   เลขานุการนายก อบต. จํานวน 1 คน 
 
 2.3 พนักงานสวนตําบลและพนกังานจาง  30 คน 
 -สํานักงานปลัด จํานวน 10 คน  พนักงานสวนตําบล 5 คน พนักงานจาง 5 คน 
 -สวนการคลัง จํานวน 6 คน  พนักงานสวนตําบล 4 คน พนักงานจาง 2 คน 
 -สวนโยธา จํานวน 5 คน  พนักงานสวนตําบล 3 คน พนักงานจาง 2 คน 
 -สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 15 คน พนักงานสวนตําบล 1 คน  พนักงานจาง 14 คน 
 
 2.4 ศักยภาพของชุมชนและพื้นท่ี 

  ด ว ย ศั ก ย ภ า พ ด า น
ภูมิศาสตรของที่ตั้ง ตําบลเวียงพางคํา 
ตั้งอยูเหนือสุดของประเทศไทย มีอาณา
เขตติดตอกับประเทศสหภาพพมา โดยมี
แมน้ําสายเปนแนวเขตแดน และทางดาน
ทิศตะวันตกโดยมี เทือกเขาแดนลาว 
(ดอยนางนอน) เปนแนวกั้น  สภาพ
ปจจุบันของพื้นที่ชุมชนมีการตั้งถ่ินฐาน
บานเรือนและอาคารพาณิชยตามเสนทาง
ถนนพหลโยธินทางหลวงแผนดิน 110 

ในอนาคตสภาพความเปนอยูคอนขางแออัด ตองการมีวางผังเมืองใหเปนระเบียบเรียบรอย เพื่อรองรับ
การขยายตัวของเมืองจากเขตเทศบาลตําบลแมสาย ซ่ึงมีพื้นที่ติดตอกัน 
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3.นโยบายและศักยภาพชองชุมชนในอนาคต 
 1.เปนพื้นที่เมืองชายแดนที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจการคา การลงทุน การทองเที่ยว รวมทั้ง
ตองพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม การสื่อสารโทรคมนาคม การ
ขนสงที่จะติดตอกับประเทศเพื่อนบาน และสามารถเชื่อมโยงการคมนาคมไปยังประเทศตางๆ ใน
ภูมิภาคไดอยางกวางขวาง 
 2.เปนพื้นที่ที่สามารถเปนฐานในการผลิตสินคาของผูลงทุน โดยอาศัยวัตถุดิบ แรงงานจากพื้นที่
โดยรอบ ทั้งในประเทศและตางประเทศ และระบายสินคาไปสูตลาดประเทศเพื่อนบานและพื้นที่
ใกลเคียง 
 3.เปนพื้นที่ที่เปนศูนยกลางคมนาคม และหรือเปนทางผานที่พัก เพื่อการขนสง การทองเที่ยว 
ทั้งภายในและภายนอก 
 4.เปนพื้นที่ที่สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ
และสวนสาธารณะเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง 
 
4.ฐานะทางการคลัง  เปรียบเทียบปงบประมาณ 2545-2549 

ปงบประมาณ รายไดจดัเก็บเอง รายไดที่รัฐจดัสรรให เงินอุดหนุนรัฐบาล รายไดรวม 

2545 952,016.93 5,771,016.20 1,215,197.18 7,938,230.31 

2546 1,064,267.40 9,836,943.25 2,128,000.00 13,029,210.65 

2547 1,002,238.45 10,897,766.45 3,221,362.00 15,121,366.90 

2548 3,134,713.77 16,234,889.42    6,606,019.00 25,975,622.19 

2549 1,553,047.60 16,115,337.15    9,020,592.00 26,688,976.75 
 
เงินรายรับ – รายจายจริง ของ อบต.เวียงพางคาํ เปรียบเทียบปงบประมาณ 2545-2549 

ปงบประมาณ รายรับจริง รายจายจริง เงินสะสมคงเหลือ 

2545 7,938,230.31 6,875,175.20 3,909,626.01 

2546 13,029,210.65 11,372,575.89 3,632,557.75 

2547 15,121,366.90 6,923,040.64 4,555,951.11 

2548 25,975,622.19 18,137,975.46 5,857,105.01

2549 26,688,976.75 21,417,827.76 3,758,151.98 
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รายจายตามแผนงาน  เปรียบเทียบปงบประมาณ 2545-2548 

 
เงินจายขาดจากเงินสะสม  เปรียบเทียบป 2546-2548 

รายการ ป 2546 ป 2547 ป 2548 
1. แผนงานบรหิารทั่วไป    
1.1 งานบริหารทั่วไป 102,757.60 495,000.00 476,012.00 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน    
2.1 งานปองกนัภัยฝายพลเรอืนฯ - 1,988,000.00 - 
3. แผนงานการศึกษา    
3.1 งานศึกษาไมกําหนดระดับ 585,000.00 - - 
4. แผนงานสาธารณสุข    
4.1 งานโรงพยาบาล 73,500.00 - - 
5. แผนงานเคหะและชุมชน    
5.1 งานสวนสาธารณะ 676,800.00 - - 
5.2 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - 67,700.00 - 
6.แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน    

รายจายตามแผนงาน จายจริงป 2545 จายจริงป 2546 จายจริงป 2547 จายจริงป 2548 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 2,255,849.80 2,681,324.29 2,757,610.85 5,945,788.57 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 39,800.00 55,397.60 47,310.22 1,706,828.14 

แผนงานการศกึษา 156,040.00 1,789,944.00 377,340.00 2,844,594.80 

แผนงานสาธารณสุข 191,962.40 158,416.00 74,100.00 224,878.42 

แผนงานสังคมสงเคราะห - 57,600.00 518,300.00 307,600.00 

แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 1,380,120.00 181,398.00 213,600.00 1,302,416.00 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
นันทนาการ 

287,870.00 399,741.00 342,176.00 1,152,254.00 

แผนงานการเกษตร 237,350.00 158,050.00 63,120.00 286,700.00 

แผนงานเคหะและชุมชน 395,351.00 1,616,902.00 751,250.25 553,922.53 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,855,014.00 4,217,340.00 1,660,691.32 3,638,100.00 

แผนงานงบกลาง 75,818.00 56,463.00 117,542.00 174,893.00 

รวมทั้งสิ้น 11 แผนงาน 6,875,175.20 11,372,575.89 6,923,040.64 18,137,975.46 
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6.1 งานบริหารทั่วไป 222,500.00 - - 
7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
7.1 งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 124,801.00 - - 
8.แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา    
8.1 งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน - 15,200.00 - 
7. แผนงานการเกษตร    
7.1 งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 10,000.00 - - 

รวมท้ังสิ้น 1,795,358.60 2,565,900.00   476,012.00 
 
5.ผลการดําเนนิการและกิจกรรมสําคัญ 
 1.ไดรับใบประกาศเกียรติคณุสถาบันพระปกเกลาที่ผานเกณฑมาตรฐานดานความโปรงใสและ
การมีสวนรวมของประชาชน ประจําป 2545 จากสถาบันพระปกเกลา 
ดังปรากฏในเอกสารที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรางวัลพระปกเกลาระบุวา “องคการบริหารสวน
ตําบลเวียงพางคํา เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
ระดับดี โดยไดจัดตั้งศูนยวัฒนธรรม และศูนยจําหนายสินคาประจําทองถิ่น ซ่ึงในกิจกรรมทั้งสองนี้ 
ประชาชนมีสวนรวมมาก การจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนศูนยกลางในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณี และเปนศูนยกลางในการประสานความรวมมือของประชาชนในทองถิ่นท่ีมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และนอกจากนี้ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่มุงเนนการพัฒนาทองถิ่น เชน การจัด
โครงการศูนยกลางเรียนรูและพัฒนาเครือขายเศรษฐกิจระดับชุมชน” 
 2.ไดรับรางวัลชมเชย โครงการประเมนิองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีความพยายามในการ
จัดเก็บภาษี ประจําป 2547  จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เงินรางวัล 270,000 บาท 
 3.ไดรับรางวัลชมเชย โครงการประเมนิองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีความพยายามในการ
จัดเก็บภาษี ประจําป 2548  จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เงินรางวัล 260,000 บาท 
 4.ไดรับรางวัลพระปกเกลา สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีความเปนเลิศดานความ
โปรงใสและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ประจําป 2548  จากสถาบันพระปกเกลา  เปน
เกียรตภิูมิทองถ่ิน ดังปรากฏในเอกสารสูจบิัตรรางวัลพระปกเกลา KPI AWARDS 2548 ระบุวา 



 ๗ 

“องคการบรหิารสวนตําบลเวียงพางคํา เปนองคการ
บริหารสวนตําบลที่มีการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในระดับท่ีดี ทําการจัดประชุมประชาคม
สัญจรหมุนเวียนในแตละหมูบานเพื่อจัดลําดับความ
เรงดวนของโครงการตาง  ๆ และมีการสงเสริมการ
บริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลโดยสนับสนุนให
มีการประกวดหมูบานธรรมาภิบาลในการปกครอง

ตนเองของประชาชน มีการออกกฎขอบังคับสําหรับ
ปองกันประชาชนฝาฝนระเบียบท่ีกําหนด นอกจากนี้ 
การบริหารงานของ อบต.มีการใหโอกาสประชาชน
ไดแสดงความคิดเห็นยื่นขอเรียกรองและสอบถามใน
การประชุมสภา อบต.สัญจรนอกสถานที่ สมาชิกสภา 
อบต.โดยเฉพาะสมาชิกสภา อบต.หญิงยงัมีบทบาท
สําคัญในการตรวจสอบการดําเนินงานของผูบริหาร 
และมีการบริหารงานในลักษณะการผสมผสานความ

รวมมือระหวางทุกภาคสวนอยางดีเยีย่มท้ังภาคราชการ สวนทองถิ่น และประชาชน รวมไปถึงการ
สงเสริมสนับสนุนใหจัดตัง้กลุมความรวมมือตาง ๆ เชน สงเสริมการจัดตั้งคณะกรรมการทองเที่ยว
ชุมชนของหมูบานชายไทยภเูขาเผาอาขา สงเสริมการจัดตัง้ศูนยบูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชมุชน
ตําบลเวียงพางคํา เปนตน” 

 5.ไดรับรางวัลพระปกเกลา สําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่มีความเปนเลิศดานความโปรงใสและสงเสริมการมีสวน

รวมของประชาชน ประจําป 2549  จากสถาบันพระปกเกลา  เปน
เกียรตภิูมิทองถ่ิน ดังปรากฏในเอกสารสูจิบัตรรางวัลพระปกเกลา 
KPI AWARDS 2549 ระบุวา 
“องคการบรหิารสวนตําบลเวียงพางคํา “เปนองคกรแหงการ
เรียนรู” ทามกลางกระแสการพัฒนาในยุคการแขงขัน องคการ
บริหารสวนตําบลเวียงพางคาํไมไดทํางานอยางโดดเดียว เพราะ
ในขณะที่มุงเนนการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน การใหบริการ
แกประชาชน อบต.พยายามที่จะสรางความเขมแข็งใหกับภาคสวน
ตาง ๆ ในตําบล 5 ภาคสวน อันไดแก ประชาชน องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น หนวยงานราชการ ภาคธุรกิจเอกชน และองคกรทางสงัคม เพื่อใหองคกรเหลานั้น เปน 



 ๘ 

“เครือขายความรวมมือ” ในการพัฒนาตาํบลเวียงพางคํา ใหไปสูวิสยัทัศนท่ีวา “เวียงพางคาํนาอยู ควร
คูเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนมีคณุภาพชีวิตท่ีด ี มีบรกิารสาธารณะครบถวน อาชพีลวนยั่งยืน พลิก
ฟนวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา การศึกษากาวไกล รวมใจชุมชนเขมแข็งสามัคคีมีสวนรวม 
ประชาชนดาํรงสุขในสิง่แวดลอมปลอดภัย” 
 ในสวนของการบริหารงานทีโ่ปรงใส องคการบริหารสวนตําบลมีกลไกสาํคัญ 2 กลไกหลัก โดย
สวนแรกมุงเนนการทํางานทีโ่ปรงใสและใหความสําคัญกับการประชาสมัพันธ เผยแพร และใหขอมูล
เก่ียวกับการทํางาน การใชงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจางใหแกประชาชนทราบอยางตอเนื่องและ
หลากหลายวิธี อาทิ การจัดทําวารสารเพื่อให ส.อบต.ไดนําไปถายทอดแกประชาชนในหมูบานของตน 
การออกเสียงตามสาย การแสดงผลการดําเนินงาน รายรับ – รายจายในแตละโครงการไวในแหลงชุมชน 
และการแถลงผลการทํางาน การใชงบประมาณในทุกสมัยการประชมุ    กลไกท่ีสองท่ี อบต.ให
ความสําคัญ ไดแก การสรางความรูสึก รัก หวงแหน และเปนเจาของรวมกันของประชาชน และ อบต.
โดย อบต.เวียงพางคาํ พยายามใชกลไกผานการเปนสมาชิกสภา และประชาคมเปนองคกรสําคัญใน
กระบวนการสรางระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการทํางาน กิจกรรมที่เห็นไดชดัไดแก 
การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏบิัตงิาน 6 คณะ ไดแก คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมสภา คณะกรรมการกิจการสภา อบต.  คณะกรรมการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผลงานดานโครงสรางพื้นฐาน คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  และคณะกรรมการสงเสริมเศรษฐกิจและการเกษตร โดย
คณะกรรมการตรวจสอบ ฯ ท้ัง 6 คณะนี้ จะประกอบไปดวยบุคคลจากหลายหลายองคกร หลายอาชีพ 
ตามแตความเหมาะสมและกรอบภาระงานของแตละคณะ ฯ เพื่อใหสามารถติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลกิจกรรมโครงการตาง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ๙ 

ผลการดําเนินงานของศูนย อปพร.องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา 
 

ผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา 
  ขออนุมัติดําเนนิการฝกอบรม
หลักสูตรอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน(อปพร.)โดยไดประสานศูนย
ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั เขต 
10 ลําปาง เปนผูดําเนินการฝกอบรม
ให โดยมวีัตถุประสงคเพื่อใหกลุม  
แกนนําสมาชิก อปพร. ไดเขาใจถึง
บทบาทและอาํนาจหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั ไดรับความรู เพิ่มพูนทักษะจาก
อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ที่ทันสมยัและวิธีการใชที่ถูกตองตามหลักวิชาการ จํานวน
กลุมเปาหมาย 86 คน ในหวงระยะเวลาวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2549 ณ ศูนยปองกนัและบรรเทาสา
ธารณภัย เขต 10 ลําปาง  งบประมาณ 209,415.-บาท และไดจัดตั้งเปนสมาชิก อปพร. รุนที ่ 4 

ประจําป 2549 
  การขออนุมัติจัดตั้งศูนย อปพร. ประจําหมูบาน
ในตําบลเวยีงพางคํา จํานวน 10 ศูนย เพื่อเปนศูนย
เฝาระวังและรบัแจงเหตุอุบัตภิัยของทุกหมูบาน โดย
ไดดําเนนิการกอสรางศูนย อปพร. ประจําหมูบาน
(เพิ่มเติม) หมูที่ 4,7,8,9,10 งบประมาณ 705,000 
บาท เพื่อใหมศีูนย อปพร. ใหครบทุกหมูบาน  โดย



 ๑๐ 

ศูนยดังกลาวจะประสานงานติดตอกับศูนย อปพร.อบต.เวียงพางคํา ทีม่ีการแตงตั้งและปฏิบัติหนาที่
ของศูนยอยางเปนรูปธรรม  โดยมีสมาชิกสภา อบต. เวยีงพางคํา เจาหนาที่ประจําศูนย และสมาชิก 
อปพร. ผลัดเปลี่ยนกันอยูเวรประจําศูนยฯ เพื่อพรอมรับแจงเหตุ  ทั้งกลางวันและกลางคืน เปน
ประจําทุกวันและมีการจัดตั้งศูนยอํานวยความสะดวกบริการนักทองเทีย่วในชวงเทศกาลวันหยุดที่
สําคัญ เชน วันหยดุปใหม ระหวางวันที่ 30 ธันวาคม 2549 – 2 มกราคม 2550  ชวงเทศกาลวนั
สงกรานต ประจําป 2549 ระหวางวนัที่ 13-16 เมษายน 2549 โดยจะทาํการฝกอบรมทบทวน ช้ีแจง
ภารกิจ และการจัดระเบยีบแถวเบื้องตน กอนที่จะออกใหบริการประชาชน   

  การจัดกจิกรรมในลักษณะเชิงบูรณาการการทํางานรวมกัน โดยไดเชญิชวนใหสมาชิก อปพร. 
ในสังกัดเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนตอสวนรวม เชน การปลูกตนไมอนุรักษและรักษา
ส่ิงแวดลอม การเขารวมกิจกรรมกับอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ในการรณรงคปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ การออกพนยากําจัดยุงลาย  การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา การนํากําลัง
ของ สมาชิก อปพร. เขารวมกิจกรรมดานการรักษาความสงบเรียบรอย ในการจดังานประเพณี 
วัฒนธรรมตางๆ อาทิ งานประเพณวีันสงกรานต งานประเพณีแหเทียนพรรษา งานประเพณวีันลอย
กระทง และการจัดงานแขงขนักีฬาประจําปของตําบลเวียงพางคํา  เปนตน 

 
 



 ๑๑ 

การฝกอบรมทบทวน อปพร. 
 ในการฝกอบรมทบทวน อปพร. ไดสนับสนุนใหมี
การประชุมพบกลุมสมาชิก อปพร.ในแตละเดือน 
หรือในชวงทีจ่ําเปนตองมีการปฏิบัติภารกิจที่สําคัญ 
เชน การเตรียมพรอมจัดตั้งศูนยอํานวยความสะดวก
บริการนักทองเที่ยวในชวงวนัหยดุเทศกาล ก็จะมี
การประชุมหารือ ช้ีแจงแนวทางปฏิบตัิและฝก
ระเบียบแถวเบื้องตน  ดังเชน การฝกอบรมทบทวน 

เพื่อซักซอมแนวทางปฏิบัตงิาน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 
2548 มีผูเขารวมฝกอบรม จาํนวน 206 คน  

 คัดเลือกสมาชิก อปพร.เขารวมฝกอบรมตาม
โครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ของศูนยปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั เขต 10 ลําปาง ระหวางวันที่ 8-
9 มิถุนายน 2548  จํานวน 60 คน ณ หองประชุม
หนองแหวน ที่ทําการ อบต.เวียงพางคํา  

 ในป 2548 ไดจัดตั้งศูนย อปพร.อบต.เวียงพางคํา ตามแนวทางปฏิบัตขิองระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหนวยอาสาสมัครปองกันภยัฝายพลเรือน พ.ศ.2547  มีสมาชิก อปพร.ที่
สมัครใจสังกัดศูนยฯ ทั้งผูที่ผานการฝกอบรมและขึ้นทะเบยีนรอรับการฝกอบรม จํานวนทั้งสิ้น 206 
คน   

 ในป 2550 มแีผนที่จะดําเนนิการฝกอบรมทบทวน จํานวน 2 รุน ๆ ละ 129 คน ในระหวางเดอืน 
มิถุนายน 2550-กรกฎาคม 2550  รวมทั้งสิ้น 259 คน 

 
ระบบการทํางาน และการบริหารงานของศูนย อปพร.
อบต.เวียงพางคํา 

 ไดแตงตั้งการปฏิบัติหนาที่ของศูนย อปพร.อบต.เวียง
พางคํา ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคําที่ 
330/2548 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548  โดยมีการแตงตั้ง รอง 
ผอ.ศูนย อปพร. ,เจาหนาที่ประจําศูนยฯ และการสั่งใช
สมาชิก อปพร. มีการมอบหมายภารกิจใหสมาชิก อปพร.
ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ ใหสมาชิก อปพร. ชวยเหลือ
งานดานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย  ประพฤติตนอยูในระเบยีบวนิยัและดํารงตนเปนพลเมืองด ี



 ๑๒ 

 มีการเรียกสมาชิก อปพร.ฝกทบทวน
เพื่อเตรียมความพรอม และเปนการ
ปรับปรุงขอมูลสมาชิก     
 อปพร., แสดงตน เพื่อจดัทําทะเบยีน
ประวัติสมาชกิ อปพร.ใหเปนปจจุบัน 

 มีการคัดเลอืกคณะกรรมการ
บริหารงานกิจการ อปพร. โดยมีตวัแทน
ของแตละศูนยหมูบาน        เปน
คณะกรรมการฯ และกําหนดใหผูแทน
ของศูนย อปพร. เขารวมประชุมเปน
ประจําเดือน รวมกับการประชุมประชาคมตําบลสัญจร ในแตละเดือน 

 มีการแตงตั้งสมาชิก อปพร. อยูเวรยามเฝาฟงวิทยุส่ือสาร,การเฝาระวังเหตุราย เพือ่ปองกันและแกไข
ปญหาการกอวินาศกรรมและความไมสงบเรียบรอยในสังคม โดยมีการประสานงานการปฏบิัติกับ
เจาหนาที่ตํารวจประจําตูยามในพื้นที่ และการปฏิบัติหนาที่ของกํานนั-ผูใหญบานในแตละหมูบาน  

 มีการออกติดตาม ตรวจเยี่ยมการปฏิบตัิหนาที่ของสมาชิก อปพร.ในแตละศูนยหมูบาน เพื่อเชื่อมโยง
การปฏิบัติกับชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน,ตํารวจบาน  เปนการสรางความสัมพันธระหวางองคกร
เครือขายอาสาสมัครในพื้นที ่

 มีการสนบัสนุนเครื่องมือ เครื่องใชและวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่จําเปนไวใชประจาํศูนย อปพร. อบต.
เวียงพางคํา,การมีฝกซอมบุคลากรเพื่อความคุนเคยในการใชรถยนตชวยดับเพลิงอเนกประสงคของ 
อบต.   เวียงพางคํา  
 
การสั่งใชของผูอํานวยการศูนย อปพร.และผลการปฏิบตัิงานของ ศูนย อปพร.อบต.เวียงพางคํา ป 2548 

  มีการออกคําสั่งแตงตั้งการปฏิบัติหนาที่
ของศูนย  อปพร .  อบต . เวียงพางคํา  ชวง
เทศกาลปใหม 2550และมีการประชาสัมพันธ
การรณรงคปองกันและลดอุบัติ เหตุ  ชวง
เทศกาลปใหม 2550  

  มีการออกคําสั่งแตงตั้งการปฏิบัติงาน
และมอบหมายภารกิจ โดยใหมีการอยูเวรยาม
เฝาระวังเหตุราย เฝาฟงวิทยุส่ือสาร โดยมีการ
ระบุตัวบุคคลของสมาชิก  

 อปพร. รวมปฏิบัติหนาที่กับเจาหนาที่ประจําศูนย อปพร.อบต.เวียงพางคํา  



 ๑๓ 

ผลการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ท่ีสําคัญ 
 -ดานการปองกันและบรรเทาภัย 
   มีการจัดทาํแผนเฉพาะกจิ
 ชวยเหลือผูประสบภัยแลง ป 2549 และม ี การ
 จัดทําประกาศเตรียมการปองกันและชวยเหลือ
 ผูประสบอัคคีภัย และไฟปา ป 2549 และ 

 ประกาศเตรียมการปองกันและชวยเหลือผู
 ประสบอัคคีภัย และไฟ ปา ป 2550  
   มีการประกาศหามมิใหกระทําหรือ
 ยอมใหผูอ่ืนกระทําการเผาปา เผาไร หรือ
 กระทํา การใดๆ ในลกัษณะเดยีวกนั 
  การฝกซอมแผนการอพยพ
 ประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยป 2549 เพื่อเปนการ
 เตรียมพรอมรับ สถานการณ น้ําปาไหลหลากและดนิโคลนถลม ซ่ึงดําเนินการฝกซอมแผน
 อพยพในพื้นทีห่มูที่ 6 ต.เวยีงพางคํา โดยมีกลุมเปาหมายประกอบดวย ราษฎรในหมูบานพื้นที่
 เสี่ยงภยั และคณะกรรมการหมูบานใกลเคียง และไดประสานบุคลากรจากหนวยงานตางๆ 
 เพื่อรวมฝกซอม และสงัเกตการณฝกซอมแผนอพยพเหตกุารณเสมือนจรงิ  
 -ดานการรักษาความสงบเรียบรอย 

  มีการแตงตัง้เวรยามเฝาระวังวิทยุส่ือสาร,การเฝาระวังเหตุราย,การสํารวจขอมูล       
 ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภยัในแตละหมูบาน  
        มีการสั่งใชสมาชิก อปพร.ใหเขารวมปฏิบัติหนาที่ในการรักษาความสงบเรียบรอย 
 ในงานเทศกาลประเพณีตาง ๆ เชน การรักษาความสงบเรียบรอยในงานประเพณีลอยกระทง,
 งานประเพณีสงกรานตตลอดจนการชวยเหลือหนวยงานตาง ๆ ที่ขอใหศูนย อปพร.อบต.เวียง
 พางคํา จัดกําลังเพื่อชวยดูแลรักษาความปลอดภัยในงานตาง ๆ 

  
 



 ๑๔ 

 -ดานการสงเคราะหผูประสบภัย 
     การพิจารณาใหการ 
  ชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบ
  จากภยัตาง ๆ เชน 

 -การใหความชวยเหลือราษฎร
 ผูประสบภัย (อัคคีภัย) เมื่อวนัที่ 18 
 ธันวาคม 2549 

 
 -ดานอืน่ ๆ 
    การสนับสนุนรถบรรทุกน้ําใหกับบานสันผักฮี้ต.แมสาย เพื่อลางทอระบาย
 น้ํา  แกไขปญหาทอน้ําอุดตนั  
  การเขาเฝาฯถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 พระบาทสมเดจ็ พระเจาอยูหวั  และการขอความรวมมือสมาชิก อปพร.ในการชวยเหลืองาน
 ดานการอนุรักษ ส่ิงแวดลอม เชน การชวยเตรยีมหลุมปลูกตนยางนา ตามความรวมมือ ของ
 สํานักงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ,การปลูก
 ตนไมพัฒนาพืน้ที่สนับสนุนโครงการเชียงรายดอกไมงาม ตอนรับฤดูนักทองเที่ยว ใน วันที่  24 
 ธันวาคม 2547   และการพัฒนาพื้นที่ ต.เวยีงพางคํา เพือ่เทิดพระเกียรติ 12 สิงหาราชินี  
 ในวนัที่ 11 สิงหาคม  2549 

 



 ๑๕ 

 
พระเจาพรหมมหาราช 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คําขวัญประจําตําบลเวยีงพางคํา 

 
“ เวียงพางคํา เมืองกําเนิดแหงสยาม 

นามแผนดนิพระเจาพรหมปฐมกษัตรามหาราช 

งามวิลาส ดอยผาหมี ล้ินจี่หวาน 
น้ําหนองแหวนเย็นรมร่ืน 

ชนหลากเผาลํ่าคาวัฒนธรรม 
สุดชายแดนถิ่นธุรกิจเหนือสยาม ” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 ๑๖ 

นายศิลาฤทธิ์  กวางทอง 
ผอ.ศูนย อปพร.อบต. 

นายณรงคศักดิ์ นราธรพิพัฒน 
 รอง ผอ.ศูนย อปพร.อบต. 

รอยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง 
รอง ผอ.ศูนย อปพร.

นายอินทวน  ช่ืองาม 
รอง ผอ.ศูนย อปพร.

สมาชิก อบต./พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง อบต. 
เจาหนาที่ประจําศูนย อปพร. จํานวน    54    คน 

ฝายปองกันและบรรเทาภัย 
สมาชิก อปพร. หมูที่ 4   จํานวน 42   คน 

ฝายรักษาความสงเรียบรอย 
สมาชิก อปพร. หมูที่ 5   จํานวน  48  คน 

ฝายสงเคราะหผูประสบภัย 
สมาชิก อปพร. หมูที่ 1,2,3,10  จํานวน 77 คน    

ฝายสื่อสาร ประชาสัมพันธ 
สมาชิกสภา อบต./สมาชิก อปพร.หมูที่ 8,9 จํานวน  62  

คณะกรรมการที่ปรึกษา
กํานันตําบลเวียงพางคํา 
ผูใหญบาน หมูที่ 1 
ผูใหญบาน หมูที่ 2 
ผูใหญบาน หมูที่ 3 
ผูใหญบาน หมูที่ 4 
ผูใหญบาน หมูที่ 5 
ผูใหญบาน หมูที่ 6 
ผูใหญบาน หมูที่ 7 
ผูใหญบาน หมูที่ 8 
ผูใหญบาน หมูที่ 9 
ผูใหญบาน หมูที่ 10 
ประธานประชาคมตําบล 
เลขานุการประชาคมตําบล 

คณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. 
อบต.เวียงพางคํา 

นายกมล  เจริญวัย               ประธาน 
นายสุเทพ  ขัตขิาย          รองประธาน 
นายสมหมาย  แสงวิชัย        รองประธาน 
นายสมศักดิ์  พรมมินทร    เหรัญญิก 
นางเอมอร  วงคชัยชนะ       เลขานุการ 
นายออด  วรรณโณ              กรรมการ 
นายทวน  กิติสาย         กรรมการ 
นายสมชาย   สิทธิโชค         กรรมการ 
นายนอย   เทพวรรณ            กรรมการ 
นายชาญยุทธ รุงทวีพิทยกุล กรรมการ 
นายจันทร  ตาอุน                 กรรมการ 
นายสมบูรณ  ภิระบรรณ      กรรมการ 
นายจรูญ   ขายสุวรรณ         กรรมการ 
นายสงวนชัย  ไชยสมุทร     กรรมการ 
นางสายฝน  ปญญา              กรรมการ 

ภาคผนวก ก. 
 
โครงสรางของศูนย อปพร.อบต.เวียงพางคํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๑๗ 

ฝายปองกันและบรรเทาภัย 
สมาชิก อปพร. หมูที่ 4   จํานวน  42  คน 

ฝายรักษาความสงเรียบรอย 
สมาชิก อปพร. หมูที่ 5   จํานวน 48  คน 

ฝายสงเคราะหผูประสบภัย 
สมาชิก อปพร. หมูที่ 1,2,3,10 จํานวน   77 คน 

ฝายสื่อสาร ประชาสัมพันธ     
สมาชิกสภา อบต./สมาชิก อปพร.หมูที่ 8,9   จํานวน  62  คน 

นายบุญแทน  ใจดี 
 หัวหนาศูนยฯ หมูที่ 4 

0-1088-8733 

นายสมชาย  นามสาม 
รอง หัวหนาศูนยฯ หมูที่ 4 

0-9637-8440 

นายนอย  เทพวรรณ 
 หัวหนาศูนยฯ หมูที่ 5 

0-5364-6055 

นายศักดิ์  คําผาย    
รอง หัวหนาศูนยฯ หมูที่ 5 

-

นายสวย  ชัยเลิศสิริ  
รอง หัวหนาศูนยฯ หมูที่ 5 

0-5364-6814

นายออด  วรรณโณ 
 หัวหนาศูนยฯ หมูที่ 1 

0-4045-7938 

สมาชิก อปพร.หมูที่ 1 
จํานวน 16 คน 

นายแสง พรรณสมบูรณ 
 หัวหนาศูนยฯ หมูที่ 2 

0-1027-6873 

สมาชิก อปพร.หมูที่ 2 
จํานวน 18 คน 

นายสมชาย  สิทธ ิ
 หัวหนาศูนยฯ หมูที่ 3 

0-9555-6298 

นายยงยุทธ  อารียะ  
รอง หัวหนาศูนยฯ หมูที่ 3 

นายทศฤทธิ์  โสภิษฐเพ็ญ 
 หัวหนาศูนยฯ หมูที่ 10 

- นายโอ   ศรีวงค   
รอง หัวหนาศูนยฯ หมูที่ 10 

สมาชิก อปพร.หมูที่ 3 
จํานวน 15 คน

สมาชิก อปพร.หมูที่ 10 
จํานวน 28 คน

นายสุเทพ  ขัตขิาย     
 หัวหนาศูนยฯ หมูที่ 8 

0-9434-7969 

นายพนม  แสนใหม  
รอง หัวหนาศูนยฯ หมูที่ 8 

สมาชิก อปพร.หมูที่ 8 
จํานวน 18 คน

นายทิพย   นาใจ      
 หัวหนาศูนยฯ หมูที่ 9 

0-4612-9322

นายทวีศักดิ์  ปวงแกว 
รอง หัวหนาศูนยฯ หมูที่ 9 

0-4741-6858 

สมาชิก อปพร.หมูที่ 9 
จํานวน 24 คน

นายวีรยุทธ  วิสุทธิเกษม  ประธานสภา อบต. 0-1706-0669 
สมาชิกสภา อบต.   จํานวน   20   คน 

นายกมล   เจริญวัย 
ประธานกรรมการประสานงานศูนย อปพร. อบต.เวียงพางคํา 

0-9637-4827 

นายสุเทพ   ขัตขิาย 
 รองประธานกรรมการประสานงานศูนย อปพร. อบต.เวยีงพางคํา 

0-4045-7938 

นายสมหมาย   แสงวิชัย 
 รองประธานกรรมการประสานงานศูนย อปพร. อบต.เวยีงพางคํา 

- 

ภาคผนวก ข. 
โครงสรางคณะกรรมการบริหารงานของศูนย อปพร. อบต.เวียงพางคํา (ระดบัหมูบาน) 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

ผนวก ค. 



 ๑๘ 

ผังการติดตอสื่อสาร นามเรียกขานของบุคคล และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

 นามเรียกขานของบุคคล ศนูย อปพร.อบต.เวียงพางคํา เปนไปตามบัญชีรายชื่อแนบทายคําสั่ง

แตงตั้งการปฏบัิติหนาที่ คําสั่ง อบต.เวียงพางคํา ที่ 330/2548 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548 
 

 
 
 

หมูที่1(ผาเรือ 101) หมูที่ 2(ผาเรือ 201) หมูที่3(ผาเรือ 301) หมูที่4 (ผาเรือ 401) หมูที่5 (ผาเรือ 501)
หมูที่6 (ผาเรือ 601) หมูที่7 (ผาเรือ 701) หมูที่8 (ผาเรือ 801) หมูที่9 (ผาเรือ 901) หมูที่10(ผาเรือ010)

อบต.เวียงพางคํา 
“นางนอน” 

155.650 MHz 
155.000 MHz 
156.660 MHz 

จังหวัดเชียงราย 
“เฟองฟา” 

162.125 MHz 

0-5371-1612 

อําเภอแมสาย 
“03” 

155.650 MHz 

0-5373-3224 

สนง.คพต.พ. 
“สว.8” 

160.200 MHz 

0-5376-7015 

ทต.แมสาย     
“เหนือสยาม” 

162.550 MHz 

0-5373-1288 

สถานีไฟปาดอย
ตุง 

173.775 MHz 

0-1883-7296 

155.530 MHz 

0-5376-7038 

162.550 MHz 

0-5376-3235 

ทต.แมจัน 
“บูรพา” 

162.550 MHz 

0-5377-2199 

ทต.แมคํา 
“ผาคํา” 

162.550 MHz 

0-5377-9198-9 

อ.แมฟาหลวง 
“กิ่งฟา” 

ทต.หวยไคร 
“แดนสยาม” 

สภ.อ.แมสาย 
“แมสาย” 

153.100 MHz 

0-5373-1444 


