
 1

สวนที่ 1 
ประกาศ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

เร่ือง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2552 
************************ 

              ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป เพื่อให
ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 30(5) กําหนดใหผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ สภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยทั่วไปอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 
3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 30(5) เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มา เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและ
กํากับการบริหารจัดการเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ดังนี ้  
 
ก. วิสัยทัศน ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  
    "องคกรที่เปนเลิศมุงใหบริการ สูธรรมาภิบาลคูตําบล" 
 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  
    1. พัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน มีการบริการดานสาธารณสุขอยางเพียงพอ และสรางเสริมสุขภาพที่ดีแกประชาชนถวน
หนา สูคุณภาพชีวิตที่ดี  
    2. สงเสริมการศึกษาระดับอนุบาล โรงเรียนในระบบและการศึกษานอกระบบ ตลอดชีวิต เสริมสรางความรูคูคุณธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  
    3. สงเสริมและดํารงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  
    4. พัฒนาปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมการสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ  
    5. พัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การปองกันแกไขปญหายาเสพติด และอาชญากรรม  
    6. เสริมสรางความรู ความเขาใจดานการเมืองการปกครองแกประชาชนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบ เสริมสรางความโปรงใสในการบริหารจัดการ  
    7. สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเชิงนิเวศน  
    8. พัฒนาการเกษตรปลอดสารพิษและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
    9. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
    10. สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น และประยุกตใชภูมิปญญาเชิงเศรษฐกิจอยางสรางสรรค สรางความเข็มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจพื้นฐานชุมชน เพิ่มรายไดใหแกประชาชน  
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ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลตําบลเวียงพางคําไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 6  
ยุทธศาสตร ดังนี้ 
    1. พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน 
        1.1 สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน รักษา ฟนฟูสุขภาพ ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน  
        1.2 พัฒนาและสงเสริมการศึกษาในระดับเด็กกอนวัยเรียน การศึกษาในระบบและนอกระบบใหความรูคูคุณธรรม  
        1.3 พัฒนาและเสริมสรางการกีฬา และนันทนาการของประชาชนและเยาวชน สูการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี  
        1.4 สงเสริมและสนับสนุนการฟนฟู สืบสาน อนุรักษ และบูรณาการงานดานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น  
        1.5 พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคม และสนับสนุนการสังคมสงเคราะหแกผูดอยโอกาสทางสังคม  
        1.6 สงเสริมและสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของชุมชน  
    2.  พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบรอย และความม่ันคงเขตเมืองชายแดน 
        2.1 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน องคกร ชุมชน และวัสดุอุปกรณใหมีความเขมแข็งในการสรางเครือขายและ
ดําเนินงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความสงบเรียบรอยภายใน  
        2.2 สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอาชญากรรม  
        2.3 พัฒนาประสิทธิภาพการเฝาระวังปญหา ภัยธรรมชาติ และพัฒนาระบบขอมูลขาวสารการแจงเตือนภัย การขาว  
    3. พัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานครัวเรือนและชุมชน การลงทุน การพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
        3.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝมือแรงงาน และยกระดับรายไดกลุมองคกรอาชีพ ผูวางงาน และผูดอยโอกาสทาง
สังคม  
        3.2 สงเสริมและสนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มของสินคา บริการ และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ ชุมชน  
        3.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการผลิตภาคเกษตร สอดคลองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
        3.4 พัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวเมืองชายแดนและการบริหารจัดการทองเที่ยว สรางรายไดแกประชาชนและชุมชน  
    4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปการ 
        4.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ําของหมูบานและเช่ือมโยงกับทุกตําบล  
        4.2 ขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะ  
        4.3 ขยายเขตระบบประปา  
        4.4 ติดต้ังระบบโทรศัพทสาธารณะ  
        4.5 พัฒนาระบบจราจรทางบก  
        4.6 สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําผังเมือง และควบคุมอาคารสอดคลองเมืองนาอยูอยางยั่งยืน  
    5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดลอมเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 
        5.1 สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน ฟนฟู อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
        5.2 สงเสริมและสนับสนุนการสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  
        5.3 สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
        5.4 สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการบําบัดน้ําเสียชุมชน และการระบายน้ําแกไข ปญหาน้ําทวม  
        5.5 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค  
        5.6 สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการใชที่ดินอยางมีระบบ  
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    6. พัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
        6.1 สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในรูปประชาคมเทศบาลในการบริหารจัดการกิจการทองถิ่นให
เกิดความโปรงใส ตรวจสอบได  
        6.2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน  
        6.3 พัฒนาการบริหารงานการคลัง ระบบการพัสดุ และระบบการจัดเก็บรายได  
        6.4 พัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร  
        6.5 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่สําคัญแกประชาชน 
         
ง. การวางแผนงบประมาณ 

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2552-2554) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและ
ความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป 
ตอไป  

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2552-2554) เมื่อวันที่  27  มิถุนายน  2551 โดยได
กําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2552-2554) รวม 640 โครงการ งบประมาณ 121,445,672 บาท 
สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร 
2552 2553 2554 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม 
และสรางความเขมแข็งของชุมชน 

133 14,080,500.00 74 8,922,000.00 74 9,022,000.00 

พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
รักษาความสงบเรียบรอย และความ
ม่ันคงเขตเมืองชายแดน 

21 1,687,400.00 13 1,120,000.00 13 920,000.00 

พัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานครัวเรือนและ
ชุมชน การลงทุน การพาณิชยกรรม 
และการทองเที่ยว 

22 16,376,572.00 16 1,160,000.00 16 1,160,000.00 

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
สาธารณูปการ 

36 21,565,000.00 5 2,150,000.00 5 2,150,000.00 

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการ
สิ่งแวดลอมเมืองนาอยูอยางย่ังยืน 

24 5,052,200.00 19 1,570,000.00 19 1,570,000.00 

พัฒนาการเมืองการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี

55 13,890,000.00 48 10,525,000.00 47 8,525,000.00 

รวม 291 72,651,672.00 175 25,447,000.00 174 23,347,000.00 
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จ. การจัดทํางบประมาณ 
    ผูบริหารเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที ่ 6  ตุลาคม  2551  โดยมีโครงการท่ีบรรจุ 

อยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 207 โครงการ งบประมาณ 35,974,674 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร  ไดดังนี ้ 

ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณตาม 
เทศบัญญัต ิ

พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน 107 13,232,193.00 
พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบรอย และความ
ม่ันคงเขตเมืองชายแดน 

16 960,000.00 

พัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานครัวเรือนและชุมชน การลงทุน การพาณิชยกรรม 
และการทองเที่ยว 

17 552,500.00 

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปการ 9 3,556,590.00 
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดลอมเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 9 440,000.00 
พัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 49 17,233,391.00 

รวม 207 35,974,674.00 
 

 
ฉ การใชจายงบประมาณ 
      เทศบาลตําบลเวียงพางคํา มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมี
เบิกจายงบประมาณ จํานวน 128 โครงการ จํานวนเงิน 25,674,459.29  บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน 67 9,417,947.71 
พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบรอย และความ
ม่ันคงเขตเมืองชายแดน 

8 707,714.00 

พัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานครัวเรือนและชุมชน การลงทุน การพาณิชยกรรม 
และการทองเที่ยว 

5 458,144.00 

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปการ 8 1,976,540.20 
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดลอมเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 4 79,934.00 
พัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 36 13,034,179.38 

รวม 128 25,674,459.29} 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบจํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  และ
ตามการเบิกจายงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

ยุทธศาสตร 
แผนพัฒนา เทศบัญญัต ิ การเบิกจาย 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสงัคม 
และสรางความเขมแข็งของชุมชน 

133 14,080,500.00 107 13,232,193.00 67 9,417,947.71 

พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
รักษาความสงบเรียบรอย และความ
ม่ันคงเขตเมืองชายแดน 

21 1,687,400.00 16 960,000.00 8 707,714.00 

พัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานครัวเรือนและ
ชุมชน การลงทุน การพาณิชยกรรม 
และการทองเที่ยว 

22 16,376,572.00 17 552,500.00 5 458,144.00 

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
สาธารณูปการ 

36 21,565,000.00 9 3,556,590.00 8 1,976,540.20 

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการ
สิ่งแวดลอมเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 

24 5,052,200.00 9 440,000.00 4 79,934.00 

พัฒนาการเมืองการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี

55 13,890,000.00 49 17,233,391.00 36 13,034,179.38 

รวม 291 72,651,672.00 207 35,974,674.00 128 25,674,459.29} 
คิดเปนรอยละ 100 100.00 71.13 49.52 43.99 35.34 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจํานวนโครงการตามแผนพัฒนา  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  และ
ตามการเบิกจายงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
 

 
 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจํานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  
และตามการเบิกจายงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ที่มีการกอหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  
ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา วันที่เซ็น

สัญญา 
ระยะเวลา

การ
ดําเนินงาน 

1 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

โครงการรณรงคและพนหมอกควัน
ปองกันยุงลายเชิงรุก  

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 67,296.65 ปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก 

17/08/2552 3 

2 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูล
ฐาน 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 100,000.00 อุดหนุนคณะกรรมการ อสม. 
10 หมูบาน 

23/09/2552 1 

3 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.ตาม
โครงการฝกอบรมสรางศักยภาพใน
การปฎิบัติงานของ อสม. 

เงินอุดหนุนทั่วไป 90,000.00 90,000.00 อุดหนุนกลุม อสม.ตําบล
เวียงพางคํา 

19/03/2552 3 

4 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

สนับสนุนอุปกรณการแพทย 
สําหรับศูนย ศสมช. 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 11,000.00 ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน 01/10/2551 365 

5 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

อุดหนุนคณะกรรมการอสม.ตาม
โครงการจัดกิจกรรมแขงขันกีฬา
และเขารวมการแขงขันกีฬา อสม. 

รายไดจัดเก็บเอง 5,000.00 5,000.00 อุดหนุนกลุม อสม.ตําบล
เวียงพางคํา 

14/02/2552 1 

6 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.ตาม
โครงการจัดกิจกรรมวัน อสม. 

รายไดจัดเก็บเอง 5,000.00 5,000.00 อุดหนุนคณะกรรมการอสม. 12/02/2552 1 
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ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 
7 พัฒนาคณุภาพชีวิตชุมชน

และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

โครงการเสริมสรางความรูสิทธิ
ประกันรูทันสุขภาพ 

รายไดจัดเก็บเอง 195,000.00 16,950.00 อบรมดานสาธารณสุข 17/04/2552 1 

8 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

โครงการรณรงคประชาสัมพันธ
ความรูความเขาใจโรคติดตอและไม
ติดตอในชุมชน 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 12,000.00 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติแกนนํา
รวมปองกันโรคติดตอ
ไขเลือดออกและพิษสุนัขบา 

18/03/2552 1 

9 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

โครงการตลาดสดนาซื้อ อาหาร
อรอย ปลอดภัย 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 80,000.00 ฝกอบรมดานโภชนาการ
และตลาดสดนาซื้อ 

01/10/2551 365 

10 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม
แกเด็กนักเรียนโรงเรียนและศูนยเด็ก
เล็กอยางทั่วถึง 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค,
รายไดจัดเก็บเอง 

1,546,464.00 761,769.06 อาหารเสริม(นม) 01/10/2551 365 

11 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
แกเด็กนักเรียนโรงเรียนและศูนยเด็ก
เล็กอยางทั่วถึง 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค,
รายไดจัดเก็บเอง 

2,696,798.00 1,019,654.00 อาหารกลางวัน 01/10/2551 365 

 729,600.00 อุดหนุนโรงเรียนเจาพอ
หลวงอุปถัมภ5 

  

 249,600.00 อุดหนุนโรงเรียนบานปา
เหมือด 
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ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 
 114,800.00 อุดหนุนศูนยอบรมเด็กกอน

วัยเรียนวัดวิเชตรมณี 
  

12 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

สนับสนุนโตะ เกาอี้รับประทาน
อาหารศูนยเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 20,000.00 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาอยู 08/06/2552 7 

13 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

จัดหาแมบานดูแลศูนยเด็กเล็ก รายไดจัดเก็บเอง 84,000.00 69,412.00 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาอยู 01/01/2552 300 

14 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

โครงการติดต้ังระบบประปาเขาศูนย
เด็กเล็ก หมู 7 

รายไดจัดเก็บเอง 7,804.00 7,804.00 ติดตั้งระบบประปา ศพด.หมู
7 

09/06/2552 1 

15 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

แบงฝนปนศิลป (คายศิลปะ) เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 27,499.00 แบงฝนปนศิลป (คายศิลปะ) 01/04/2552 3 

16 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
 

อุดหนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันนักเรียน  

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 10,000.00 โรงเรียนเจาพอหลวงอุป
ภัมภ5 

09/04/2552 1 
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ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 
17 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญทองถิ่นและชาติเพื่อการ
เรียนรู 

รายไดจัดเก็บเอง 22,000.00 22,000.00 อุดหนุนโรงเรียนเจาพอ
หลวงอุปภัมภ5 

01/09/2552 1 

18 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

โครงการเยาวชนรวมใจรักษปาไม เงินอุดหนุนทั่วไป 2,000.00 1,950.00 เยาวชนรวมใจรักษปาไม 01/09/2552 1 

19 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน
พัฒนาการเรียนการสอนศูนยเด็กเล็ก
ตําบล 

เงินอุดหนุนทั่วไป 60,000.00 57,346.00 ศุนยพัฒนาเด็กเล็กนาอยุ 02/04/2552 2 

20 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

อุดหนุนโครงการจัดหาสื่อการเรียน
การสอนศูนยการเรียนรูชุมชนตําบล
เวียงพางคํา 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 11,400.00 อุดหนุนศุนยการเรียนรู
ชุมชนตําบลเวียงพางคํา 

30/09/2552 1 

21 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

โครงการจัดหาหนังสือนิทาน
สําหรับเด็ก 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 2,990.00 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาอยู 03/03/2552 7 

22 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน
และวัสดุการศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

เงินอุดหนุนทั่วไป 121,800.00 47,913.00 จัดหาวัสดุการศึกษา ศพด. 01/10/2551 365 
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ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 
23 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

โครงการศึกษาการเรียนรู
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย 

รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 40,000.00 อุดหนุนศูนยการเรียน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย 

03/09/2552 1 

24 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

อุดหนุนจังหวัดเชียงรายตาม
โครงการสรางพุทธมณฑลสมโภช
750ปเมืองเชียงราย 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 100,000.00 อุดหนุนจังหวัดเชียงราย 10/08/2552 1 

25 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

โครงการสงเสริมความรูภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษ 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 57,316.00 สงเสริมการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

01/06/2552 60 

26 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

จัดหาบุคลากรทองถ่ินดานการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป 138,240.00 34,560.00 อุดหนุนโรงเรียนเจาพอ
หลวงอุปถัมภ5 

01/10/2551 365 

 34,560.00 อุดหนุนโรงเรียนบานปา
เหมือด 

01/10/2551 365 

27 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

โครงการจัดหาอุปกรณกีฬาสงเสริม
คุณภาพชีวิตชุมชน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 94,955.00 อุปกรณกีฬา 01/10/2551 365 

28 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

โครงการแขงขันกีฬาเด็กและ
เยาวชน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 37,060.00 แขงขันกีฬาเด็กและเยาวชน 01/09/2552 30 
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ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 
29 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

อุดหนุนอําเภอแมสายโครงการ
แขงขันฟุตบอลพระเจาพรหม
มหาราชคัพ ครั้งที่ 5 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 10,000.00 อุดหนุนอําเภอแมสาย 05/02/2552 1 

30 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

โครงการสงตัวนักกีฬารวมแขงขัน
กีฬา อปท. 

เงินอุดหนุนทั่วไป 25,000.00 5,000.00 อุดหนุน อบต.แมสาย 07/01/2552 1 

31 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

โครงการแขงขันกีฬาประชาชน
ตําบลเวียงพางคํา 

รายไดจัดเก็บเอง 155,000.00 69,220.00 จัดการแขงขันกีฬาตําบล 23/12/2551 15 

 40,000.00 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน 

23/12/2551 1 

32 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

อุดหนุนคณะกรรมการกีฬาจังหวัด
เชียงรายจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ
ภาค 5 ครั้งที่ 38 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 25,000.00 25,000.00 อุดหนุนคณะกรรมการกีฬา
จังหวัดเชียงราย 

17/12/2551 1 

33 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

สนับสนุนการจัดกีฬาสีสัมพันธ
เยาวชน นักเรียน 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 20,000.00 อุดหนุนคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานตําบล
เวียงพางคํา 

19/12/2551 1 



 13

ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 
34 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

สนับสนุนกีฬากลุมแมสาย-เวียงพาง
คํา สัมพันธ 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 20,000.00 อุดหนุนคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานตําบล
เวียงพางคํา 

06/01/2552 1 

35 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

สนับสนุนโครงการสงเสริมการสืบ
สานและอนุรักษศิลปะวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

รายไดจัดเก็บเอง 284,000.00 262,000.00 อุดหนุนคณะกรรมการสภา
วัฒนธรรมตําบลเวียงพางคํา 

12/02/2552 1 

36 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

โครงการอุปสมบทภาคฤดูรอน รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 33,830.00 บรรพชาภาคฤดูรอน 27/04/2552 11 

37 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

สนับสนุนการจัดงานวัฒธรรม
ประเพณี ศาสนา ที่สําคัญของ
ทองถิ่น และรัฐพิธีที่สําคัญของชาต ิ

เงินอุดหนุนทั่วไป 280,000.00 276,063.00 จัดงานพิธีทางศาสนา งานรัฐ
พิธี และงานประเพณีตางๆ 

01/10/2551 365 

38 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

สนับสนุนการจัดงานประเพณีชน
เผาอาขา 

รายไดจัดเก็บเอง 25,000.00 22,000.00 อุดหนุนโรงเรียนเจาพอ
หลวงอุปภัมภ 5 

25/09/2552 1 

39 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

สนับสนุนคณะกรรมการสภา
วัฒนธรรมตําบลตามโครงการจัด
กิจกรรมวันลอยกระทง  

รายไดจัดเก็บเอง 6,000.00 6,000.00 อุดหนุนคณะกรรมการสภา
วัฒนธรรมตําบลเวียงพางคํา 

18/11/2551 1 
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ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 
40 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

โครงการสนับสนุนการจัดประเพณี
ปอยหลวง 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 10,000.00 อุดหนุนคณะกรรมการสภา
วัฒนธรรมตําบลเวียงพางคํา 

07/01/2552 1 

41 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

อุดหนุนอําเภอแมสายจัดงาน
ประเพณีพอขุนเม็งรายมหาราช ป 
2552 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 20,000.00 อุดหนุนอําเภอแมสาย 20/01/2552 1 

42 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

อุดหนุนโครงการพิธีวันจักรี 6 
เมษายน 2552 

รายไดจัดเก็บเอง 2,000.00 2,000.00 อุดหนุนอําเภอแมสาย 06/04/2552 1 

43 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

อุดหนุนโครงการพิธีวันฉัตรมงคล 5 
พฤษภาคม 2552 

รายไดจัดเก็บเอง 2,000.00 2,000.00 อุดหนุนอําเภอแมสาย 13/05/2552 1 

44 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

อุดหนุนโครงการพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถ  

รายไดจัดเก็บเอง 3,000.00 3,000.00 อุดหนุนอําเภอแมสาย 10/08/2552 1 

45 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

อุดหนุนโครงการประเพณีไหวสา
แมฟาหลวง 21 ตุลาคม 2551 

รายไดจัดเก็บเอง 2,000.00 2,000.00 อุดหนุนอําเภอแมสาย 21/10/2551 1 



 15

ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 
46 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

อุดหนุนโครงการประกอบพิธีวันป
ยะมหาราช 23 ตุลาคม 2551 

รายไดจัดเก็บเอง 2,000.00 2,000.00 อุดหนุนอําเภอแมสาย 23/10/2551 1 

47 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

อุดหนุนโครงการพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ 

รายไดจัดเก็บเอง 3,000.00 3,000.00 อุดหนุนอําเภอแมสาย 05/12/2551 1 

48 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

อุดหนุนโครงการกิจกรรมกิ่งกาชาด
อําเภอแมสาย 

รายไดจัดเก็บเอง 5,000.00 5,000.00 อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอแม
สาย 

01/09/2552 1 

49 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

อุดหนุนโครงการงานนมัสการและ
สรงน้ําพระธาตุเจาดอยตุง ป 2552 

รายไดจัดเก็บเอง 23,000.00 20,000.00 อบต.หวยไคร 10/03/2552 1 

 3,000.00 อุดหนุนอําเภอแมสาย 10/03/2552 1 
50 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

อุดหนุนโครงการบวงสรวงพระเจา
พรหมมหาราช ป 2552 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 10,000.00 อุดหนุนอําเภอแมสย 05/02/2552 1 

51 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยเอดส 

รายไดจัดเก็บเอง 3,162,000.00 2,315,500.00 ผูสูงอาย ุ 01/10/2551 365 
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ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 
 360,500.00 ผูพิการ 01/10/2551 365 
 268,000.00 ผูปวยเอดส 01/10/2551 365 

52 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

โครงการบานทองถิ่นไทย เทิดไท
องคราชันย 

เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000.00 295,000.00 บานทองถิ่นไทยเทอดไท
องคราชัน 

29/07/2552 8 

53 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

สนับสนุนศูนยสงเคราะหประจํา
หมูบาน 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 100,000.00 อุดหนุนคณะกรรมการศูนย
สงเคราะหประจําหมูบาน 

11/09/2552 1 

54 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

โครงการกองทุนสวัสดิการสังคม
แบงปนนํ้าใจแกผูสูงอายุ และยากไร 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 36,640.00 กองทุนสวัสดิการสังคม
แบงปนน้ําใจแกผูสูงอายุและ
ผูยากไร 

01/10/2551 365 

55 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
 

อุดหนุนชมรมพัฒนาผูพิการตําบล รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 20,000.00 อุดหนุนกลุมผูพิการตําบล
เวียงพางคํา 

30/09/2552 1 

56 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

อุดหนุนชมรมผูสูงอายุตําบล รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 20,000.00 อุดหนุนกลุมผูสูงอายุตําบล
เวียงพางคํา 

02/06/2552 1 
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ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 
57 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

อุดหนุนพัฒนากลุมทานตะวัน รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 20,000.00 อุดหนุนกลุมทานตะวัน
ตําบลเวียงพางคํา 

30/09/2552 1 

58 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

โครงการชวยเหลือผูประสบภัยทาง
ธรรมชาติ 

รายไดจัดเก็บเอง 600,000.00 389,782.00 เงินสํารองจาย 01/10/2551 365 

59 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมกลุม
พัฒนาสตรีตําบล 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 20,000.00 อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรี
ตําบลเวียงพางคํา 

11/09/2552 1 

60 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตาม
โครงการจัดกิจกรรมประชาคม
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 100,000.00 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน 10 หมูบาน 

11/09/2552 1 

61 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

อุดหนุนคณะกรรมการ อสม. ตาม
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูล
ฐานเทศบาล 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 100,000.00 อุดหนุนคณะกรรมการ อสม. 20/03/2552 1 

62 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตาม
โครงการประเพณีลอยกระทง 

รายไดจัดเก็บเอง 60,000.00 60,000.00 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน10หมูบาน 

10/11/2551 1 
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ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันทีเ่ซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 
63 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตาม
โครงการประเพณีสงกรานต 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 50,000.00 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน10หมูบาน 

09/04/2552 1 

64 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ตาม
โครงการแหเทียนพรรษา 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 30,000.00 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน10หมูบาน 

03/07/2552 1 

65 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

อุดหนุนคณะกรรมการเยาวชน
ตําบลตามโครงการสงเสริมความ
เขมแข็งและกระบวนการเรียนรูของ
เยาวชน 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 100,000.00 อุดหนุนคณะกรรมการ
เยาวชนตําบลเวียงพางคํา 

30/09/2552 1 

66 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

พัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน
หางไกลยาเสพติด 

เงินอุดหนุนทั่วไป 350,000.00 271,921.00 พัฒนากิจกรรมเด็กและ
เยาวชนหางไกลยาเสพติด 

01/10/2551 365 

67 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ เงินอุดหนุนทั่วไป 50,057.00 50,057.00 จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 01/01/2552 3 

68 พัฒนาการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม รักษาความ
สงบเรียบรอย และความ
มั่นคงเขตเมืองชายแดน 

โครงการสนับสนุนชุดปฏิบัติงาน 
สมาชิก อปพร. 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 32,200.00 วัสดุแตงกาย 01/10/2551 365 
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ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 
69 พัฒนาการจัดระเบียบ

ชุมชน สังคม รักษาความ
สงบเรียบรอย และความ
มั่นคงเขตเมืองชายแดน 

โครงการสนับสนุนอุปกรณดับเพลิง 
ดับไฟปา 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 16,690.00 วัสดุดับเพลิง 01/10/2551 365 

70 พัฒนาการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม รักษาความ
สงบเรียบรอย และความ
มั่นคงเขตเมืองชายแดน 

สนับสนุนการบูรณาการจัดตั้งพื้นที่
โซนน่ิง(Zoning) ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 20,000.00 อุดหนุนเทศบาลตําบลแม
สายโครงการบูรณาการใช
เคร่ืองจักรกลยานพาหนะ
ดานสาธารณภัย 

01/10/2551 365 

71 พัฒนาการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม รักษาความ
สงบเรียบรอย และความ
มั่นคงเขตเมืองชายแดน 

โครงการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดเชิงรุก 

เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000.00 179,692.00 ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด 

01/10/2551 365 

72 พฒันาการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม รักษาความ
สงบเรียบรอย และความ
มั่นคงเขตเมืองชายแดน 

อุดหนุนอําเภอแมสายโครงการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 20,000.00 อุดหนุนฝายความมั่นคง
อําเภอแมสาย 

01/10/2551 365 

73 พัฒนาการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม รักษาความ
สงบเรียบรอย และความ
มั่นคงเขตเมืองชายแดน 

อุดหนุนศูนยผูประสานพลังแผนดิน
ตําบลเวียงพางคําตามโครงการ
สงเสริมความเขมแข็งของศูนย 

รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 40,000.00 อุดหนุนศูนยประสานพลัง
แผนดินตําบลเวียงพางคํา 

11/09/2552 1 
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ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงทีม่า 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 
74 พัฒนาการจัดระเบียบ

ชุมชน สังคม รักษาความ
สงบเรียบรอย และความ
มั่นคงเขตเมืองชายแดน 

อุดหนุน ศตส.จังหวัดเชียงรายตาม
โครงการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 30,000.00 อุดหนุนจังหวัดเชียงราย 12/06/2552 1 

75 พัฒนาการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม รักษาความ
สงบเรียบรอย และความ
มั่นคงเขตเมืองชายแดน 

โครงการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

รายไดจัดเก็บเอง 400,000.00 369,132.00 คาใขจายปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

01/10/2551 365 

76 พัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐาน
ครัวเรือนและชุมชน การ
ลงทุน การพาณิชยกรรม 
และการทองเที่ยว 

โครงการฝกอบรมอาชีพราษฎร
แกไขปญหาความยากจน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00 149,724.00 ฝกอบรมอาชีพราษฎรและ
แกไขปญหาความยากจน 

01/06/2552 90 

77 พัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐาน
ครัวเรือนและชุมชน การ
ลงทุน การพาณิชยกรรม 
และการทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมอาชีพราษฎรตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 25,920.00 สนับสนุนกองทุนยาฆา
แมลง 

30/09/2552 1 

78 พัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐาน
ครัวเรือนและชุมชน การ
ลงทุน การพาณิชยกรรม 
และการทองเที่ยว 

อุดหนุนคณะกรรมการศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลเวียงพางคํา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 262,500.00 262,500.00 อุดหนุนคณะกรรมการ
ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตําบล
เวียงพางคํา 

20/05/2552 1 
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ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 
79 พัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐาน

ครัวเรือนและชุมชน การ
ลงทุน การพาณิชยกรรม 
และการทองเที่ยว 

อุดหนุนสํานักงานเกษตรอําเภอแม
สายตามโครงการวันเกษตร 

เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 10,000.00 อุดหนุนสํานักงานเกษตร
อําเภอแมสาย 

28/04/2552 1 

80 พัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐาน
ครัวเรือนและชุมชน การ
ลงทุน การพาณิชยกรรม 
และการทองเที่ยว 

อุดหนุนสํานักงานเกษตรอําเภอแม
สายตามโครงการศุนยเรียนรู
การเกษตรพอเพียงระดับอําเภอ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 10,000.00 อุดหนุนสํานักงานเกษตร
อําเภอ 

08/04/2552 1 

81 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
สาธารณูปการ 

กอสรางถนน คสล.ซอยขางศาลา
อเนกประสงค หมู 10 

เงินอุดหนุนทั่วไป 360,000.00 328,500.00 กอสรางถนนคสล.หมู 10 01/10/2551 365 

82 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
สาธารณูปการ 

กอสรางถนน คสล.และปูบลอคตัว
หนอน ซอย 8 หมู 6 

เงินอุดหนุนทั่วไป 315,000.00 292,500.00 กอสรางถนนคสล.หมู 6 01/10/2551 365 

83 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
สาธารณูปการ 

กอสรางถนน คสล.ซอยทุงเจริญ หมู 
4 

เงินอุดหนุนทั่วไป 600,000.00 558,000.00 กอสรางถนนคสล.หมู 4 01/10/2551 365 

84 พัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน 
สาธารณูปการ 

กอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล. (Box 
Culvert) หมู 1 

เงินอุดหนุนทั่วไป 256,000.00 164,000.00 กอสรางทอลอดเหล่ียมคสล.
หมู 1 

01/10/2551 365 

85 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
สาธารณูปการ 

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะสี่แยกปา
เหมือด-หวยนํ้าริน 

รายไดจัดเก็บเอง 393,182.00 393,182.20 อุดหนุนการไฟฟาภูมิภาคอ.
แมสาย 

01/10/2551 30 
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ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 
86 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

สาธารณูปการ 
ขยายเขตประปาตั้งแตปอม อปพร.
ถึงถนนบายพาส  

รายไดจัดเก็บเอง 132,408.00 132,408.00 อุดหนุนสํานักงานประปาแม
สาย 

30/09/2552 1 

87 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
สาธารณูปการ 

โครงการจางที่ปรึกษาออกแบบ
กอสราง วางระบบผังเมือง ควบคุม
อาคาร 

รายไดจัดเก็บเอง 150,000.00 17,500.00 คาออกแบบ/คาควบคุมงาน
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง 

02/06/2552 1 

88 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
สาธารณูปการ 

คาปรับตามกฎหมายจราจรทางบก รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 90,450.00 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 01/10/2551 365 

89 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และจัดการสิ่งแวดลอม
เมืองนาอยูอยางย่ังยืน 

โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 36,363.00 กิจกรรมรณรงคในการคัด
แยกขยะ 

30/09/2552 1 

90 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และจัดการสิ่งแวดลอม
เมืองนาอยูอยางย่ังยืน 

ปรับปรุงตกแตงภูมิทัศนสนับสนุน
โครงการเมืองในสวน 

รายไดจัดเก็บเอง 250,000.00 9,420.00 ปรบัปรุงตกแตงภูมิทัศน 01/10/2551 365 

91 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และจัดการสิ่งแวดลอม
เมืองนาอยูอยางย่ังยืน 

ลดทิ้งลดใชถุงใหญใบเดียว รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 12,956.00 ลดทิ้งลดใชถุงใหญใบเดียว 01/10/2551 365 

92 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และจัดการสิ่งแวดลอม
เมืองนาอยูอยางย่ังยืน 

ขุดลอกลําเหมืองและคลอง
สาธารณะในพื้นที่ตําบลเวียงพางคพ 

รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 21,195.00 ขุดลอกและกําจัดวัชพืช
คลองชลประทาน 

30/09/2552 1 
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ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 
93 พัฒนาการเมืองการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี 
โครงการประชาคมตําบลเวียงพางคํา
สัญจร 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 30,000.00 ประชาคมตําบลเวียงพางคํา
สัญจร 

01/10/2551 365 

94 พัฒนาการเมืองการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

โครงการเสริมสรางความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายการเลือกตั้ง สิทธิขั้น
พื้นฐานของประชาชนและกฎหมาย
นารูสําหรับป 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 37,816.00 ฝกอบรมเก่ียวกับกฎหมาย
เลือกตั้ง 

18/05/2552 13 

95 พัฒนาการเมืองการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเชิงบูรณา
การและศึกษาดูงานปรับวิสัยทัศน
กลุมแกนนําท 

เงินอุดหนุนทั่วไป 400,000.00 397,997.00 ฝกอบรมสัมมนาสรางความ
เขมแข็งชุมชน 

02/02/2552 365 

96 พัฒนาการเมืองการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

โครงการอภิปรายสัมมนาเพิ่มพูน
ความรูแกชุมชนในการพัฒนาที่
สอดคลองบริบทชุมชน เสริมสราง
ธรรมาภิบาลภาคปร 

เงินอุดหนุนทั่วไป 250,000.00 23,040.00 ประกวดหมูบานธรรมาภิ
บาล 

30/09/2552 1 

97 พัฒนาการเมืองการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

พัฒนาระบบการเก็บขอมูล สถิติ 
และศูนยขอมูลขาวสารทางราชการ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 9,000.00 คาจางสํารวจความพึงพอใจ 04/08/2552 45 

98 พัฒนาการเมืองการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

ปรับปรุงสถานที่ทํางาน และ
ปรับปรุงภูมิทัศนรองรับการบริการ
ประชาชน 

รายไดจัดเก็บเอง 170,000.00 146,474.34 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 01/10/2551 365 
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ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 
99 พัฒนาการเมืองการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี 
จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณในการ
ปฏิบัติงาน 

รายไดจัดเก็บเอง 1,458,200.00 1,040,723.70 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 01/10/2551 365 

100 พัฒนาการเมืองการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

จัดหาวัสดุอุปกรณ เคร่ืองครัวรองรับ
การบริการประชาชน 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 23,187.00 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 01/10/2551 365 

101 พัฒนาการเมืองการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

เงินเดือนพนักงานเทศบาล/ผูบริหาร 
เงินประจําตําแหนง 

รายไดจัดเก็บเอง 4,070,900.00 4,039,930.10 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 01/10/2551 365 

102 พัฒนาการเมืองการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

คาจางพนักงานจาง รายไดจัดเก็บเอง 2,888,387.00 2,886,155.97 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 01/10/2551 365 

103 พฒันาการเมืองการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

คาเบี้ยประชุม รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 17,500.00 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 01/10/2551 365 

104 พัฒนาการเมืองการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

คาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล รายไดจัดเก็บเอง 621,000.00 621,000.00 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 01/10/2551 365 

105 พัฒนาการเมืองการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

คาประกันสังคม รายไดจัดเก็บเอง 326,988.00 245,518.00 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 01/10/2551 365 

106 พัฒนาการเมืองการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

คาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

รายไดจัดเก็บเอง 105,000.00 72,660.00 2552 01/10/2551 365 

107 พัฒนาการเมืองการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

ชวยเหลือคารักษาพยาบาล รายไดจัดเก็บเอง 150,000.00 121,620.50 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 01/10/2551 365 
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ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 
108 พัฒนาการเมืองการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี 
ชวยเหลือการศึกษาบุตร รายไดจัดเก็บเอง 80,000.00 30,769.00 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 01/10/2551 365 

109 พัฒนาการเมืองการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

คาเชาบาน รายไดจัดเก็บเอง 149,750.00 144,275.00 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 01/10/2551 365 

110 พัฒนาการเมืองการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

คาตอบแทนอ่ืนอันเปนประโยชนตอ
การปฏิบัติราชการเปนกรณีพิเศษ 

รายไดจัดเก็บเอง 720,000.00 715,889.53 คาตอบแทนอื่นเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติ
ราชการเปนกรณีพิเศษ 

01/09/2552 30 

111 พัฒนาการเมืองการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

คาเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 

รายไดจัดเก็บเอง 310,000.00 251,408.00 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 01/10/2551 365 

112 พัฒนาการเมืองการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

คาสงตัวพนักงานเทศบาล พนักงาน
จาง คณะผูบริหาร และสมาชิก
เทศบาล.ฝกอบรม สัมมนา  

รายไดจัดเก็บเอง 382,500.00 268,960.00 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 01/10/2551 365 

113 พัฒนาการเมืองการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ 
อบต.ขอมูลขาวสารของ อบต. 

รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 145,664.00 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 01/10/2551 365 

114 พัฒนาการเมืองการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสิน 

รายไดจัดเก็บเอง 460,000.00 241,668.47 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 01/10/2551 365 

115 พัฒนาการเมืองการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

คารับรองและพิธีการ รายไดจัดเก็บเอง 140,000.00 131,736.00 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 01/10/2551 365 
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ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 
116 พัฒนาการเมืองการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี 
คาสาธารณูปโภค รายไดจัดเก็บเอง 400,400.00 307,673.12 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 01/10/2551 365 

117 พัฒนาการเมืองการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

โครงการทุนการศึกษาเรียนตอตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

รายไดจัดเก็บเอง 293,000.00 100,000.00 พนักงานเทศบาล 01/10/2551 365 

118 พัฒนาการเมืองการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

สนับสนุนกองทุนบําเหน็จบํานาญ รายไดจัดเก็บเอง 369,516.00 367,516.00 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 01/10/2551 365 

119 พัฒนาการเมืองการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

สนับสนุนคาจัดเก็บขอมูล (จปฐ.) เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 13,350.00 คาใชจายในการจัดเก็บขอมูล 
จปฐ. 

01/11/2551 60 

120 พัฒนาการเมืองการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

สนับสนุนสมาคมสันนิบาตเทศบาล รายไดจัดเก็บเอง 26,788.00 26,788.00 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 01/10/2551 365 

121 พัฒนาการเมืองการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน 

รายไดจัดเก็บเอง 60,000.00 11,187.00 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษ ี

01/10/2551 365 

122 พัฒนาการเมืองการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จาง คณะกรรมการตรวจการจาง 
และผูควบคุมงานกอสราง 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 12,750.00 คาตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจการจาง 

01/10/2551 365 

123 พัฒนาการเมืองการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

อุดหนุนศูนยขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 
อปท. อําเภอแมสาย 

เงินอุดหนุนทั่วไป 345,000.00 45,000.00 อุดหนุนศูนยขอมูลขาวสาร
การจัดซื้อจัดจาง อปท. 
อ.แมสาย 

01/10/2551 1 

  300,000.00 อุดหนุนกอสรางศูนยขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อจัดจาง  

01/10/2551 1 
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ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 
124 พัฒนาการเมืองการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี 
โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน
ราษฎร 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,429,240.00 4,836.00 วัสดุทะเบียนราษฎร 01/10/2551 365 

125 พัฒนาการเมืองการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

อุดหนุนอําเภอแมสายโครงการ
ปรับปรุงสํานักทะเบียนอําเภอแม
สาย 

เงินอุดหนุนทั่วไป 35,000.00 35,000.00 อุดหนุนสํานักทะเบียน
อําเภอแมสาย 

01/09/2552 1 

126 พัฒนาการเมืองการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการประชาชนและการจัดการ
ศูนยบริการรวม 

รายไดจัดเก็บเอง 88,380.00 74,726.65 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 01/10/2551 365 

127 พัฒนาการเมืองการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

สนับสนุนหนังสือพิมพ วารสาร 
และหนังสือสาระอ่ืนๆ ประจําที่อาน
หนังสือพิมพประจําหมูบาน 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 72,360.00 รับวารสาร 01/10/2551 365 

128 พัฒนาการเมืองการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

วันเทศบาล รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 20,000.00 โครงการวันเทศบาล 30/04/2552 1 
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