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ประกาศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
เร่ือง   ประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพฒันาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  (พ.ศ.2552-2556) 

--------------------------------------------------- 
  อาศัยอํานาจ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ขอ 4  แผนยทุธศาสตรการพัฒนา หมายถึง แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวดั อําเภอ และแผนชุมชน  อีกท้ัง ขอ 16 และขอ 17  ใหคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน จัดประชุมประชาคม เพื่อใหประชาชนเสนอปญหา ความตองการ และแผนชุมชน 
ใหคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน นํามาประกอบการจัดทํารางแผนพัฒนา  
เสนอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณาเหน็ชอบ  (ในกรณีเปนเทศบาล 
มิตองผานการพิจารณาจากสภาเทศบาล)   
 

  บัดนี้    เทศบาลตําบลเวียงพางคํา   ไดดําเนินการจดัทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
(พ.ศ.2552-2556) ตามข้ันตอนของระเบียบฯ ขางตน   เสร็จส้ินแลว   ซ่ึงคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน   มีมติพิจารณาเหน็ชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  (พ.ศ.2552-2556)  เม่ือวันท่ี 23 
มิถุนายน 2551  ดังน้ัน  ผูบริหารทองถ่ิน  จึงประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตาํบล
เวียงพางคํา (พ.ศ.2552-2556)  ใหประชาชนรับทราบโดยท่ัวกัน  
 

ประกาศ  ณ   วันท่ี  25   มิถุนายน  พ.ศ. 2551 
 

 

              (ลงช่ือ)                   
               (นายศิลาฤทธ์ิ     กวางทอง) 

                   นายกเทศมนตรีตําบลเวยีงพางคํา 
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สวนที่  1 บทนํา 
 

1. ลักษณะแผนพัฒนาสามป 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548  ไดใหคํานิยาม  แผนพัฒนาสามป หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ พัฒนา   ท่ีจัด
ข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป   ซ่ึงมีความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนา ครอบคลุมระยะเวลาสามป  โดยมีการ
ทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป  
 

2. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
     1. เพื่อแสดงความสัมพนัธเช่ือมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแบบบูรณาการรวมกับองคกรปกครองทองถ่ินอ่ืน และ
หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 
  2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามีปท่ีมีความสอดคลอง        และสามารถสนองตอบตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. เพื่อเปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตางๆ   ใหอยูในลักษณะท่ีพรอมจะบรรจุในงบประมาณรายจาย
ประจําป และนําไปปฏิบัติไดทันทีเม่ือไดรับงบประมาณ 
 

3. ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
  1. แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คําส่ังท่ี 109/2551  ลงวันท่ี 24 มีนาคม  2551   คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  คําส่ังท่ี 110/2551  ลงวนัท่ี 24  มีนาคม  2551   และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  คําส่ังท่ี 111/2551  ลงวันท่ี  24 มีนาคม  2551   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  ขอ 8  ขอ 9  และขอ 28 
  2. จัดทําโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานกลุมแกนนําหมูบาน ตาํบล สมาชิกสภา 
เทศบาล. คณะผูบริหารทองถ่ิน และพนกังานเจาหนาท่ี เพื่อสรางวิสัยทัศนและความเขาใจในการวิเคราะหปญหา 
และวางแผนพฒันาเชิงบูรณาการสอดคลองบริบททองถ่ิน อยางเหมาะสมถูกทิศทางกบัสถานการณปจจุบัน  เพื่อให
กลุมแกนนําทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพฒันาสามป  (พ.ศ.2552 – 2554)   เปนผูนําในการประชุม
ประชาคมระดับหมูบานและตําบล เพื่อเสนอปญหา ความตองการ และจัดลําดบัความสําคัญเรงดวนของปญหา 
อยางมีประสิทธิภาพ    ซ่ึงสอดคลองกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548  ขอ 16  (1)  โดยมีผูประสานงานประจําหมูบานหรือคณะอนุกรรมการจัดประชุม
ประชาคมระดับหมูบานท่ีไดรับการแตงต้ังตามคําส่ังท่ี 218/2551    ลงวันท่ี  12 พฤษภาคม 2551  เปนผูทําหนาท่ี
อํานวยความสะดวกในการจัดประชุมประชาคม รวบรวมปญหา ความตองการ และชวยเหลือใหคําปรึกษาในการ
จัดทําแผนท่ีสอดคลองกับบริบทชุมชน 
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  3. ประกาศจัดประชุมประชาคมระดับหมูบาน    เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2552 – 2554) ตาม
ประกาศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2551  โดยใหมีการดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐาน
ของหมูบาน  ใหประชาชนเสนอปญหา ความตองการ และจัดลําดับความสําคัญเรงดวนของปญหาในเบ้ืองตน  ดังนี้ 
   2.1 หมู 1  บานแมสาย    วันท่ี 12 พฤษภาคม 2551   เวลา 18.00 น..    
  2.2 หมู 2  บานดอยงาม   วันท่ี 13 พฤษภาคม 2551  เวลา 18.00 น..   
   2.3 หมู 3  บานเวยีงพาน  วันท่ี 14 พฤษภาคม 2551  เวลา 18.00 น. 
   2.4 หมู 4  บานปายางใหม วันท่ี 15 พฤษภาคม 2550  เวลา 18.00 น. 
   2.5 หมู 5  บานปาเหมือดรุงเจริญ วันท่ี 16 พฤษภาคม 2550  เวลา 18.00 น. 
   2.6 หมู 6  บานผาหมี  วันท่ี 20 พฤษภาคม 2550  เวลา 18.00 น. 
   2.7 หมู 7  บานหวยน้ําริน  วันท่ี 21 พฤษภาคม 2550  เวลา 18.00 น. 
   2.8 หมู 8  บานปาเหมือดสันติสุข วันท่ี 22 พฤษภาคม 2550  เวลา 18.00 น..   
   2.9 หมู 9  บานปาเหมือดสุขสําราญ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2550 เวลา 18.00 น. 
   2.10 หมู 10  บานปายางผาแตก วันท่ี 26 พฤษภาคม 2550  เวลา 18.00 น. 
  4. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมปญหา ความตองการ ท่ีจัดลําดับ
ความสําคัญเรงดวนในระดบัหมูบาน  แยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา   และสํารวจขอมูลดานงบประมาณ  
  5. จัดประชุมประชาคมระดับตําบล  เพื่อจัดลําดับความสําคัญเรงดวนของโครงการ วันท่ี 16 มิถุนายน 
2551 
  6. การวิเคราะหขอมูล โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  เพื่อจัดทําราง
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2552 – 2554)  ระหวางวันท่ี   17  มิถุนายน 2551  ถึงวันท่ี 20 มิถุนายน 2551 
  7. นําเสนอรางแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2552 – 2554) ตอคณะผูบริหาร และคณะกรรมการพัฒนาตําบล
เวียงพางคําทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามป  วันท่ี 23 มิถุนายน 2551 
  8. ผูบริหารทองถ่ิน พิจารณาอนุมัติประกาศใชแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2552 – 2554)  
 

4. ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
  1. เพื่อนําไปปฏิบัติใหสอดคลองกับแผนยทุธศาสตรการพัฒนาท่ีไดจัดทําไวแลว 
  2. เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับผูปฏิบัติในการดําเนินการพัฒนาในชวงสามปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. เพื่อใชงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากดัในการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
  4. เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของในโครงการท่ีมีขีดจํากดั และเกนิ
ศักยภาพของเทศบาลตําบลเวียงพางคําเวยีงพางคํา 
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สวนที่ 2 สภาพทั่วไปและขอมูลทั่วไปเทศบาลตําบลเวยีงพางคํา 
 

1. ขอมูลท่ัวไป 
 ตําบลเวียงพางคํา ไดรับการจัดต้ังตามกฎหมายลักษณะปกครองทองท่ี  พ.ศ.2457  เม่ือ  พ.ศ.2526 โดยแยก
จากตําบลแมสาย และไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี  19 
มกราคม 2539 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา ฉบับท่ัวไป เลม 113  ตอนท่ี 9 ง ลงวันท่ี 30 มกราคม 2539  มีผลใช 
บังคับเมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2539  และตอมา ป 2550 ไดรับการยกฐานะจากเทศบาลตําบลเวียงพางคําเปนเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา เม่ือวันท่ี 28  กันยายน 2551  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

1.1 ท่ีตั้ง (แสดงท่ีตั้งและระยะหางจากอําเภอ) 
ตําบลเวียงพางคํา  เปนตําบลหนึ่งใน 8 ตําบล ของอําเภอแมสาย จังหวดัเชียงราย ท่ีทําการเทศบาลตําบล

เวียงพางคําเวยีงพางคํา   ตั้งอยูท่ีบริเวณท่ีสาธารณประโยชนหนองแหวน    เนื้อท่ีประมาณ 14-3-27 ไร หางจาก
อําเภอแมสายประมาณ 2 กิโลเมตร   และหางจากกรุงเทพมหานคร 845 กิโลเมตร 

1.2 อาณาเขต (แสดงเนื้อท่ีโดยประมาณเปนตารางกิโลเมตรและไร) 

ตําบลเวียงพางคําเปนตําบลหนึ่งใน 8 ตําบลของอําเภอแมสาย จังหวดัเชียงราย      มีพื้นที่ท้ังหมด
ประมาณ 34 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 21,250 ไร    แตเม่ือแยกเฉพาะเขตเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  จะมีพื้นที่
ท้ังหมดประมาณ  31 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 19,375 ไร 

  มีอาณาเขตติดตอกับหนวยการปกครองทองถ่ินอ่ืนๆ ดังนี ้ คือ 
  ทิศเหนือ         ติดตอกับประเทศสหภาพพมา 
  ทิศตะวนัออก   ติดตอเขตเทศบาลตําบลแมสาย, องคการบริหารสวนตําบลแมสาย   
และตําบลศรีเมืองชุม  อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 
  ทิศใต    ติดตอองคการบริหารสวนตําบลโปงผาและตําบลโปงงาม อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 
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  ทิศตะวนัตก     ติดตอประเทศสหภาพพมา 
1.3 ลักษณะภูมิประเทศ  

พื้นที่ทางทิศตะวันตก มีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขา และท่ีราบสูงเชิงเขา    ใชเปนท่ีเพาะปลูกพืชไร         
พื้นที่ทางดานทิศตะวนัออก มีลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบ ใชเปนท่ีตัง้ชุมชน และพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  

        1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
    มีลักษณะภูมิอากาศ 3 ฤด ูคือ ฤดูรอน  ฤดหูนาว  ฤดูฝน  และบางพืน้ท่ีท่ีเปนท่ีราบสูงจะมีอากาศหนาวเยน็และ
มีฝนตกบอยครั้ง และในชวงฤดูแลงจะมีหมอกควันปกคลุม ผลมาจากการเผาปา หรือไฟปาจากประเทศสหภาพพมา 
 1.5 จํานวนหมูบาน 10 หมูบาน  (แสดงจํานวนหมูบานในเขตพ้ืนท่ี) 
  จํานวนหมูบานในเขตเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  มีจํานวน 10 หมูบาน คือ 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน ชื่อกํานัน/ผูใหญบาน 
1 บานแมสาย นายสมศักดิ์   กนิษฐารมณ 
2 บานดอยงาม นายทวน        กิตติสาย 
3 บานเวยีงพาน นายถนอม      ใจหลา 
4 บานปายางใหม นายเสารคํา    คําเหลือง 
5 บานปาเหมือดรุงเจริญ นายอํานวย    แกวตาต๊ิบ    (กํานันตําบลเวยีงพางคํา) 
6 บานผาหมี นายชาญยุทธ   รุงทวีพิยากุล 
7 บานหวยน้ําริน นายสมชาย       ลาภรักษาพร 
8 บานปาเหมือดสันติสุข นายคลาย         คูเช้ือ 
9 บานปาเหมือดสุขสําราญ นายสวัสดิ์        แสนปง 
10 บานปายางผาแตก จ.ส.อ.จรูญ      ขายสุวรรณ 

   - ประชาคมหมูบาน - ตําบล 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน ชื่อประชาคมหมูบาน – ตําบล 

1 บานแมสาย นางจันทรหอม    เจริญด ี

2 บานดอยงาม นายสมชาย     แกวทา 
3 บานเวยีงพาน นายวิชัย     พมิอุบล 

4 บานปายางใหม นายวิวัฒน  หนสมสุข 
5 บานปาเหมือดรุงเจริญ นางเครือวัลย     เครือศรี 

6 บานผาหมี นายเมธี     อัศวยิ่งถาวร 

7 บานหวยน้ําริน นายวิชยะ     ศิระปญญากุล 

8 บานปาเหมือดสันติสุข นายเสริมจิตต   บุญยวง  (ประธานประชาคมตําบล) 

9 บานปาเหมือดสุขสําราญ นายบุญสง  ทาเศรษฐ  

10 บานปายางผาแตก นายวุฒิพงษ    แกวเจริญไพศาล 
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  1.6 ประชากรรวม 

รายการ ปปจจุบัน (2551) ปท่ีแลว (2550) 2 ปท่ีแลว (2549)  
(คน) 
(คน) 
(คน) 
(หลังคาเรือน) 

ประชากรชาย 8,350 5,971 4,760 

ประชากรหญิง 9,720 6,747 5,203 

รวมประชากร 18,070 12,718 9,963 

บาน 6,129 5,762 4,058 
 ขอมูลจํานวนประชากรและบาน    จากกรมการปกครอง    กระทรวงมหาดไทย  ณ วันท่ี  22  มิถุนายน  2551  

- ขอมูลสถิติเก่ียวกับจํานวนประชากร กรมการปกครอง  

ลักษณะขอมูล  ชาย  หญิง  รวม  

แยกตามเพศ  8,350 9,720 18,070 

แยกตามสถานะของบุคคล  
-ผูที่มีสัญชาติไทย และมีช่ืออยูในทะเบียนบาน  

6,635 7,436 14,071 

-ผูที่ไมไดสัญชาติไทย และมีช่ืออยูในทะเบียนบาน  1,376 1,927 3,303 

-ผูที่มีช่ืออยูในทะเบียนบานกลาง (ทะเบียนซึ่งผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนดให
จัดทําขึ้นสําหรับ ลงรายการบุคคลที่ไมอาจมีช่ือในทะเบียนบาน)  

339 357 696 

-ผูที่อยูระหวางการยาย (ผูที่ยายออกแตยังไมไดยายเขา)  19 10 29 

 ขอมูลจํานวนประชากรและบาน    จากกรมการปกครอง    กระทรวงมหาดไทย  ณ วันท่ี  22  มิถุนายน  2551  
 -  แยกจํานวนประชากรและบานตามหมูบาน กรณีมีสัญชาติไทย 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน 
ประชากร รวม จํานวนครัวเรือน 

ชาย หญิง 
1 * บานแมสาย 855 1,042 1,897 448 
2 * บานดอยงาม 450 581 1,031 258 
3 * บานเวียงพาน 502 649 1,151 285 
4 บานปายางใหม 743 754 1,497 847 
5 บานปาเหมือดรุงเจริญ 629 622 1,251 1,202 
6 บานผาหมี 459 430 889 344 
7 บานหวยนํ้าริน 157 146 303 105 
8 บานปาเหมือดสันติสุข 544 640 1,184 764 
9 บานปาเหมือดสุขสําราญ 942 1,021 1,963 1,146 
10 *บานปายางผาแตก 1,015 1,194 2,209 729 
11 ทะเบียนบานกลางตําบลเวียงพางคํา 339 357 696 1 

 รวม 6,635 7,436 14,071 6,129 

                 ขอมูลจํานวนประชากรและบาน    จากกรมการปกครอง    กระทรวงมหาดไทย  ณ วันท่ี  22  มิถุนายน  2551  
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- แยกตามชวงอายุ (ป) (เฉพาะผูมีสัญชาติไทย และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน) 
 

ชวงอาย ุ ชาย หญิง รวม ชวงอาย ุ ชาย หญิง รวม 

นอยกวา 1 ป 39 43 82 1 ป 35 29 64 

2 ป 50 46 96 3 ป 30 41 71 

4 ป 50 42 92 5 ป 46 44 90 

6 ป 52 36 88 7 ป 51 59 110 

8 ป 46 57 103 9 ป 53 45 98 

10 ป 53 53 106 11 ป 53 55 108 

12 ป 67 55 122 13 ป 50 50 100 

14 ป 52 39 91 15 ป 62 50 112 

16 ป 49 44 93 17 ป 50 55 105 

18 ป 63 45 108 19 ป 38 44 82 

20 ป 46 39 85 21 ป 40 52 92 

22 ป 52 63 115 23 ป 57 43 100 

24 ป 55 55 110 25 ป 60 56 116 

26 ป 50 53 103 27 ป 47 72 119 

28 ป 53 55 108 29 ป 48 56 104 
 

30 ป 42 55 97 31 ป 50 58 108 

32 ป 48 48 96 33 ป 31 44 75 

34 ป 40 41 81 35 ป 51 45 96 

36 ป 41 50 91 37 ป 32 40 72 

38 ป 29 67 96 39 ป 47 60 107 

40 ป 40 47 87 41 ป 50 46 96 

42 ป 43 45 88 43 ป 53 56 109 

44 ป 60 52 112 45 ป 44 46 90 

46 ป 35 54 89 47 ป 58 42 100 

48 ป 59 48 107 49 ป 46 47 93 

50 ป 45 40 85 51 ป 59 60 119 

52 ป 40 44 84 53 ป 34 42 76 

54 ป 31 46 77 55 ป 32 37 69 

56 ป 32 33 65 57 ป 21 25 46 

58 ป 28 29 57 59 ป 15 17 32 
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ชวงอาย ุ ชาย หญิง รวม ชวงอาย ุ ชาย หญิง รวม 

60 ป 22 13 35 61 ป 16 14 30 

62 ป 19 18 37 63 ป 20 11 31 

64 ป 13 11 24 65 ป 11 14 25 

66 ป 14 12 26 67 ป 14 19 33 

68 ป 18 15 33 69 ป 12 17 29 

70 ป 13 22 35 71 ป 10 14 24 

72 ป 9 7 16 73 ป 8 19 27 

74 ป 8 14 22 75 ป 12 5 17 

76 ป 4 12 16 77 ป 4 7 11 

78 ป 6 6 12 79 ป 4 8 12 

80 ป 4 7 11 81 ป 5 6 11 

82 ป 5 6 11 83 ป 3 2 5 

84 ป 2 3 5 85 ป 1 0 1 

86 ป 1 3 4 87 ป 1 1 2 

88 ป 0 0 0 89 ป 2 0 2 

90 ป 1 4 5 91 ป 0 0 0 

92 ป 0 1 1 93 ป 0 0 0 

94 ป 0 0 0 95 ป 1 0 1 

96 ป 1 0 1 97 ป 1 2 3 
 

98 ป 0 0 0 99 ป 0 0 0 

100 ป 2 0 2 มากกวา 100 ป 6 4 10 

    ขอมูลจํานวนประชากรและบาน    จากกรมการปกครอง    กระทรวงมหาดไทย  ณ วันท่ี  22  มิถุนายน  2551  
 

  1.) เชื้อสายประชากร 
  ประชากรมีเช้ือสายไทยประมาณรอยละ  80  และประมาณรอยละ 10 มีเช้ือสายไทยใหญ สวนที่เหลือ
ประมาณรอยละ 10 เปนชาวเขา 
  2.) การนับถือศาสนา 
  ประชากรท้ังตําบลเปนผูท่ีนับถือศาสนาพุทธประมาณรอยละ 80  และเปนผูท่ีนับถือศาสนาคริสต 
ประมาณ    รอยละ 10 สวนท่ีเหลือประมาณรอยละ 10 เปนผูท่ีนับถือศาสนาอิสลาม 
  

 1.7 ทองถ่ินอ่ืนในตาํบล (แสดงจํานวนเทศบาลและสุขาภิบาลในตําบล) 
  - จํานวนเทศบาล  1  แหง (ระบุช่ือ)    เทศบาลตําบลแมสาย 



เผย
แพร

่เว็บ
ไซด

์ 

www
.na

ng-
non

.co
m

ห น า  | 8 

 

แผนพัฒนาสามป  2552 – 2554  เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  | ห น า 8  

 

 2. ขอมูลดานโครงสรางพื้นฐาน 
 2.1 ถนน 

ที่ ประเภทถนน 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 ม.8 ม.9 ม.10 

จํา 
นวน 
(สาย) 

ระยะ 
ทาง 
(ม.) 

จํา 
นวน 
(สาย) 

ระยะ 
ทาง 
(ม.) 

จํา 
นวน 
(สาย) 

ระยะ 
ทาง 
(ม.) 

จํา 
นวน 
(สาย) 

ระยะ 
ทาง 
(ม.) 

จํา 
นวน 
(สาย) 

ระยะ 
ทาง 
(ม.) 

จํา 
นวน 
(สาย) 

ระยะ 
ทาง 
(ม.) 

จํา 
นวน 
(สาย) 

ระยะ 
ทาง 
(ม.) 

จํา 
นวน 
(สาย) 

ระยะ 
ทาง 
(ม.) 

จํา 
นวน 
(สาย) 

ระยะ 
ทาง 
(ม.) 

จํา 
นวน 
(สาย) 

 

ระยะ 
ทาง 
(ม.) 

1 ถนนในความรับผิดชอบของกรม
ทางหลวง 
-ถนนคอนกรีต 
-ถนนลาดยาง 
-ถนนลูกรัง 

 
4 
 
- 
1 

 
825 

 
- 

500 

 
4 
 
- 
- 

 
40 

 
- 
- 

 
- 
 
1 
- 

 
- 
 

1,000 
- 

 
- 
 
2 
- 

 
- 
 
3 
- 

 
- 
 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 

 
- 
 
1 
- 

 
- 
 

10,000 
- 

 
1 
 
1 
2 

 
175 

 
1,000 
700 

 
- 
 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 

 
- 
 
1 
- 

 
- 
 

2,000 
- 

 
- 
 
1 
- 

 
- 
 

1,000 
- 

2 ถนนในความรับผิดชอบของทองถิ่น 
-ถนนคอนกรีต 
-ถนนลาดยาง 
-ถนนลูกรัง 

 
4 
- 
- 

 
825 

- 
- 

 
5 
- 
- 

 
450 

- 
- 

 
13 
- 
- 

 
67 
- 
- 

 
8 
3 
5 

 
2,000 
1,800 
800 

 
11 
1 

10 

 
4,167 
345 

2,801 

 
4 
1 

10 

 
1,000 
4,218 
10,000 

 
1 
- 
2 

 
175 

- 
700 

 
2 
2 
- 

 
1,600 
1,100 

- 

 
7 
3 
5 

 
8,500 
3,500 
4,950 

 
15 
- 

12 

 
2,000 

- 
1,000 

3 ถนนในความรับผิดชอบกรมโยธาธิ
การและ 
ผังเมือง 
-ถนนคอนกรีต 
-ถนนลาดยาง 
-ถนนลูกรัง 

 
 

- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
1 
- 
- 

 
 

800 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 

- 
- 
- 

 
 

- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
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 2.2 ไฟฟา 

ที่ ไฟฟาสาธารณะ 

ม.1 
จํานวน 
(สาย/

ครัวเรือน) 

ม.2 
จํานวน 
(สาย/

ครัวเรือน) 

ม.3 
จํานวน 
(สาย/

ครัวเรือน) 

ม.4 
จํานวน 
(สาย/

ครัวเรือน) 

ม.5 
จํานวน 
(สาย/

ครัวเรือน) 

ม.6 
จํานวน 
(สาย/

ครัวเรือน) 

ม.7 
จํานวน 
(สาย/

ครัวเรือน) 

ม.8 
จํานวน 
(สาย/

ครัวเรือน) 

ม.9 
จํานวน 
(สาย/

ครัวเรือน) 

ม.10 
จํานวน 
(สาย/

ครัวเรือน) 
1 ถนนในหมูบานที่ไมมีไฟฟา

สาธารณะ 
10 10 - 14 3 10 - 3 3 3 

2 ครัวเรือนที่ไมมีไฟฟาใช - - - - 9 - 10 - 10 - 

  
 2.3 การระบายน้ํา 
  ในตําบลเวียงพางคํามีการระบายน้ําตามธรรมชาติ และแผกระจายซึมลงไปในพื้นดิน บางแหงระบายน้ําไมทัน  ทําใหเกิดน้ําทวมขัง  เนื่องจากสภาพของชุมชนเริ่มหนาแนน  และขาดการดูแลทํา
ความสะอาดขุดลอกลําหวย  จึงทําใหการระบายน้ําในบริเวณพื้นที่เกษตรกรรมในบริเวณจุดตัดของทางน้ํา  กับถนนสายตาง ๆ นั้นอาจเกิดปญหาขึ้นได   

ที่ การระบายน้ํา 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 ม.8 ม.9 ม.10 

จํา 
นวน 
(สาย) 

ระยะ 
ทาง 
(ม.) 

จํา 
นวน 
(สาย) 

ระยะ 
ทาง 
(ม.) 

จํา 
นวน 
(สาย) 

ระยะ 
ทาง 
(ม.) 

จํา 
นวน 
(สาย) 

ระยะ 
ทาง 
(ม.) 

จํา 
นวน 
(สาย) 

ระยะ 
ทาง 
(ม.) 

จํา 
นวน 
(สาย) 

ระยะ 
ทาง 
(ม.) 

จํา 
นวน 
(สาย) 

ระยะ 
ทาง 
(ม.) 

จํา 
นวน 
(สาย) 

ระยะ 
ทาง 
(ม.) 

จํา 
นวน 
(สาย) 

ระยะ 
ทาง 
(ม.) 

จํา 
นวน 
(สาย) 

 

ระยะ 
ทาง 
(ม.) 

1 ถนนที่มีราง/รองระบายน้ํา2 ดานถนน - - 2 200 9 1,000 - - - - - - - - 5 800 11 5,300 - - 

2 ถนนที่มีราง/รองระบายน้ําดานเดียว 10 3,000 - - 2 5,000 - - - - 3 2,300 1 100 3 2,400 4 1,850 - - 

3 ถนนที่ไมมีราง/รองระบายน้ํา - - 2 200 - - 18 4,603 21 6,968 - - 2 250 - - - - 12 1,000 
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 - บริเวณน้ําทวมถึง 

ที่ รายการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 ม.8 ม.9 ม.10 

1 บริเวณที่มีน้ําทวมถึง - 1 - 1 3 - 1 1 3 1 แหง 

2 ระยะเวลาน้ําทวมนานที่สุด - 1 วัน - 1 วัน 1 วัน - 1 1 1 วัน 1 วัน 

3 ระยะเฉลี่ยที่น้ําทวมขังนานที่สุด (ชวง
เดือน) 

- ก.ค.-ก.ย. - ส.ค. ก.ย.-ต.ค. - ส.ค.-ก.ย. ก.ย. ก.ย. ส.ค.-ก.ย. 

ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานของหมูบาน ตาํบลเวียงพางคํา ณ วันที่  30 มกราคม 2551
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2.4 ประปา 
 ครัวเรือนสวนใหญในตําบลเวียงพางคําใชน้ําประปาภูมิภาค  และมีหมูบานท่ีตองการใหขยายประปา
ภูมิภาค ซ่ึงปจจุบันใชประปาบาดาลอยู  ดงันี้ 

หมูท่ี ชื่อบาน 
จํานวนครัวเรือนท่ีตองการ 

(ครัวเรือน) 
คิดเปนรอยละของครัวเรือน

ท้ังหมด 
1 บานแมสาย 50 0.82 
2 บานดอยงาม 10 0.16 
3 บานเวยีงพาน - - 
4 บานปายางใหม 26 0.42 
5 บานปาเหมือดรุงเจริญ - - 
6 บานผาหมี - - 
7 บานหวยน้ําริน 28 0.46 
8 บานปาเหมือดสันติสุข - - 
9 บานปาเหมือดสุขสําราญ 60 0.98 
10 บานปายางผาแตก 20 0.33 
 รวม 194 3.17 

ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานของหมูบาน ตาํบลเวียงพางคํา ณ วันท่ี 30 มกราคม 2551 
 

 2.5 น้ําเสีย 
  ม.1 บานแมสาย  มีทางระบายน้าํหลักในหมูบาน คือ  ลําน้ําเหมืองแดง 
  ม.2 บานดอยงาม  มีทางระบายน้าํหลักในหมูบานคือ ทอระบายน้ําในหมูบาน 
  ม.3 บานเวยีงพาน  มีทางระบายน้าํหลักในหมูบานคือ  รองน้ําสาธารณะ 
  ม.4 บานปายางใหม  มีทางระบายน้าํหลักในหมูบานคือ ลําหวยมะกอกหวาน 
  ม.5 บานปาเหมือดรุงเจริญ มีทางระบายน้าํหลักในหมูบานคือ ลําหวยมะกอกหวาน,หวยคอกหมู 
      หวยลาว 
  ม.6 บานผาหมี  มีทางระบายน้าํหลักในหมูบานคือ รางระบายน้ําในหมูบาน 
  ม.7 บานหวยน้ําริน  มีทางระบายน้าํหลักในหมูบานคือ ลําหวยหมูบาน 
  ม.8 บานปาเหมือดสันติสุข มีทางระบายน้าํหลักในหมูบานคือ ลําหวยมะกอกหวาน รองระบาย 
      น้ํากลางบาน 
  ม.9 บานปาเหมือดสุขสําราญ มีทางระบายน้าํหลักในหมูบานคือ ลําหวยมะกอกหวาน, 
      ลําหวยคอกหมู,รองระบายน้ํากลางบาน 
  ม.10 บานปายางผาแตก มีทางระบายน้าํหลักในหมูบานคือ  รองน้ําสาธารณะ
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2.6 การคมนาคมขนสง 
  การคมนาคม ของตําบลเวียงพางคํา        เปนการคมนาคมทางบก     มีถนนพหลโยธิน หมายเลข 110   
เปนถนนสายหลักในการติดตอและมีถนนโครงขาย  ซ่ึงใชไดทุกฤดูกาล  แยกจากถนนหลักเขาสูหมูบานของตําบล
ไดสะดวก 
  การคมนาคมเขาถึงอําเภอแมสาย  มีการบริการรถโดยสารประจําทาง  จากเชียงรายถึงขนสงอําเภอแม
สาย และจากขนสงอําเภอแมสายสูตัวอําเภอแมสาย  ซ่ึงขนสงต้ังอยู ณ เขตเทศบาลตําบลเวียงพางคํา      และ รถ
ประจําทางท่ีวิง่บนถนนพหลโยธินไปยัง จังหวดัเชียงราย  กรุงเทพมหานคร  และจังหวดัใกลเคียง เชน เชียงใหม 
ลําปาง ขอนแกน นครราชสีมา พัทยา เปนตน ซ่ึงจะจอดรับสงผูโดยสารตลอดวัน 
 2.7 การโทรคมนาคม 
  1. ท่ีทําการไปรษณียโทรเลข   1    แหง 
  2. สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ    1    แหง   ระบุ สถานีโทรคมนาคมแมสาย 
  3. ตูโทรศัพทสาธารณะประจําหมูบาน  23   แหง  ดังนี ้
 ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานของหมูบาน ตาํบลเวียงพางคํา ณ วันท่ี  30 มกราคม 2551 
 

3. ขอมูลดานเศรษฐกิจ 
 3.1 อาชีพ  (แสดงอาชีพของประชากรในเขตพื้นท่ี) 
  ประชากรตําบลเวียงพางคํา  มีการประกอบอาชีพคาขาย   รับจาง   และรับราชการ ตามลําดับ    
 3.2 เกษตรกรรม 
  1. พื้นที่ทํานา จํานวนท้ังหมด  1,220 ไร   มีผลผลิตรวม  85,400  ตัน/ป  ดังนี ้
   2. พื้นที่ทําสวน  จํานวนท้ังหมด   2,123  ไร    ผลผลิตรวม  4,755  ตัน/ป  ดังนี ้
    - สวนล้ินจี่   จํานวน 1,810 ไร  ผลผลิต 5,279  ตัน/ป 
    - สวนสมเขียวหวาน จํานวน    240 ไร  ผลผลิต   720  ตัน/ป 
    - สวนสับปะรด  จํานวน      50 ไร  ผลผลิต    50   ตัน/ป 
    - สวนพุทราใตหวนั จํานวน         2 ไร ผลผลิต     5   ตัน/ป 
            - สวนดอกไม   จํานวน       20 ไร ผลผลิต     -   ตัน/ป 
              - สวนผัก   จํานวน         1 ไร ผลผลิต     4   ตัน/ป 
   3. พื้นที่ทําไร  จํานวนท้ังหมด  1,156  ไร  ผลผลิตรวม  310  ตัน/ป   ดังนี้ 
    - ไรกาแฟ  จํานวน  1,000 ไร ผลผลิต    100  ตัน/ป 
    - ไรชา   จํานวน       70 ไร ผลผลิต      10  ตัน/ป 
    - ไรขาวโพด  จํานวน       40 ไร ผลผลิต    150  ตัน/ป 
   - ผักตามฤดูกาล  จํานวน       46 ไร ผลผลิต      50  ตัน/ป 
หมายเหตุ : ขอมูลจากศูนยเทคโนโลยีการเกษตรตําบลเวียงพางคํา  ณ  วันท่ี  30 มกราคม 2551  
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 3.3 ปศุสัตว 
   จํานวนสัตวเล้ียงในตําบลเวียงพางคํา  ดังน้ี 
หมูท่ี ชื่อบาน จํานวนสัตวเล้ียงในพื้นท่ี 

โค 
(ตัว) 

กระบือ 
(ตัว) 

สุกร 
(ตัว) 

เปด 
(ตัว) 

ไก 
(ตัว) 

นก 
(ตัว) 

1 บานแมสาย - - - - - - 
2 บานดอยงาม - - 5 - 70 70 
3 บานเวยีงพาน 10 - 10 20 48 20 
4 บานปายางใหม - - - - 400 4 
5 บานปาเหมือดรุงเจริญ 59 2 146 65 900 - 
6 บานผาหมี 50 - 100 - 4,000 - 
7 บานหวยน้ําริน - - - - 165 - 
8 บานปาเหมือดสันติสุข 12 - 10 400 150 - 
9 บานปาเหมือดสุขสําราญ 70 - 1,200 390 200 100 
10 บานปายางผาแตก 100 - 100 30 300 - 
 รวม 301 2 1,571 905 6,233 194 

ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ วันท่ี  30 มกราคม 2551 

 3.4 ประมง 
  1. แหลงน้ําสาธารณะเพาะพันธุสัตวน้ํา 2   แหง   พื้นที่   14   ไร 
  2. สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ําเอกชน 2   แหง  พื้นที่   10  ไร 
  3. ผลผลิตสัตวน้ําจากการเพาะเล้ียง  ไดแก   กบ  ปลานิล  ปลาสวาย  และปลาดุก 
  4. ผลผลิตสัตวน้ําจับจากแหลงน้ําสาธารณะ  ไดแก  ปลาดุก ปลานิล     
ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานหมูบานตําบลเวียงพางคํา ณ วันท่ี 30 มกราคม 2551 

 3.5 อุตสาหกรรม 
  1. โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ (มีคนงานต้ังแต 200 คน หรือมีทรัพยสินเกินกวา 50 ลานบาทข้ึนไป)จํานวน  0  แหง     
  2. โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง    (มีคนงานตั้งแต 10-40 คน    หรือมีทรัพยสินเกินกวา  10-50 ลาน
บาทข้ึนไป) จํานวน  4  แหง คือ  
   - โรงงานเจียระไนพลอย   ตั้งอยู หมู 10 บานปายางผาแตก 
   - โรงงงานแกะสลักหิน   ตั้งอยู หมู 10 บานปายางผาแตก 
   - โรงงานจิวเวลร่ี   ตั้งอยู หมู 5 บานปาเหมือดรุงเจริญ 
   - โรงงานสัมพันธแกะสลักหิน  ตั้งอยู หมู 8 บานปาเหมือดสันติสุข 
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  3. โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก      (มีคนงานตํ่ากวา 10 คน หรือมีทรัพยสินไมเกิน 1 ลานบาท 
ข้ึนไป) จํานวน   1 แหง คือ 
   - โรงงานกระเทียม ตั้งอยู หมู 4 บานปายางใหม 
  4. อุตสาหกรรมในครัวเรือน จํานวน 4 แหง  คือ  
   - ผลิตขาวซอยตัด   ตั้งอยู หมู 1 บานแมสาย 
   - แกะสลักหยก พลอย   ตั้งอยู หมู 1 บานแมสาย 
   - ผลิตปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ  ตั้งอยู หมู 4 บานปายางใหม 
   - พรพิมลแกะสลัก   ตั้งอยู หมู 9 บานปาเหมือดสุขสําราญ 
ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ วันท่ี 30 มกราคม 2551 
 

 3.6 การพาณิชย 

การพาณิชย ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 ม.8 ม.9 ม.10 รวม 
1. ธนาคาร - - - - - - - - - - - 
2. บริษัท - - - - 2 - - - - - 2 
3. หางหุนสวน
จํากัด 

- - - - 1 - - - 2 - 3 

4. รานขายของชํา 20 10 13 14 12 6 1 11 15 25 127 
5. โรงแรม 7 - - 2 3 - - - 1 - 13 
6. สถานพยาบาล
เอกชน/คลีนิค      

4 1 2 - - - - 1 1 5 14 

  7. สถานีบริการ
น้ํามัน 

1 - 1 2 - - - 1 - - 5 

8. ศูนยการคา/
หางสรรพสินคา   

- - - - 1 - - - - - 1 

9. ตลาดสด 1 - 1 - - - - - 1 2 5 
10.โรงฆาสัตว - - - - - - - - - - - 
11.รานอาหาร      4 1 3 12 5 - - 6 5 - 36 
12.รีสอรท,เกสเฮาส 3 3 1 3 2 - - 1 - 3 16 
13.หอพัก 30 - - 4 2 - - - 1 - 37 
14.รานเสริมสวย 2 2 3 2 2 - - 3 8 1 24 
15.รานขายยา 1 - 2 - - - - - 1 - 4 

 ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ วันท่ี 30 มกราคม 2551 



เผย
แพร

่เว็บ
ไซด์

 

www
.na

ng-
non

.co
m

ห น า  | 15 

 

แผนพัฒนาสามป  2552 – 2554  เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  | ห น า 15  

 

 3.7 แหลงทองเที่ยว 
  1. วัดถํ้าผาจม    ตั้งอยู หมูท่ี 1  บานแมสาย  
  2. ถํ้าผาหมี    ตั้งอยู หมูท่ี 6  บานผาหมี 
  3. จุดชมวิวบานผาหมี   ตั้งอยู หมูท่ี 6  บานผาหมี 
  4. Home Stay  บานผาหมี   ตั้งอยู หมูท่ี 6  บานผาหมี 
  5. อนุสาวรียพระนเรศวรมหาราช ตั้งอยู หมูท่ี 7  บานหวยน้ําริน 
  6. สวนสาธารณะหนองแหวน  ตั้งอยู หมูท่ี 9  บานปาเหมือดสุขสําราญ 
  7. วัดถํ้าผาเรือ   ตั้งอยู หมูท่ี 10  บานปายางผาแตก 
  8. วัดถํ้าคูหาสวรรณ   ตั้งอยู หมูท่ี 10  บานปายางผาแตก 
 3.8 แรงงาน 
  แรงงานท่ีใชในภาคเกษตรในตําบล สวนใหญใชแรงงานจากสมาชิกในครัวเรือนเปนสําคัญและในบาง
ครัวเรือนท่ีมีสมาชิกไมเพยีงพอ จะทําการจางแรงงานท่ีมีอยูในตําบลเขามาชวยในฤดูการผลิต     
 3.9 รายได 
  รายไดเฉล่ียของประชาชนในตําบลเวยีงพางคํา  เฉล่ียประมาณ  41,383   บาท/คน/ป 

จํานวนคนใน
ครัวเรือนท้ังหมด 

(คน) 

รายไดเฉล่ีย 
บาทตอคน/ป 

รายไดเม่ือเปรียบเทียบ 23,000 บาท/คน/ป 

ไมต่ํากวา
เกณฑ (คน) 

รอยละ ต่ํากวาเกณฑ 
(คน) 

รอยละ 

5,900 41,383 5,456 92.47 444 7.53 
   ขอมูลจากการสํารวจขอมูล จปฐ.  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 
 

 3.10 การใชท่ีดนิ 
  ตําบลเวียงพางคํา มีพื้นที่ท้ังหมดประมาณ 34 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  21,250 ไร  มีการใชท่ีดิน
แบงเปนประเภทตาง ๆ ดังนี ้ 
  1.) พื้นท่ีชุมชน 
  พื้นที่ชุมชนในตําบลประกอบดวย ท่ีอยูอาศัย   พาณิชยกรรม   สถาบันการศึกษา   สถาบันศาสนา และ
สถานท่ีราชการ รวมท้ังใชประโยชนอ่ืนๆ มีการใชพื้นทีป่ระมาณ  6,858 ไร  ซ่ึงจําแนกไดดังนี ้
  2.) พื้นท่ีการเกษตร 
  บริเวณพ้ืนท่ีการเกษตรกรรมของตําบลเวียงพางคํา โดยมีพื้นที่รวม   4,523 ไร 
  3.) พื้นท่ีสาธารณประโยชน 
  ตําบลเวียงพางคํา มีพื้นที่สาธารณประโยชน  ประมาณ 68 ไร 93 ตารางวา  ซ่ึงเปนท่ีปาชา  หนองน้ํา  
สระนํ้าสาธารณประโยชน  ในปจจุบันท่ีสาธารณประโยชน ท่ีมีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง สามารถจําแนกดังนี้ 
  ท่ีสาธารณประโยชน  (ปาชาสาธารณประโยชน)    หมูท่ี 4 เนื้อท่ีประมาณ 37 ไร 
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  ท่ีสาธารณประโยชน (ปาชาสาธารณประโยชน) หมูท่ี 5   เนื้อท่ีประมาณ 8  ไร 
  ท่ีสาธารณประโยชน  (ศาลาอเนกประสงค)      หมูท่ี 8     เนือ้ท่ีประมาณ     93  ตารางวา 
  ท่ีสาธารณประโยชน  (หนองแหวน)       หมูท่ี 9     เนือ้ท่ีประมาณ     14  ไร 
   ท่ีสาธารณประโยชน (หนองบังหลวง)     หมูท่ี 9     เนือ้ท่ีประมาณ      6  ไร 
  ท่ีสาธารณประโยชน  (ศาลาอเนกประสงค)               หมูท่ี 10   เนื้อท่ีประมาณ       3  ไร 
  4.) พื้นทีปาสงวนแหงชาติ 
  ในตําบลเวียงพางคํา มีพื้นที่ปาสงวนแหงชาติประมาณ 9,800 ไร 
 

4. ขอมูลดานสังคม 
 4.1 ขอมูลดานการศึกษา 
  ตําบลเวียงพางคํา       มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาต้ังใหบริการแกประชาชนในตําบล    จํานวน  2 
แหง เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจนถึงระดับช้ัน ม.3 จํานวน 1 แหง ดังนีคื้อ 
 - โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ 5 ระดับประถมศึกษา   ตั้งอยูหมูท่ี 6 บานผาหมี 
 - โรงเรียนปาเหมือด ระดับประถมศึกษา  ขยายโอกาสตั้งอยูหมูท่ี 8 บานปาเหมือด 
 -  และมีศูนยการศึกษานอกระบบโรงเรียน คือ ศูนยการเรียนรูชุมชนตําบลเวียงพางคํา ตั้งอยู หมูท่ี 9 บานปา
เหมือดสุขสําราญ 
 -  มีศูนยเด็กเล็กในความรับผิดชอบ จํานวน 5 แหง คือ 
 - ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดวิเชตรมณี หมูท่ี 4 ผูดูแลเด็ก  3 คน  จํานวนเด็ก  40  คน 
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาเหมือดรุงเจริญ หมูท่ี 5 ผูดูแลเด็ก  2 คน  จํานวนเด็ก  40  คน 
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานผาหมี  หมูท่ี 6 ผูดูแลเด็ก  1 คน  จํานวนเด็ก  20  คน 
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยน้ําริน  หมูท่ี 7 ผูดูแลเด็ก  3 คน  จํานวนเด็ก  55  คน 
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาเหมือด  หมูท่ี 9 ผูดูแลเด็ก  5 คน จํานวนเด็ก  45  คน 
 - ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน  จํานวน 10 แหง 
 - ศูนยขอมูลขาวสารประจําหมูบาน   จํานวน 10 แหง  
 4.2 ขอมูลดานการศาสนา 
  ตําบลเวียงพางคํา      มีศาสนสถานทางพุทธศาสนาใหบริการแกประชาชน     จํานวน  8 แหง   และ 
ศาสนสถานทางคริสตศาสนา   จํานวน  3  แหง    
  1. วัดวิเชตรมณี ตั้งอยูหมูท่ี 4  ศาสนิกชนมาจากหมูท่ี 4 
  2. วัดปาเหมือด ตั้งอยูหมูท่ี 9  ศาสนิกชนมาจากหมูท่ี 8,9 
  3. วัดผาแตก ตั้งอยูหมูท่ี 10 ศาสนิกชนมาจากหมูท่ี 10 
  4. วัดปาเหมือดรุงเจริญ ตั้งอยูหมูท่ี 5  ศาสนิกชนมาจากหมูท่ี 5 
  5. วัดถํ้าผาจม ตั้งอยูหมูท่ี 1  ศาสนิกชนมาจากหมูท่ี 1 
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  6. สํานักสงฆหวยน้ําริน ตั้งอยูหมูท่ี 7  ศาสนิกชนมาจากหมูท่ี 7 
  7. สํานักสงฆผาเรือ ตั้งอยูหมูท่ี 4  ศาสนิกชนมาจากหมูท่ี 4 
  8. สํานักสงฆซูซานล่ีดอยแกว ตั้งอยูหมูท่ี 1 ศาสนิกชนมาจากหมูท่ี 1 
  9. คริสตไมตรีจิต ตั้งอยูหมูท่ี 9  ศาสนิกชนมาจากหมูท่ี 9 
  10. โบสถคริสตความหวังใหมแมสาย ตั้งอยูหมูท่ี 5 ศาสนิกชนมาจากหมูท่ี 5 
  11. โบสถคริสตหวยน้ําริน ตั้งอยูหมูท่ี 7  ศาสนิกชนมาจากหมูท่ี 7 
 4.3 ขอมูลดานการสาธารณสุข 
  ในเขตตําบลเวียงพางคํา มีสถานบริการดานสาธารณสุข ดังนี้ คือ 
  - สถานีอนามัยบานผาหมี ตัง้อยูในหมูท่ี 6 บานผาหมี    มีเจาหนาท่ี  2 คน  คอยใหบริการแกประชาชน
ในเขตพืน้ท่ีสูง     หมูท่ี  6,7   ตําบลเวียงพางคํา     
  การบริการดานสาธารณสุขของตําบลเวียงพางคํา นับวามีความสะดวกแกประชาชนอยางท่ัวถึง     ซ่ึง
นอกจากจะรับบริการจากสถานีอนามัยประจําตําบลแลว ยังสามารถรับบริการตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาลอําเภอแม
สายไดอยางสะดวกดวย เนื่องจากมีเสนทางคมนาคมท่ีสะดวก และมีท่ีตั้งติดกบัพื้นท่ีเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  นอกจากนี้  ตําบลเวียงพางคํา   มีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานทุกหมูบาน     ท้ัง 10  
หมูบาน  ทําหนาท่ีในการดูแล ปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอในชุมชน  สงเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุข
มูลฐานรวมกบัเทศบาล 
  - สถานีอนามัยประจําตําบล/หมูบาน  จํานวน 1  แหง 
  - สถานพยาบาลเอกชน  จํานวน 14  แหง 
  - รานขายยาแผนปจจุบัน  จํานวน 4  แหง 
  - อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา   รอยละ 100 
  - ศูนย ศสมช.ประจําหมูบาน                จํานวน 10  แหง                            
 4.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  - หนวยบริการประชาชน (ตํารวจ)                     จํานวน 3  แหง 
  - ศูนย อปพร.ต.เวียงพางคํา                          จํานวน 1   แหง 
  - ศูนย อปพร.ประจําหมูบาน  จํานวน 7   แหง 
  - ชรบ,ตํารวจบาน        จํานวน 10  แหง 
  - รถยนตชวยดับเพลิงของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา   จํานวน 1  คัน 
  - รถจักรยานยนตตรวจการณศูนย อปพร.ทต.เวียงพางคํา จํานวน 2  คัน 
  - รถยนตตรวจการณศูนย อปพร.ทต.เวียงพางคํา จํานวน  1  คัน 
  - สมาชิก อปพร.ทต.เวียงพางคํา  จํานวน 286  คน 
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5. ขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  5.1  แหลงน้ําเพื่อการอุปโภค – บริโภค 

แหลงน้ํา 

(สาธารณะ) 

หมูท่ี
1 

หมูท่ี
2 

หมูท่ี
3 

หมูท่ี
4 

หมูท่ี
5 

หมูท่ี
6 

หมูท่ี
7 

หมูท่ี
8 

หมูท่ี
9 

หมูท่ี
10 

รวม 

1. ลําหวย 1 1 - 1 3 1 1 1 2 2 13 
2. บอน้ําต้ืน 3 1 - 220 76 - 2 183 345 2 832 
3. บึง 1 - - - - - - - - - 1 
4. ฝาย - - - - - - - - - - - 
5.สระน้ํา - - - - - - - - - - - 
6. ลําคลอง - - - - - - - 1 - - 1 
7. อางเก็บน้ํา - - - - 1 - - - - 1 2 
8. เหมือง - - - - - - - 1 - - 1 
9. หนองน้ํา - - - - - - - - 2 - 2 
10. บอบาดาล 1 1 - 2 1 - - 3 2 3 13 
11. แมน้ํา 1 - - - - - - - - - 1 

 ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ วันท่ี 30 มกราคม 2551 
 

 5.2 แหลงน้ําธรรมชาต ิ  
         1. ลําน้ํา,ลําหวย   คือ  ลําหวยน้ําริน,  ลําหวยมะกอกหวาน,  ลําหวยคอกหมู,   ลําหวยลาว,  ลําหวย
มักไฟ และลําหวยผาหมี 
          2. บึง, หนอง  คือ   หนองแหวน และหนองบัวหลวง 
 5.3 ทรัพยากรดิน 
    ดินในตําบลเวียงพางคํา มี  5  ประเภท  คือ 

1. ดินแดงปนหนิ 
2. ดินรวนปนทราย 
3. ดินท่ีสูงท่ีราบสูง 
4. ดินปนหิน 
5. ดินเหนียว 

        สมรรถนะดินของตําบลเวียงพางคํา พืน้ท่ีทางดานทิศเหนือ และทิศตะวนัตกของตําบล   เปนดินท่ีมี
ความเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร    แตมีปญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ํา      สวนการทํานาเปนดนิท่ีโดยท่ัวไปแลว
ไมเหมาะสม    ท่ีจะทําการปลูกขาว    เพราะปญหาเกีย่วกบัลักษณะภูมิประเทศ และความเหมาะสมของดิน 
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        พื้นท่ีทางดานทิศตะวันออกเปนดินท่ีมีความเหมาะสมดียิ่ง สําหรับปลูกขาว  แตสําหรับการปลูกพืชไร  จะ
เปนดินท่ีมีความเหมาะสมนอย เพราะปญหาการระบายนํ้าและความเหมาะสมของดิน 
  5.4 ทรัพยากรปาไม  
         ตําบลเวียงพางคํา มีพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติ ประมาณ   9,800 ไร   ซึ่งมีปาไมมีคาและสงวนไวใชเปนแหลง
ตนน้ําลําธาร  ปจจุบันมีสภาพท่ีอุดมสมบูรณ   เนื่องจากมีการอนุรักษและรักษาตนน้ํา  และอยูในเขตพ้ืนท่ีโครงการพัฒนา
ดอยตุง  ประชาชนท่ีอาศัยอยูในบริเวณปาสงวน คือ หมู 6 หมู 7 และหมู 10 ใชปาเปนอาหารพื้นบานและอนุรักษเปนปา
ชุมชน 
  5.5 มลพิษ 
        1. มลพิษทางนํ้า บริเวณท่ีประสบปญหา  คือ รองนํ้าสาธารณะ ม.1,ม.2, และรองระบายนํ้าหลังโรงงาน
อุตสาหกรรม ม.10 
            2. มลพิษทางอากาศ  บริเวณท่ีประสบปญหา   คือ   ไมมี 
        3. มลพิษทางเสียง  บริเวณท่ีประสบปญหา  คือ  โรงงานอุตสาหกรรมแกะสลักหิน 
        4. มลพิษท่ีเกิดจากขยะ  บริเวณท่ีประสบปญหา  คือ    รองนํ้าสาธารณะและท่ีรกราง ม.2, 
คูเมือง ม.3,บอท้ิงขยะทางข้ึนบานผาหมี ม.6  และวัดผาคํา หลังโรงงานอุตสาหกรรม ม.10  
  5.6 การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
       1. วิธีการการเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย  มีเอกชนเขามาเก็บขยะในเขตพ้ืนท่ี  โดยเสียคาธรรมเนียมใหเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา    
        2. วิธีการกําจัดขยะ   แบบฝงกลบ   มีท่ีต้ังอยูในพื้นท่ี  หมูท่ี 5  บานปาเหมือดรุงเจริญ  บริเวณทางข้ึนแหลง
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษบานผาหมี หมูท่ี  6   ต.เวียงพางคํา   ใชมาแลวเปนระยะเวลาประมาณ 10 ป  ขณะนี้อยูระหวางการกอสราง
ปรับปรุงใหเปนศูนยกําจัดขยะครบวงจร โดยการดําเนินการของเทศบาลตําบลแมสาย ขอดําเนินการในเขต 
        3. ปริมาณขยะมูลฝอย  65 ตัน/1 วัน 
  4. การเก็บคาธรรมเนียม กําจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   เอกชนท่ีรับเก็บขยะ จะเก็บคาธรรมเนียมการเก็บ
หลังคาเรือนละ 30 – 50 บาท  

6. ขอมูลดานศักยภาพในตําบล 
 6.1 ศักยภาพของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
  1. ขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน รวมท้ังส้ิน จํานวน       18   คน 
  2. ลูกจางประจํา   รวมท้ังส้ิน    จํานวน        -    คน 
  3. ลูกจางช่ัวคราว   รวมท้ังส้ิน จํานวน       25   คน 
  4. อาสาสมัครปองกันภยัฝายพลเรือน รวมท้ังส้ิน จํานวน      286   คน 
  5. ตําแหนงในเทศบาลตําบลเวียงพางคําสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน  12     คน   
   1) รอยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง ตําแหนง  ปลัดเทศบาล 
  2) นางดารินทร  ตารินทร ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
   3) นางสาวสะอ้ิงมาส  แสงศรี ตําแหนง  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
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   4) นายธนาการ   เสมอใจ  ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน 
          5) นายภชุงค   บุญสนอง  ตําแหนง  เจาหนาท่ีปองกัน 
   6) นางตติยา  สวางทิตย  ตําแหนง  เจาพนกังานธุรการ 
   7) นางสาวชนัญชิตา   หวางเช้ือ ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
   8) นางสาวพนิพนา   ติ๊บพรม ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 
   9) นายประนม   แกวธิมา  ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต 
   10) นายบุญมี   วินัน  ตําแหนง  พนักงานวิทย ุ
   11) นายสมพงษ   ศรีณรงค ตําแหนง  นักการภารโรง  
   12) นายชูศักดิ ์  แสนปง  ตําแหนง  นักการภารโรง 
   6. ตําแหนงในกองคลัง จํานวน     6 คน 
   1) นางกหุลาบ   ขาเลศักดิ ์ ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานการเงินและบัญชี  
                       (รก.หัวหนากองคลัง) 
   2) นายธงชัย   จําปา  ตําแหนง  เจาพนกังานการเงินและบัญชี 
   3) นายสุวัฒน   ธรรมวงค  ตําแหนง  เจาพนกังานจดัเก็บรายได 
   4) นางกรรณกิาร   ราวิชัย  ตําแหนง  เจาพนกังานการเงินและบัญชี 
   5) นายศิริพงษ   อินทรีย  ตําแหนง  เจาหนาท่ีพัสด ุ
   6) นายไพบูลย   ราชคม          ตําแหนง  ผุชวยเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี  
   7. ตําแหนงกองชาง จํานวน      6 คน 
   1) วาท่ีรอยเอกเทพพิทักษ สวางเต็ม ตําแหนง นักบริหารงานชาง/หัวหนากองชาง 
   2) นางสาวรุงทิพย  อายุโรจน ตําแหนง เจาพนกังานธุรการ 
   3) นายอภิสิทธ์ิ  หอมหวน  ตําแหนง นายชางโยธา 
   4) นายไววิทย  ติวัน   ตําแหนง ชางโยธา 
   5) นายอุดมทรัพย    ศักดิ์แสน  ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟา  
   6) นายประทีป  เตจะ   ตําแหนง ผูชวยชางเขียนแบบ  
    8. ตําแหนงในกองการศึกษา  จํานวน  16 คน 
   1) นางสาวณัฐดา   จับใจนาย  ตําแหนง เจาหนาท่ีระบบคอมพิวเตอร  
                      (รก.หวัหนากองการศึกษา) 
   2) นางสาวสุทราทิพย   บุญมี  ตําแหนง นักวิชาการศึกษา 
   3) นางสาธัญญารัศม์ิ ภารสมบูรณ  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 
   4) นางสาววารุณี   อุดม   ตําแหนง ผูชวยครูอนุบาลและปฐมวยั 
   5) นางสาวดอกรัก   บ้ังเงิน  ตําแหนง ผูชวยครูอนุบาลและปฐมวยั 
   6) นางสาวแพรวพรรณ  บรรเลงกาศ ตําแหนง ผูชวยครูอนุบาลและปฐมวยั 
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   7) นางสาวอุไรวรรณ   รุงสิริพิพัฒน ตําแหนง ผูชวยครูอนุบาลและปฐมวยั 
   8) นางโสภา   ลาภพรวิโรจน  ตําแหนง ผูชวยครูอนุบาลและปฐมวยั 
   9) นางสาวจารุรินทร   ศรีวิชัย  ตําแหนง ผูชวยครูอนุบาลและปฐมวยั 
   10) นางสายฝน   ปญญา   ตําแหนง ผูชวยครูอนุบาลและปฐมวยั 
   11)นางมยุรา   ปนอิน   ตําแหนง ผูชวยครูอนุบาลและปฐมวยั 
   12)นางแสงจนัทร   อ้ึงอภิธรรม  ตําแหนง ผูชวยครูอนุบาลและปฐมวยั 
   13)นางสาวนรีเวช   เนตรยอง  ตําแหนง ผูชวยครูอนุบาลและปฐมวยั 
   14)นางนฤชล   ไชยสีติ๊บ   ตําแหนง ผูชวยครูอนุบาลและปฐมวยั 
   15)นางสาวรุงทิวา  วนิัน   ตําแหนง ผูชวยครูอนุบาลและปฐมวยั 
   16)นางสาวเกษริน   แสงบุญเรือง  ตําแหนง ผูชวยครูอนุบาลและปฐมวยั 
      9. ตําแหนงในหนวยตรวจสอบภายใน จํานวน  1  คน 
   1) นายปณัฐพงศ   ขอนพิกุล  ตําแหนง เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  
      10. คณะผูบริหารทองถ่ิน   จํานวน 5 คน 
   1) นายศิลาฤทธ์ิ กวางทอง  ตําแหนง นายกเทศมนตรี 
   2) นายอินทวน ช่ืองาม   ตําแหนง รองนายกเทศมนตรี 
   3) นายณรงคศักดิ์   นราธรพพิัฒน  ตําแหนง รองนายกเทศมนตรี 
   4) นางสาวศิริลักษณ   โสภา  ตําแหนง เลขานุการนายกเทศมนตรี 
          5) นางปานทิพย   คําโอภาส  ตําแหนง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
       11.สภาเทศบาล  จํานวน 12 คน แบงเปน 2 เขต 
   1) นายอุดม   พนาพิทักษทอง  ตําแหนง ประธานสภาเทศบาล 
   2) นายแสวง   จําปา   ตําแหนง รองประธานสภาเทศบาล 
   3) นายสมศักดิ์   พรมมินทร  ตําแหนง เลขานุการสภาเทศบาล 
   4) นายยศเชย   ไชยเดช   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล 
   5) นายสุคํา   วนิัน   ตาํแหนง สมาชิกสภาเทศบาล 
   6) นางวรญา   พรไชยเดช   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล 
   7) นายวีรยุทธ   วิสุทธิเกษม  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล 
   8) นายธนทรัพย   เกเย็น   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล 
   9) นางจันทกานต   นอยหมอ  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล 
   10)นายสมพงษ   วงคธรรม  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล 
   11)นายอภิวัฒน   อัครพลเมธา  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล 
   12)นายอัจฉยะ   ธํารงทัศนีย  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล 
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 6.2 ระดับการศึกษา  
  6.2.1 พนักงานเทศบาล 
    - ประถมศึกษา  -     คน 
                  - มัธยมศึกษา  -     คน 
                  - อนุปริญญา/ปวส  5     คน 
                 - ปริญญาตรี           10    คน 
                  - สูงกวาปริญญาตรี   3    คน 
  6.2.2 คณะผูบริหาร 
    - ประถมศึกษา   -      คน 
                  - มัธยมศึกษา   3     คน 
                  - อนุปริญญา/ปวส   -      คน 
                 - ปริญญาตรี   1     คน 
                  - สูงกวาปริญญาตรี   1      คน 
  6.2.3 สมาชิกสภาเทศบาล 
    - ประถมศึกษา   1      คน 
                  - มัธยมศึกษา   7      คน 
                  - อนุปริญญา/ปวส   -       คน 
                 - ปริญญาตรี   4      คน 
                  - สูงกวาปริญญาตรี    -      คน 
 6.3 สถานะการคลัง 
  6.3.1  ฐานะการคลัง  

ปงบประมาณ รายได 
จัดเก็บเอง 

รายได 
ท่ีรัฐจัดสรรให 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 

รายไดรวม 

2548 3,134,713.77 16,234,889.42 6,606,019 25,975,622.19 

2549 1,553,047.60 16,115,337.15 9,020,592 26,688,976.75 

2550 2,410,757.81 18,430,832.18 5,729,072 26,570,661.99 

6.3.2  เงินรายรับ – รายจายจริง  

ปงบประมาณ รายรับจริง รายจายจริง เงินสะสมคงเหลือ 

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 

2550 26,570,661.99 22,418,662.81 8,961,758.01 
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6.4 ศูนยบริการประชาชน 
  5.3.1  ศูนยบริการขอมูลขาวสารทางราชการ และอินเตอรเน็ตตําบล  
  5.3.2  ศูนยบริการรวม 
  5.3.3  ศูนยบูรณาการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลเวียงพางคํา 
  5.3.4  ศูนย อปพร.ตําบลเวียงพางคํา 
  5.3.5  ศูนยปฏิบัติการตอสูเพือ่เอาชนะยาเสพติด อบต.เวียงพางคํา 
  5.3.6  ศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตําบลเวียงพางคํา 
  5.3.7  ศูนยแจงเร่ืองราวรองทุกข รองเรียน 
  5.3.8  ศูนยการเรียนรูชุมชนตําบลเวียงพางคํา 
  5.3.9  การใหบริการยืมใชหองประชุม 
  5.3.10 การใหบริการเคร่ืองมือ อุปกรณอ่ืนๆ 
  5.3.11 การใหบริการน้ําสะอาดเพ่ือการบริโภคอุปโภค 
  5.3.12 การใหบริการชวยดับเพลิง 
  5.3.13 ศูนยเยาวชนตําบลเวียงพางคํา 
  5.3.14 หนวยบริการประชาชน (ตํารวจ) 
  5.3.15 ศูนยการเรียนรูชุมชนตําบลเวียงพางคํา 
  5.3.16 ศูนยสาธิตการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
    6.5 ศักยภาพของชุมชน 
           สภาพของชุมชนในตําบลเวียงพางคํา มีการตั้งถ่ินฐานบานเรือนและอาคารพาณชิยตามเสนทางถนน
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 110  ในอนาคตสภาพความเปนอยูคอนขางแออัด  ตองมีการวางผังเมืองใหเปนระเบียบ
เรียบรอย    เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองจากเขตเทศบาลตําบลแมสาย และพ้ืนท่ีชุมชนของตําบลเหมาะสมท่ีจะ
พัฒนาใหเปนศูนยกลางการคมนาคม และท่ีพักของสินคาท่ีจะสงออก การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรเพื่อการสงออก   ซ่ึงสามารถลดตนทุนการขนสงดวย รวมท้ังสามารถพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิง
อนุรักษและจดัสรางสวนสาธารณะเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
            6.5.1  ผูมีความรู/ภูมิปญญาทองถ่ินดานตางๆ      

ความรู/ภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

หมูท่ี
1 

หมูท่ี
2 

หมูท่ี
3 

หมูท่ี
4 

หมูท่ี
5 

หมูท่ี
6 

หมูท่ี
7 

หมูท่ี
8 

หมูท่ี
9 

หมูท่ี
10 

รวม 

(คน) 
1. แพทยแผนไทย/
สมุนไพร/หมอพื้นบาน 

4 1 2 3 2 4 - 1 3 1 23 

2. การถนอมอาหาร - - - - - - - - 4 2 6 
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ความรู/ภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

หมูท่ี
1 

หมูท่ี
2 

หมูท่ี
3 

หมูท่ี
4 

หมูท่ี
5 

หมูท่ี
6 

หมูท่ี
7 

หมูท่ี
8 

หมูท่ี
9 

หมูท่ี
10 

รวม 

(คน) 
3. งานฝมือ เชน ชางไม 
ชางปน ชางแกะ
หัตถกรรม/จักสาน ทอผา 

4 - 2 4 3 - - 4 4 3 24 

4. การเกษตร เชน การ
เพาะปลูก ขยายพันธุ 
การปรับใชเทคโนโลยี 

2 - 1 - 1 4 - 4 3 2 17 

5. ความเช่ือ
โหราศาสตร/ไสยศาสตร 

3 - 1 - 2 - - 2 3 2 13 

6. การบริหารจัดกากลุม/
คน 

1 - 1 2 2 3 - 1 3 1 14 

    
    6.5.2 กลุมในตําบล 

กลุม/เครือขายภาค
ประชาชน 

หมูท่ี
1 

หมูท่ี
2 

หมูท่ี
3 

หมูท่ี
4 

หมูท่ี
5 

หมูท่ี
6 

หมูท่ี
7 

หมูท่ี
8 

หมูท่ี
9 

หมูท่ี
10 

รวม 

(กลุม) 
1. กลุมออมทรัพย
สัจจะ/ออมทรัพยเพื่อ
การผลิต 

- 1 - - 1 1 - 1 1 - 5 

2. กองทุนหมูบาน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3. กลุมสวัสดิการใน
หมูบาน/รานคา
สวัสดิการ 

- - - - - - - - 1 - 1 

4. กลุมอาชีพ 3 1 1 3 1 4 - 2 7 1 23 
5. โรงสี ธุรกิจชุมชน - - - - - - - - - 1 1 
6. เครือขาย - - - - - - - - 1 1 2 
7. กลุมอาสาสมัคร 
ไดแก อสม.,อปพร.
,ชรบ 

3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 30 

8. กลุมเยาวชน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
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กลุม/เครือขายภาค
ประชาชน 

หมูท่ี
1 

หมูท่ี
2 

หมูท่ี
3 

หมูท่ี
4 

หมูท่ี
5 

หมูท่ี
6 

หมูท่ี
7 

หมูท่ี
8 

หมูท่ี
9 

หมูท่ี
10 

รวม 

(กลุม) 
9. กลุมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

1 - - - - 1 1 - - 1 4 

10. กลุมเกษตรกร - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 8 
11. กลุมพัฒนาสตรี 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
12. กลุมผูสูงอาย ุ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
13. กลุมสภา
วัฒนธรรม 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

14. กลุมพลังแผนดิน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
 

ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ วันท่ี  30 มกราคม 2551 
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สวนที่ 3  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 
 

3.1 ผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ในแผนพัฒนาที่ผานมา 
 1. ผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฎิบัตใินเชิงปริมาณ 

รายงานสรุปสถานะการดําเนนิการโครงการที่ไดลงนามสัญญาแลว เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
ปงบประมาณ 2550 (จัดประเภทโดย ยุทธศาสตร) 

 

  ยุทธศาสตร 

ดําเนินการ เสร็จสิ้น รวม 

จํานวน
โครงการ 

รอยละ 
งบตาม

ขอบัญญัติ 
วงเงินตาม
สัญญา 

เบิกจาย
แลว 

รอยละ 
จํานวน
โครงการ 

รอยละ 
งบตาม

ขอบัญญัติ 
วงเงินตาม
สัญญา 

จํานวน
โครงการ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

รอยละ 

(1) (1)*100/(8) (2) (3) (4) (4)*100/(3) (5) (5)*100/(8) (6) (7) (8) (9) (10) (10)*100/(9) 

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนและ
สังคม 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 - 69 100.00 11,072,977.54 10,364,144.54 69 11,072,977.54 10,364,144.54 93.60

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 0 0.00 0.00 0.00 0.00 - 7 100.00 1,876,000.00 1,852,445.00 7 1,876,000.00 1,852,445.00 98.74

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

1 5.88 403,000.00 176,800.00 88,800.00 50.23 16 94.12 5,614,140.00 5,490,467.50 17 6,017,140.00 5,667,267.50 94.19

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง
การบริหาร 

3 8.11 200,000.00 300,071.50 62,830.50 20.94 34 91.89 12,153,563.60 10,265,836.91 37 12,353,563.60 10,565,908.41 85.53

5 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

1 14.29 0.00 0.00 0.00 - 6 85.71 623,500.00 443,548.00 7 623,500.00 443,548.00 71.14

  รวม 5 3.65 603,000.00 476,871.50 151,630.50 31.80 132 96.35 31,340,181.14 28,416,441.95 137 31,943,181.14 28,893,313.45 90.45
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- ผลการดาํเนนิการโครงการท่ีไดลงนามสัญญา ป  2550          

- ผลความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ป 2550 

ประเด็น 
(ดานการมีสวนรวม) 

มีคน/ 
รอยละ (x) 

ไมมี 
คน/ 

รอยละ 
(x) 

การมีสวนรวมของประชาชน 
ในทองถ่ิน 

มาก 
คน/รอยละ 

(x) 

นอย 
คน/รอยละ 

(x) 

ไมมี 
คน/รอยละ 

(x) 
 1. เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
มีการจัดเก็บขอมูลเพื่อการวางแผน
พัฒนาดังตอไปนี้หรือไม  
     (1) ขอมูล กชช.2.ค 
     (2) ขอมูล จปฐ. 
     (3) ขอมูลท่ีเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
เวียงพางคําจัดเก็บเอง  
     (4) ขอมูลท่ีสวนราชการอ่ืนๆ จัดเก็บ 
     (5) ขอมูลท่ีองคกรเอกชน/กลุมตางๆ 
จัดสํารวจ 

 
 
 

196/98.00% 
200/100% 
200/100% 

 
200/100% 

196/98.00% 

 
 
 

4/2.00% 
0 
0 
 

0 
0 

 
 
 

196/98.00% 
154/77.00% 
154/77.00% 

 
154/77.00% 
196/98.00% 

 
 
 

0 
46/23.00% 
46/23.00% 

 
46/23.00% 

0 

 
 
 

4/2.00% 
0 
0 
 

0 
4/2.00% 

 

  ยุทธศาสตร ผานเกณฑ รอยละ ไมผานเกณฑ รอยละ รวม 

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนและสังคม 69 100.00 0 0.00 69

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 7 100.00 0 0.00 7

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 17 100.00 0 0.00 17

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร 36 97.30 1 2.70 37

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

7 100.00 0 0.00 7

  รวม 0 0.00 0 0.00 0

ความหมายของแผนภูมิวงกลม : รอยละของโครงการในยุทธศาสตร ท่ีผานเกณฑการเบิกจายเงินตามท่ี
กําหนดในแตละไตรมาศ 
หมายเหตุ 
- เกณฑผาน คือ 10 
- เกณฑผาน คาํนวณจากการเบิกจายวงเงินตามสัญญา เทียบกับวงเงนิตามสัญญา 
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ประเด็น 
(ดานการมีสวนรวม) 

มี 
คน/ 

รอยละ 
(x) 

ไมมี 
คน/ 

รอยละ 
(x) 

การมีสวนรวมของประชาชน 
ในทองถ่ิน 

มาก 
คน/รอยละ 

(x) 

นอย 
คน/รอยละ 

(x) 

ไมมี 
คน/รอยละ 

(x) 
2. เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
มีการจัดประชุมประชาคมหมูบาน/
ตําบล เพื่อตรวจสภาพปญหา/
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากประชาชน
หรือไม 

198/99.00% 2/1.00% 159/79.50% 39/19.50% 2/1.00% 

3. เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  
ประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชน
เขารวมสังเกตการประชุมสภาฯในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือไม 

198/99.00% 2/1.00% 136/68.00% 62/31.00% 2/1.00% 

4. เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ประกาศ
แผนพัฒนาทองถ่ินไวท่ี  ณ  ท่ีทําการ  
เพื่อใหประชาชนทราบอยางเปดเผย
หรือไม 

197/98.50% 3/1.50% 130/65.00% 67/33.50% 3/1.50% 
 

5. เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
เอาใจใสตอปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน  โดยจัดระบบรับเร่ืองราว
รองทุกขและกระบวนการแกไขปญหา
อยางชัดเจน 

195/97.50% 5/2.50% 128/64.00% 67/33.50% 5/2.50% 
 

6.ประชาชนมีสวนรวมในการกํากับ
ดูแล/ผลักดันใหเทศบาลตําบลเวียงพาง
คําเวียงพางคําดําเนินการตาม
แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีวางไวหรือไม  

198/99.00% 2/1.00% 141/70.50% 57/28.50% 2/1.00% 

7. การวางแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
เวียงพางคําเวยีงพางคํามีการจัดลําดับ
กอน-หลัง ตามความจําเปนเรงดวนของ
โครงการ/กิจกรรม 

195/97.50% 5/2.50% 138/69.00% 57/28.50% 5/2.50% 
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ประเด็น 
(ดานการมีสวนรวม) 

มีคน/ 
รอยละ 

(x) 

ไมมีคน/ 
รอยละ 

(x) 

การมีสวนรวมของประชาชน 
ในทองถ่ิน 

มาก 
คน/รอยละ 

(x) 

นอย 
คน/รอยละ 

(x) 

ไมมี 
คน/รอยละ 

(x) 
8. เทศบาลตําบลเวียงพางคํา นําเสนอ
เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับแผนพฒันา
ทองถ่ิน โดยจัดทําเอกสารแจกจาย/เสียง
ตามสาย/ประชุมช้ีแจงตามโอกาสตางๆ 

196/98.00% 4/2.00% 147/73.50% 49/24.50% 4/2.00% 

9. ประชาชนมีความพึงพอใจและรูสึก
วาการจดัทําแผนพัฒนาของเทศบาล
ตําบลเวียงพางคําเวียงพางคําเปนการ
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการทํางาน 

197/98.50% 3/1.50% 135/67.50% 62/31.00% 3/1.50% 

10. แผนพัฒนาทองถ่ินสามารถ
ตอบสนองตอความตองการ/แกไข
ปญหาของประชาชนในดานโครงสราง
พื้นฐาน เชน ถนน ไฟฟา ประปา 

195/97.50% 5/2.50% 135/67.50% 60/30.00% 5/2.50% 

11. แผนพัฒนาทองถ่ินสามารถ
ตอบสนองตอความตองการ/แกไข
ปญหาของประชาชนในดานเศรษฐกิจ
และมีรายไดเพิ่มข้ึน เชน การสงเสริม
อาชีพ รานคาชุมชน 

194/97.00% 6/3.00% 143/71.50% 51/25.50% 6/3.00% 

12. แผนพัฒนาทองถ่ินทําใหเกิดการ
ดูแลและจัดการดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติของทองถ่ินไดด ี

199/99.50% 1/0.50% 140/70.00% 59/29.50% 1/0.50% 

13. แผนพัฒนาทองถ่ินทําใหประชาชน
ไดรับการดแูลในดานสุขภาพอนามัย
มากข้ึน เชน ความสะอาดของตลาด 

196/98.00% 4/2.00% 146/73.00% 50/25.00% 4/2.00% 
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ประเด็น 
(ดานการมีสวนรวม) 

มีคน/ 
รอยละ 

(x) 

ไมมีคน/ 
รอยละ 

(x) 

การมีสวนรวมของประชาชน 
ในทองถ่ิน 

มาก 
คน/รอยละ 

(x) 

นอย 
คน/รอยละ 

(x) 

ไมมี 
คน/รอยละ 

(x) 
14. แผนพัฒนาทองถ่ินทําให
ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ
ไดรับการดแูลท่ีดี 

199/99.50% 1/0.50% 155/77.50% 44/22.00% 1/0.50% 

15.แผนพัฒนาทองถ่ินทําใหเด็กกอนวยั
เรียน/เด็กเล็กไดรับการดูแลท่ีดีข้ึน 

199/99.50% 1/0.50% 153/76.50% 46/23.00% 1/0.50% 

16. แผนพัฒนาทองถ่ินทําใหเด็ก
นักเรียนไดรับนมและอาหารกลางวันท่ี
มีคุณภาพ ครบถวนและทันกําหนด 

199/99.50% 1/0.50% 138/69.00% 61/30.50% 1/0.50% 

17. แผนพัฒนาทองถ่ินทําใหการเตรียม
ความพรอมในดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัในชุมชนดีข้ึน 

195/97.50% 5/2.50% 137/68.50% 58/29.00% 5/2.50% 

18. แผนพัฒนาทองถ่ินทําใหชุมชน
ตระหนกัในคุณคาและภูมิใจในมรดก
ทางวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถิ่น 

200/100% 0 131/65.50% 69/34.50% 0 

        ประชาชนตัวแทนผูตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจตอการนําแผนพัฒนาไปใช โดยสวนใหญมี
ความพึงพอใจในเร่ืองการจดัเก็บขอมูลเพื่อการวางแผนพฒันาดานขอมูล กชช.2.ค และขอมูลท่ีองคกร
เอกชน/กลุมตางๆ จัดสํารวจ คิดเปนรอยละ 98.00 รองลงมามีความพึงพอใจในเร่ืองเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
เวียงพางคํา มีการจัดประชุมประชาคมหมูบาน/ตําบล เพื่อตรวจสภาพปญหา/ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจาก
ประชาชน คิดเปนรอยละ 79.50 มีความพึงพอใจในเร่ืองแผนพัฒนาทองถ่ินทําใหผูดอยโอกาส คนพิการ และ
ผูสูงอายุไดรับการดูแลท่ีดี คิดเปนรอยละ 77.50 มีความพึงพอใจในเร่ืองแผนพัฒนาทองถ่ินทําใหเด็กกอนวยั
เรียน/เด็กเล็กไดรับการดูแลท่ีดีข้ึน คิดเปนรอยละ 76.50  และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุดในเร่ืองเทศบาลตําบล
เวียงพางคําเวยีงพางคํา เอาใจใสตอปญหาความเดือดรอนของประชาชน  โดยจัดระบบรับเร่ืองราวรองทุกข
และกระบวนการแกไขปญหาอยางชัดเจน คิดเปนรอยละ 64.00 ตามลําดับ 

สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามตัวแทนประชาชน มีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 
ของเทศบาลตําบลเวียงพางคําเวียงพางคํา สวนใหญอยูในระดับมาก เกณฑต่ําสุดอยูในระดบัรอยละ 64.00 
และเกณฑสูงสุดอยูในระดบัรอยละ  98.00  
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2. การประเมินผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
การดําเนินงานดานเศรษฐกิจ  
มีการจัดต้ังกลุมองคกรอาชีพ   เพื่อเปนอาชีพเสริมสําหรับราษฎร อยางนอยหมูบานละ  

1 กลุม โดยไดใหการสนับสนุนงบประมาณฝกอบรมอาชีพ พัฒนากลุม และรวมกลุมผลิตภัณฑชุมชน ในรูป
สหกรณ จัดต้ังราน OTOP CORNER ซ่ึงเปนการพัฒนาตลาด พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนสูการสรางมูลคา  เพื่อ
เปนการลดปญหาการวางงานและสงเสริมรายไดของราษฎร  

การดําเนินงานดานสังคม  
        มีการสงเสริมกิจกรรมนันทนาการ เชน ปรับปรุงสนามกีฬา  สนบัสนุนอุปกรณกีฬา 

ใหกับหมูบาน  รวมถึงสงเสริมการจัดการแขงขันกีฬาในระดับตําบล  เพื่อใหเยาวชนและประชาชนท่ัวไปได
รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนและหางไกลยาเสพติด 

มีการสงเสริมและสนับสนนุใหราษฎรในตําบลตระหนักถึงพิษภยัยาเสพติด รวมถึง 
สนับสนุนงบประมาณใหกับหนวยงานในการดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เชน การ
จัดการอบรมใหความรู การสรางเครือขายพลังแผนดิน ตานยาเสพติด เปนตน 

มีการสงเสริมและสนับสนนุกิจกรรมเก่ียวกับเด็กและเยาวชน เพื่อใหทุกฝายตระหนัก 
ถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชน ซ่ึงจะเปนพลังท่ีสําคัญของทองถ่ินและของประเทศ      โดยสนับสนุน
ท้ังดานกจิกรรมเพื่อเสริมสรางทักษะ เชน กีฬา  ฝกอาชีพ สนับสนุนโอกาสทางการศึกษา และสนับสนุน
กิจกรรมดานสังคมและอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือการดํารงชีวิตท่ีเหมาะสมกับวยั  

การดําเนินงานดานโครงสรางพืน้ฐาน     
มีการกอสรางถนนคอนกรีต รวมถึงปรับปรุงและซอมแซม ถนนท่ีใชัสัญจรไปมาใหอยูใน

สภาพท่ีใชงานไดสะดวก  ปลอดภัย  
มีการสงเสริมและสนับสนนุงบประมาณในการขยายเขตบริการไฟฟาสาธารณะภายในหมูบ

าน ติดต้ังไฟกิง่ใหมีแสงสวางอยางเพยีงพอในเวลากลางคืน  
มีการกอสรางและปรับปรุงหอกระจายขาวของหมูบาน เพื่อใหการประชาสัมพันธเกี่ยวกับ 

ขาวสารบานเมือง เร่ืองตาง ๆ ท่ีประชาชนควรรู  ใหเปนไปอยางรวดเร็ว  และทันสมัย  
การดําเนินงานดานแหลงน้าํ 
มีการกอสรางฝายขุดลอกคลองธรรมชาติขุดลอกลําเหมือง เพื่อใหมีน้ําพียงพอสําหรับการเพาะปลูก 
การดําเนินงานดานสาธารณสุข  
มีการสนับสนุนงบประมาณในการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก โดยการพน

หมอกควนักําจัดแหลงเพาะพันธุยุงในตําบล  
มีการสนับสนุนงบประมาณการดําเนนิการดานสาธารณสุขใหแกศูนย ศสมช.ทุก 

หมูบาน และสถานีอนามัยในพื้นท่ี 
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การดําเนินการดานการเมือง การบริหาร  
          มีการสงเสริมและสนับสนุนใหพนกังาน  ลูกจาง  คณะผูบริหาร และ สมาชิกสภามี 

ความรูในดานการปกครองและดานกฎหมาย    และสงเสริมและจัดการอบรมใหกับผูนําชุมชนทุกกลุม   เพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน และมีบทบาทในการเขามามีสวนรวมในการพฒันาชุมชนทองถ่ิน
มากยิ่งข้ึน  

การดําเนินการดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
มีการจัดบริการศูนยพัฒนาเดก็เล็ก สนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอนแกโรงเรียนในพื้นท่ี 

เพื่อเพ่ิมพูนทักษะในการเรียนการสอน  อีกท้ังสนับสนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันใหกับเด็กในวยั
เรียนอยางท่ัวถึง  

มีการสงเสริมและสนับสนนุงบประมาณจัดงานพิธีกรรมทางศาสนา งานรัฐพิธีและ
ประเพณวีัฒนธรรมทองถ่ิน 

การดําเนินการดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
มีการจัดบริการศูนยพัฒนาเดก็เล็ก สนับสนนุอุปกรณการเรียนการสอนแกโรงเรียนในพื้นท่ี 

เพื่อเพ่ิมพูนทักษะในการเรียนการสอน  อีกท้ังสนับสนนุอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันใหกับเด็กในวยั
เรียนอยางท่ัวถึง  

มีการสงเสริมและสนับสนนุงบประมาณจัดงานพิธีกรรมทางศาสนา งานรัฐพิธีและ
ประเพณวีัฒนธรรมทองถ่ิน 

 
การดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

          มีการดําเนินการรณรงคใหราษฏรรักษาความสะอาดในหมูบาน สงเสริมการปลูกตนไมสองข
างถนน เกาะกลางถนน  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนภายในตําบล ใหมีความสวยงาม   

การดําเนินงานพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2552) ไดเนนการพัฒนาโดย
ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา เพื่อใหไดสังคมเขมแข็งและมีคุณภาพ   โดยมุงแกไขปญหาและฟนฟู
เศรษฐกิจในระดับรากหญา ใหคนในครอบครัวและชุมชนเขมแข็งและยั่งยนื สามารถชวยเหลือตนเองและ
พึ่งพาตนเองได เพื่อสรางระบบภูมิคุมกันในระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ มุงแกปญหาความยากจน 
ภายใตการบริหารจัดการท่ีดท้ัีงภาครัฐภาคเอกชน บนพื้นฐานการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส
ตรวจสอบได  นอกจากนีย้ังมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540 ยังใหความสําคัญกับการ
กระจายอํานาจการปกครองใหทองถ่ิน  ตลอดจนมีพระราชบัญญัติและระเบียบในการกําหนดการถายโอน
ภารกิจตางๆ โดยเฉพาะการจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ท่ีมีระเบียบและข้ันตอนการจัดทําแผน  เปนแนวทางใน
การดําเนนิการที่สามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาทองถ่ินของตนในอนาคตอยางชัดเจน  ทําใหเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา ดําเนินโครงการ กิจกรรม ดานการพัฒนาชุมชนและสังคม เปนนโยบายแรก  
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การดําเนินงานการพัฒนาตามนโยบายริเร่ิมของทองถ่ิน 
  ไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการนําหลักและแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ      และนโยบาย
ของรัฐบาลท่ีกําหนดท้ัง 9 นโยบาย      โดยใชแนวพระราชดําริเศรษฐกจิพอเพียง และเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง 
รวมกับมาตรการการดําเนินงานตามนโยบายเรงดวนและวาระแหงชาติมาเปนกรอบและแนวทางในการกําหนด
นโยบายของทองถ่ิน ใหสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยการจัดทําประชาคมใหประชาชนไดเสนอ
ปญหา ความตองการ เปนขอมูลในการวเิคราะหเพื่อกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ   และจุดมุงหมายการพัฒนา มา
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา    ซ่ึงเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตําบลเวียงพางคําเวยีงพาง
คํา    ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2548-2552)   เปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามป และแผนปฏิบัติการ นําไปสูการ
ปฏิบัติตามศักยภาพของทองถ่ิน   เพื่อมุงพัฒนาในทุกๆ ดาน ตามแนวทางการพัฒนา ตลอดจนประเมินผลเพือ่
นําไปสูการแกไข ปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  การดําเนินงานการพัฒนาตามนโยบายของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
  มีการดําเนนิการพัฒนา ตามยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน   คือ    การพัฒนาชุมชนและ
สังคม  การพัฒนาเศรษฐกิจ    การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน     การพัฒนาการเมืองการบริหาร    และการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ผลการดําเนินการตามนโยบาย พบวา มีการดําเนนิโครงการใน
แตละยุทธศาสตรรอยละ 100 และ รอยละ 97 ตามลําดับ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนและสังคม     ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ    ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร   ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดลอม 
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3.2 ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 
  ผลการวิเคราะหปญหาความตองการของประชาชน จากการสํารวจ จปฐ. การจัดประชุม
ประชาคมเพ่ือใหประชาชนเสนอปญหา ความตองการในระดับหมูบาน และตําบล พบวา  

1. กลุมโครงสรางพื้นฐาน 

ท่ี สภาพปญหา สาเหตุ 

1 โครงสรางพื้นฐานดานถนน 1. สรางมานานไมไดรับการซอมแซม ชํารุดเสียหาย เปน
หลุมเปนบอ 
2. เปนถนนดนิลูกรัง ในฤดฝูนถนนล่ืน เปนหลุมเปนบอ 
เกิดอุบัติเหตุบอย 

2 โครงสรางพื้นฐานดานไฟฟา ไมไดรับการซอมแซมหรือขยายเขตไฟฟาสาธารณะอยาง
ท่ัวถึง  ไมมีแสงสวาง  
บางจุดอาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน เนื่องจากเปนชองทางใหขโมย  

3 ปญหาการขาดแคลนนํ้าเพื่ออุปโภค
บริโภค ขาดสาธารณูปการดาน
น้ําประปา 

ในบางพื้นท่ีระบบประปาเขาไมถึงทุกครัวเรือน 

4 น้ําทวม น้ําไมสามารถระบายไดทันใน
ฤดูฝน เกิดน้ําขังนาน  
1 – 2 วัน   

1. รางระบายน้ําต้ืน แคบไมสามารถระบายนํ้าไดในชวง
ฤดูฝนทําใหเกดิน้ําทวม 
2. ลําหวยมะกอกหวานต้ืนเขน หญาข้ึนรกกีดขวาง ทางน้าํ 

2. กลุมดานคณุภาพชีวิต 

ท่ี สภาพปญหา สาเหตุ 
1 ปญหาสุขภาพอนามัยดานโภชนาการท่ีไม

ถูกสุขลักษณะ เชน อาหารเปนพิษ น้ําดื่ม
ไมสะอาด 

1. การซ้ืออาหารจากตลาดท่ีปนเปอนสารพิษ   
2. โภชนาการในครัวเรือนไมสะอาด ไมถูกสุขลักษณะใน
การประกอบอาหาร 

2 ปญหาการไมไดรับสิทธิหลักประกนั
สุขภาพอยางท่ัวถึง 

1. เปนประชากรแฝง ไมมีบัตรประจําตัวประชาชนเปนจํานวนมาก 
2. ความยากจน ขาดเงินออมเพื่อการรักษาพยาบาล 

3 ปญหารายไดในครัวเรือนตํ่ากวาเกณฑ 
23,000 บาท ตอป และขาดเงินออมใน
ครัวเรือนไวใชยามฉุกเฉิน 

1. คนวางงาน ไมไดประกอบอาชีพ   
2. อาชีพที่ประกอบอยูในปจจุบันสรางรายไดนอย แต
คาใชจายสูง 
3. ขาดทักษะวชิาชีพเพื่อการประกอบอาชีพ 
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4 ประชาชนมีปญหาดานสุขภาพจาก
พฤติกรรมเส่ียง เชน การดื่มสุรา สูบบุหร่ี 
ยาเสพติด ขาดการออกกําลังกาย การ
บริโภคอาหารไมถูกหลักโภชนาการ 
เพศสัมพันธอันกอใหเกดิโรค AIDS  
ปญหาความเครียดและสุขภาพจิต และ
เปนพื้นท่ีเส่ียง-เส่ียงสูงในการระบาดของ
โรคไขเลือดออก และโรคติดตออื่นๆ  

1. ขาดการดูแลรักษาสุขภาพ และการออกกําลังกายอยาง
ตอเน่ือง  
2. ปจจัยของการเปล่ียนแปลงทางสังคมชนบทเปนสังคม
เมือง และมีการเคล่ือนไหวของประชากร 

5 ปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนในหมูบาน 

1. มีประชาชนหลายเช้ือชาติ เผาพันธุอาศัยอยูจํานวนมาก 
2. เปนแหลงทองเท่ียวและแหลงการคา เปนชองทางใหมีผู
หนีขาเมืองจากประเทศพมาเขามาจํานวนมาก  
3. เกิดการเคล่ือนไหวของประชากรมาจากผลการทองเที่ยวชายแดน 

6 ขาดมาตรฐานคุณภาพการรับประทาน
อาหารสะอาดปลอดภัย และโภชนาการ
ครบ 5 หมู ของเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเดก็
เล็กวัดวิเชตรมณ ี

1. ขาดโรงอาหาร/สถานท่ีรับประทานอาหารท่ีถูก
สุขลักษณะในศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 
2. ขาดการบริการอาหารท่ีถูกอนามัยและครบ 5 หมู 

7 ขาดแคลนนํ้าใชในการเกษตร  1. หญาข้ึนรก  อางเก็บน้ําเดมิไมสามารถกักเก็บน้ําได 
2. น้ําในชลประทานลดลงในฤดูแลง 

8 แหลงทองเท่ียวบานผาหมี  
มีภูมิทัศนท่ียังไมมีความสวยงาม นาเยีย่ม
ชม ไมมีความสะดวกในการสัญจร อาจทํา
ใหนกัทองเท่ียวเกดิความไมประทับใจ  

ยังไมไดมีการปรับภูมิทัศนท่ีเหมาะสมกับการเปนแหลง
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
 

9 ปญหาการวางงานของวัยแรงงาน กลุม
แมบาน  การขาดเงินออมในครัวเรือน ใช
จายในการครองชีพประจําวนั  เชน 
คาอาหาร คาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  

1. ขาดความรู ทักษะ ความชาํนาญในวิชาชีพท่ี
ตลาดแรงงานรองรับ  
2. คาครองชีพสูง รายไดนอย และขาดการบริหารจัดการ
การเงินในครัวเรือนท่ีเหมาะสม 

10 ปญหาดานตนทุนในการผลิตภาค
เกษตรกรรมมีราคาสูง ปุยราคาสูงแตมี
คุณภาพดี ปุยราคาถูกแตคุณภาพตํ่า  

ครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพหลักคือเกษตรกรรม ในการผลิต
ทางการเกษตรใหไดรับผลดีจําเปนตองใชตนทุนในการ
ผลิตสูง จึงทําใหเกษตรกรตองเสียคาใชจายจํานวนมาก 

11 ปญหาเด็กปฐมวัยกอนวยัเรียนไมไดรับ
การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เชน  

1. ผูปกครองเด็กไมมีเวลาดแูลบุตรหลาน เนื่องจาก
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงออกไปทําสวนในเวลาชวง
เชา กลับเขาบานชวงเวลาคํ่าทุกวัน  
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12 พัฒนาการเรียนรูทักษะเดก็ปฐมวัยเตรียม
ความพรอมกอนเรียน  การดูแลสุขภาพ
อนามัยประจําวัน  เปนตน   

2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวยัของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไมตอเนื่อง 
3. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู ทักษะเฉพาะวิชาชีพ 

13 ปญหาเปนพื้นท่ีเส่ียงดานการระบาดของ
ยาเสพติด 

พื้นที่ติดชายแดน เปนเสนทางขนสงยาเสพติด 

14 ปญหาเปนพื้นท่ีเส่ียงตอการเกิดการ
ระบาดของไขเลือดออก  

1. เคยมีประชาชนเปนโรคไขเลือดออก ตามสถิติของ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายกาํหนดเปนพื้นท่ีเส่ียงตอการ
ระบาด 
2. มีการเคล่ือนไหวของประชากรจากการทองเท่ียวจํานวน
มาก 
3. มีแรงงานตางดาวท่ีไมไดรับการควบคุมตรวจสอบการ
นําโรคเขาสูประเทศไทย 

15 ปญหาผูสูงอายุในหมูบานท่ีไมไดรับการ
ดูแลเอาใจใสจากครอบครัว เนื่องจาก
ออกไปประกอบอาชีพนอกบาน และ
ผูสูงอายุขาดคาครองชีพ 

1. คนในครัวเรือนออกไปทํางานนอกบาน ขาดการดูแลเอา
ใจใสผูสูงอาย ุ
2. ผูสูงอายุไมมีงานทําขาดคาครองชีพในการดํารงชีวิต
ประจําวนั 

3. กลุมดานส่ิงแวดลอม 

ท่ี สภาพปญหา สาเหตุ 

1 ปญหาบานเรือน อาคาร รานคาจัดไม
เปนระเบียบ ขาดการวางผังเมือง 

1. จํานวนประชากรที่เพิ่มข้ึนทุกป เนื่องจากเปนแหลง
เศรษฐกิจชายแดน   
2. การขยายตัวของรานคา ธุรกิจตางๆ เพิ่มข้ึน 

2 ปญหาการท้ิงขยะในท่ีสาธารณะ   ไมมี
ถังขยะรองรับเพียงพอทุกครัวเรือน และ
ไมมีรถเก็บขยะ  

1. ขาดแคลนถังขยะ   
2. ผูรับเหมาการจัดเก็บขยะในพื้นท่ีไมเก็บขยะเปนเวลา  
3. ขาดการวางระบบการกําจดัขยะ 

3 ปญหามลพิษ เชน ขยะมูลฝอย น้ําเนา
เสีย อากาศเปนพิษ  
เปนตน 

1. พื้นที่อยูในเขตเศรษฐกิจการคาชายแดนและการ
ทองเท่ียว ผลของการขยายตัวของการคาและการ
ทองเท่ียวไดนาํผลกระทบดานส่ิงแวดลอมเขามา  
2. ขาดการวางแผนปองกันและรองรับการแกไขปญหา  
3. ขาดระบบการวางผังเมืองปองกันส่ิงแวดลอม 
4. ประชาชนบางคนขาดจิตสํานึกในการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอม 
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4 ปญหาขาดการปรับภูมิทัศนภายในพื้นท่ี
ใหสะอาด สวยงาม 

1. ขยะมูลฝอยท้ิงตามริมทาง หญารกข้ึนสูง ขาดการดูแล
รักษาความสะอาด 
2. ไมมีการปลูกตนไมดอกไมท่ีสวยงาม 
3. ประชาชนขาดจิตสํานึกในการดูแลรักษา 

5 ปญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมเร่ืองขยะมูล
ฝอยสงกล่ินเหม็น และถูกรบกวนจาก
แมลงวันปนจาํนวนมาก 

บอท้ิงขยะแบบฝงกลบขนาดใหญเพื่อรองรับขยะท้ังหมด
ของอําเภอแมสาย  อยูในเขตเวียงพางคํา 

6 ปญหาสวนสมพนยาฆาแมลงมีกล่ิน
เหม็น หมูท่ี  5  โดยตนเหตุมาจากสวน
บริเวณทางเขาหมูบานผาหมีหมูท่ี  6   

การพนยาฆาแมลงของสวนสม 

7 ปญหาความสกปรกของถนนในหมูบาน  1. การเล้ียงววั แพะ ปลอยเดินตามถนน ทําใหววั    ถายมูล
ท้ิงเปอนบนถนน  สงกล่ินเหม็น 
2. การท้ิงขยะ  

8 เกิดมลพิษในนาขาว แหลงน้ําธรรมชาติ การใชปุยเคมเีปนระยะเวลานาน  เสียคาใชจายในการซ้ือ
ปุยเพิ่มรายจายใหเกษตรกร 

9 ปญหาแหลงน้าํธรรมชาติตื้นเขิน 
ปริมาณนํ้านอยในฤดแูลง  

1. หญารกปกคลุม การขาดการดูแลรักษา  
 

10 ปญหาแหลงน้าํธรรมชาติสงกล่ินเหม็น 
และเกดิความสกปรก 

น้ําท้ิงจากบานเรือน 

11 ปญหาการรุกลํ้าท่ีสาธารณะ และคูเมือง 1. ขาดการวางผังเมือง 
2. ขาดจิตสํานกึในการดูแลรักษา 

4. กลุมดานศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม 

ท่ี สภาพปญหา สาเหตุ 

1 ศิลปวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณของ
ทองถ่ินไมไดรับการสืบสานอยาง
ตอเน่ือง ประชาชน เยาวชนไมปฏิบัติตน
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี และ
มารยาทไทย 

1. ครัวเรือนสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย ไปทํางาน
ตางจังหวัด จึงปลอยปละละเลยบุตรหลานอยูบานตาม
ลําพัง ขาดการอบรมส่ังสอนท่ีเหมาะสม  
2. เปนพื้นท่ีท่ีมีการคาการทองเท่ียว มีการลงทุนทางทุน
นิยม  นําพาวฒันธรรมตะวนัตกเขามา 
 3. ขาดการรวมกลุมอนุรักษท่ีเขมแข็ง 
และขาดวัสดุอุปกรณท่ีจําเปน 
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5. กลุมดานเศรษฐกิจ 

ท่ี สภาพปญหา สาเหตุ 

1 ผลิตภัณฑสินคาชุมชนไมมีตลาดรองรับ 
ไมสามารถจําหนายได  รวมทั้งผลผลิต
ทางการเกษตร 

1. ไมมีตลาดรองรับสินคา  
2. สินคามีเพ็คเกต็ไมไดมาตรฐาน 

 

2 ไมมีวิธีการจดัการผลผลิตทางการเกษตร
จํานวนมาก ทําใหผลผลิตเนาเสีย และมี
ราคาถูก 

1. ขาดการบริหารจัดการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรใหเปนสินคาท่ีมีราคาเพ่ิมข้ึน  
2. ขาดตลาดรองรับสินคาการเกษตร 
3. ราคาผลผลิตท่ีตกตํ่า ผลจากระบบเศรษฐกิจของ
ภาครัฐ 

3 กลุมองคกรอาชีพ องคกรชุมชนไมได
รับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ขาดการ
พัฒนาผลิตภณัฑใหมีคุณภาพ ถึงข้ัน
ระดับมาตรฐานโอทอป 

1. ขาดประมาณในการพัฒนาผลิตภัณฑและฝมือ
ของสมาชิกกลุม 
2. ขาดความตอเน่ืองในการบริหารจัดการ 
3. ขาดความสามัคคี ความเขมแข็งและการพัฒนา
ความรู ทักษะวิชาชีพ 

 

6. กลุมดานการเมืองการบริหาร 

ท่ี สภาพปญหา สาเหตุ 

1 ปญหาประชาชนขาดการมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นการมีสวนรวมใน
การพัฒนาหมูบาน ชุมชน  

1. ไมกลาแสดงออก ขาดความรูความเขาใจ และ
ขาดจิตสํานึกในบทบาทการเปนพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
2. เปนประชากรแฝง จึงไมกลาแสดงความคิดเห็น 
เนื่องจากท่ีผานมาถูกตัดสิทธิตางๆ เชน การ
เลือกตั้ง เปนตน ทําใหเกิดผลกระทบตอความรูสึก
นึกคิดของประชากรแฝง 
3. ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการพัฒนาเขา
ไมถึงทุกครัวเรือน 
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3.3 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา 
1.  ปจจัยภายใน 

- การวิเคราะหจุดแข็ง 

ขอ จุดแข็ง 
1 ทําเลที่ตั้งทางภูมิศาสตรเหมาะแกการเปนจุดศูนยกลางเช่ือมโยงการคมนาคมการคา การทองเท่ียว การลงทุน 

การศึกษา และวัฒนธรรมนอนุภาคลุมน้ําโขงตอนบน (GMS)  
2 มีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีหลากหลายทางชาติพันธุ ไดแก ประวัติศาสตรการตั้งถ่ินฐาน  ประเพณี  ภาษา  

ศิลปกรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  
3 มีการรวมกลุมโดยมีโครงสรางกลุมในลักษณะเครือขายหลายกลุม 
4 ประชาชนมีทัศนคติในการตัดสินใจดําเนนิโครงการตางๆ ผานประชาคมหมูบาน ตาํบล และตัดสินใจแกไขปญหา

ในรูปคณะกรรมการมากข้ึน  
5 มีการรวมกลุมในรูปเครือขาย ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน และความสงบเรียบรอยภายใน 

โดยความรวมมือระหวางหมูบานและ ทต.เวียงพางคํา 
6 ประชากรสวนใหญมีความสามัคคีในการจดักิจกรรมดานประเพณวีัฒนธรรมทองถ่ิน 
7 มีหอกระจายขาวประจําทุกหมูบาน มีศักยภาพดานส่ือสารขอมูลขาวสาร 
8 มีระบบแผนท่ีภาษีรองรับการจัดเก็บรายได เพื่อการพัฒนาทองถ่ินสูงข้ึน และนําไปใชประโยชนในการวางแผนอื่นๆ 
9 มีความรูและภมิูปญญาทองถิ่นหลายดานซ่ึงสามารถใชประโยชนในการพัฒนาอาชีพ และสรางรายไดของ

ประชาชน 
10 มีพื้นที่เหมาะสมกับการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
11 โครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปการ มีความครอบคลุมท่ัวถึงเกือบเต็มพืน้ท่ี  
12 มีโครงขายคมนาคมท่ีเช่ือมตอเขาถึงทุกหมูบาน เช่ือมโยงสูแหลงการคาชายแดนสะดวก 
13 มีเสนทางคมนาคมสายหลักสายพหลโยธินผานกลางตําบลจากจังหวัดเชียงรายผานกลางตําบลถึงดานพรมแดนแม

สาย และถนนตัดเขาสูอําเภอเชียงแสน เชียงของตามแนวประตูการคาชายแดนสากล 3 แหง(แมสาย เชียงแสน เชียงของ) 
14 บุคลากรสวนใหญมีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถประสานความรวมมือกบัชุมชนไดสะดวก 
15 ผูนําทองท่ี (กํานัน  ผูใหญบาน) มีบทบาทในการเขามามีสวนรวมและใหความรวมมือในการพัฒนาทองถ่ินรวมกบั 

ทต.เวียงพางคํา อยางตอเนื่อง 
16 ผูบริหารทองถ่ินมีวิสัยทัศน และยดึถือแนวทางบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเปนสําคัญ 
17 ทต.เวียงพางคํา เหมาะสมตอการเปนพื้นท่ีเช่ือมโยงการบูรณาการความรวมมือในการบริหารจัดการและพัฒนาจาก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินใกลเคียง และหนวยงานราชการซ่ึงมีท่ีทําการต้ังอยูในเขตพื้นท่ี 
18 ทต.เวียงพางคํา  มีขีดความสามารถในดานการใหบริการสาธารณะแกประชาชน โดยสามารถบริหารจัดการแกไข

ปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในกรณีเรงดวน มากกวารอยละ 80 เมื่อเทียบกับปงบประมาณ 2550 



เผย
แพร

่เว็บ
ไซด์

 

www
.na

ng-
non

.co
m

ห น า  | 40 

 

แผนพัฒนาสามป  2552 – 2554  เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  | ห น า 40  

 

19 ทรัพยากรปาไมมีความอุดมสมบูรณ และมีการรักษาตนน้ํา เนื่องจากอยูในพ้ืนท่ีโครงการดอยตุง 
20 มีความสามารถในการจัดการศึกษาหลักสูตรปฐมวัยกอนวัยเรียน มีโรงเรียนขยายโอกาสและศูนยการเรียนรูชุมชน

ในพื้นท่ีรองรับการศึกษาของเด็กเยาวชนอยางสะดวก 
21 เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรทีมี่ศักยภาพเพื่อการแขงขัน เชน ชา กาแฟ ผาหมี 
22 มีการใชเทศบัญญัติเร่ืองการติดต้ังบอดักไขมัน และรณรงคเพื่อรองรับการปองกันและแกไขปญหาดานส่ิงแวดลอม 

น้ําเนาเสีย ลดปญหาส่ิงแวดลอมในอนาคต  
- การวิเคราะหจุดออน 

ขอ จุดออน 
1 การรวมกลุมองคกรชุมชน องคกรอาชีพในพื้นท่ี ขาดความเขมแข็ง คณะกรรมการกลุมขาดการบริหารจัดการกลุม

อยางตอเนื่อง   
2 มีความหลากหลายทางดานเช้ือชาติพันธุ และมีประชากรแฝงไมมีสัญชาติ ยากตอการ ควบคุม ดูแล มีผลตอความ

รวมมือในการพัฒนาทองถ่ิน 
3 ประชากรแฝงท่ีกําลังไดรับสัญชาติไทย  ไมไดรับการศึกษาภาคบังคับท่ีเหมาะสม ขาดความรูดานวิชาชีพ  ขาด

ความเขาใจและจิตสํานึกในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน ขาดการไดรับสิทธิหลักประกนัสุขภาพ ทําให
เกิดความนอยเนื้อตํ่าใจ สงผลตอความรวมมือในการพัฒนาชุมชนและสังคม  

4 การจัดเก็บขอมูล จปฐ.และขอมูลพื้นฐานอ่ืนๆ ไมครบถวนสมบูรณ และขาดความถูกตอง  
5 ประชาชนในพื้นท่ีไมมีเอกสารสิทธ์ิในท่ีดินทํากนิ 
6 ประชาชนในพื้นท่ีไมมีท่ีดนิทํากินเปนของตนเอง 
7 ขาดระบบการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวท่ีมีประสิทธิภาพ ขาดการเช่ือมโยงการทองเท่ียวกับแหลงทองเท่ียว

ใกลเคียงและอําเภออ่ืน และขาดกิจกรรมการทองเท่ียวในชวง Green Season  
8 วัยแรงงานขาดคุณวฒุิ  ทักษะ  ความชํานาญ  และฝมือแรงงานท่ีตลาดแรงงานตองการ จึงไมสามารถพัฒนาอาชีพ

และสรางรายได 
9 ขาดความรู ทักษะในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  และขาดการสรางเอกลักษณผลิตภัณฑชุมชนใหมีคุณภาพ 

ไดมาตรฐาน และติดตลาด  
10 ศูนยเทคโนโลยีทางการเกษตรตําบลเขามามีบทบาทนอยในการพัฒนาการเกษตรในพื้นท่ี 
11 ขาดการจัดทําและวางระบบผังเมือง 
12 แหลงน้ําธรรมชาติแหงในฤดแูลง ปริมาณนํ้าไมเพียงพอตอการเกษตร และไมมีแหลงกักเก็บน้ําใช  
13 ความไมสมดุลระหวางบุคลากรบางสวนราชการในสังกัด กับปริมาณงานและภารกิจของ ทต.เวียงพางคําทําใหประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานและคุณภาพงานไมเปนไปตามเปาหมายหรือลดลง  
14 ประชาชนมีปญหาดานสุขภาพจากพฤติกรรมเสี่ยง เชน การด่ืมสุรา สูบบุหรี่ ยาเสพติด ขาดการออกกําลังกาย การบริโภคอาหารไม

ถูกหลักโภชนาการ เพศสัมพันธอันกอใหเกิดโรค AIDS  ปญหาความเครียดและสุขภาพจิต และเปนพ้ืนที่เสี่ยง-เสี่ยงสูงในการ
ระบาดของโรคไขเลือดออก และโรคติดตออื่นๆ เน่ืองจากปจจัยของการเปล่ียนแปลงทางสังคมชนบทเปนสังคมเมือง และมีการ
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เคล่ือนไหวของประชากร 
15 เกิดปญหาดินถลม ไฟปาในพื้นที่หมูบานท่ีราบสูงเปนประจําทุกป 
16 จํานวนครัวเรือนที่มีรายไดตํ่ากวาเกณฑ จปฐ.(23,000 บาทตอป) จํานวน 354 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 39.7 ของจํานวนครัวเรือน

ทั้งหมด และขาดเงินออมในครัวเรือน 
17 ผูเสียภาษีในพ้ืนที่บางราย ขาดจิตสํานึกในหนาที่เสียภาษีเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
18 ประชาชน รานคา โรงงานอุตสาหกรรมบางแหงขาดจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม และขาดการติดต้ังบอดักไขมัน ทําให

เกิดมลพิษดานนํ้าเนาเสีย 
19 ขาดบุคลากรท่ีมีทักษะความเช่ียวชาญทางวิชาการในการจัดการดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
20 ขาดจิตสํานึกในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของครัวเรือน  สรางความสกปรกใหครัวเรือนและบริเวณที่สาธารณะ  

 2. ปจจัยภายนอก 
  - การวิเคราะหโอกาส 

ขอ โอกาส 
1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550  หมวด 5  สวนท่ี 3  แนวนโยบายดานการบริหารราชการ แผนดิน มาตรา 77 

(3)รัฐตองกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพึ่งตนเองและตัดสินใจใน 
กิจการของทองถ่ินไดเอง  โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชน  หมวด 14 การปกครองสวนทองถ่ิน มาตรา 272  รัฐจะ 
ตองใหความเปนอิสระแกทองถ่ินตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริม
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน หนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ และมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขป
ญหาในพืน้ท่ี  และมาตรา 274 องคกรปกครองสวน      ทองถ่ินท้ังหลายยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การ
ปกครอง  การบริหาร   การจดับริการสาธารณะท่ีมีความหลากหลาย การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมี
อํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ โดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาของจังหวดัและประเทศเปน สวนรวม 

2  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4) 
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนในทองถ่ิน โดยท่ี
หนวยงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตามแผนการกระจายอํานาจ  6 ดาน  ทําให ทต.มีโอกาสไดรับการจัดสรรท้ังงบประมาณ การฝกอบรมความรู ศักยภาพ
ของเจาหนาท่ี และมีอํานาจหนาท่ีในการควบคุม ดูแล ปองกันและแกไขเพิ่มมากข้ึน ทําใหสามารถดาํเนินการแกไขปญหา
ความเรงดวนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน   

3 พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ท่ีสรางความต่ืนตัว และสราง
ผลกระทบทางดานบวกตอกระบวนการเขามามีสวนรวมท้ังภาคประชาชนและภาคบุคลากรผูปฏิบัติงานตั้งแตการรวมคิด 
รวมตัดสินใจ และรวมปฏิบัติ  โดยกําหนดใหเปนกลไกในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4 นโยบายรัฐ ที่เนนการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม แบบผสมผสาน  เพ่ือแกไข
ปญหาความยากจนและเศรษฐกิจในครัวเรือนของประชาชน กระตุนใหชุมชนพึ่งตนเอง 

5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) ปรับเปล่ียนบริบทการพัฒนาและ     ทิศทางการปรับตัวพรอมรับ
การเปล่ียนแปลงโลกาภิวัฒน      โดยการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนา “ความรอบรู”รอบคอบ สอดคลองกับวิถีชีวิตสังคมไทย และ
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เสริมสรางศีลธรรมและสํานึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่และดําเนินชีวิต 
6 การพัฒนาแผนที่ภาษีที่เช่ือมโยงระบบ GIS ทําใหในอนาคตไมเพียงแตพัฒนาการจัดเก็บภาษีเทาน้ัน แตยังรวมไปถึงการพัฒนาระบบการ

จัดทําผังเมือง และการจัดทําขอมูลอื่นๆ เพ่ือการวางแผนพัฒนาที่ถูกตอง ชัดเจน นํามาใชงานพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
7 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน มีนโยบายที่จะเปดโอกาสใหมีการสงตัวบุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เขารับการอบรม 

สัมมนา และพัฒนาความรู อยางตอเนื่องตลอดป โดยมีหลายหลักสูตรที่เปนประโยชนตอทุกตําแหนง 
8 โครงการสนับสนุนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่รองรับเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดเชียงราย ไดแก การกอสรางสะพานขามแมนํ้าสายแหงท่ี 2 

พรอมดานศุลกากร  อําเภอแมสาย สงเสริมใหเกิดการพัฒนาหลายดานตามมา  เชน  โครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค เศรษฐกิจและสังคม 
9 มีศักยภาพในการพัฒนาการทองเที่ยวในตลาดเฉพาะ (Niche Market) เชน การทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรมและธรรมชาติ การทองเที่ยว 

Home Stay (หมูบานผาหมี)  และการทองเที่ยวเพ่ือการศึกษาเรียนรู  ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีนโยบายมุงฟนฟูแหลงทองเที่ยว พัฒนาแหลง
ทองเที่ยวใหมและเช่ือมโยงกิจกรรมทองเที่ยวตอเน่ืองระหวางทองถิ่น อําเภอ และจังหวัด 

10 มีการเสริมสรางธรรมาภิบาลในภาครัฐ เนนประสิทธิภาพ ประหยัด เปนธรรม โปรงใส เปดโอกาสใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมคิด 
ตัดสินใจ และรวมรับผลประโยชน 

11 โครงการผันนํ้า 2 ระบบ ของกรมทรัพยากรนํ้า คือระบบผันนํ้าภายในประเทศ และผันนํ้านอกประเทศ(สหภาพพมา) ซึ่งคลองสงผาน 3 
อําเภอ จังหวัดเชียงราย คือ อําเภอเมือง อําเภอแมจัน อําเภอแมสาย เพ่ือแกไขปญหาภัยแลง  

12 พ้ืนฐานที่ดีของความรวมมือของผูนําชุมชน (กํานัน ผูใหญบาน) ประชาคมหมูบาน ตําบล และกลุมองคกรชุมชนในการวางแผนพัฒนา
ทองถ่ินในระยะเวลา 10  ปที่ผานมา สามารถพัฒนาความรวมมือเขาสูกระบวนการมีสวนรวมสูงขึ้น  สงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการ
พัฒนาในดานอื่นๆ ตามมาในอนาคตโดยสะดวก 

13 การพัฒนาเขตอําเภอแมสาย เปนหน่ึงในศูนยกลางการพัฒนาการทองเที่ยวและการคาชายแดน ไทย พมา ลาว จีน โดยมีเปาหมายในการ
ดําเนินการฟนฟูแหลงทองเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมทองถ่ิน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  และพัฒนา
สิ่งอํานวยความสะดวกดานโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน ครอบคลุมไปถึงทั่วจังหวัดเชียงราย 

14 นโยบายรัฐที่เนนการสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการพัฒนาใหมีความรูคูคุณธรรม  ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวนโยบายดาน
การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนากร  ของ ทต.เวียงพางคํา ที่มุงจัดระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบ เพ่ือสนับสนุน
ใหประชาชนมีความรูความเขาใจควบคูการรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรม และสนับสนุนกิจกรรมศาสนาของประชาชนทุกศาสนา ซึ่ง
สอดคลองกับนโยบายรัฐท่ีใหโอกาสแกสังคมไดสรางการเรียนรู และสามารถพ่ึงตนเองได ใหคนมีความรู มีคุณภาพ มีศักยภาพ 
ความสามารถในการแขงขัน และมีคุณธรรม สูสงัคมฐานความรู  

15 นโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ใหมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มีทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการวางแผน  และยอมรับในปญหา
และแนวทางปฏิบัติรวมกัน โดยมุง  การมีสวนรวมของทองถ่ิน  
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- การวิเคราะหอุปสรรค 
 

ขอ อุปสรรค 
1 ตําบลเวียงพางคํา ตั้งอยูในเขตพื้นท่ีเส่ียงตอการระบาดของยาเสพติด และเปนเสนทางยุทธศาสตรการขนสงยาเสพติด 

และส่ิงผิดกฎหมายอ่ืนๆ  จากภายนอกประเทศเขาสูประเทศไทย ผานอําเภอแมสาย และตําบลเวียงพางคํา  
2 ปญหาดานความม่ันคงตามแนวชายแดน แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง การขอล้ีภัย และผูรายท่ีแฝงเขามาในคราบ

นักทองเท่ียว รวมทั้งนโยบายและสถานการณของประเทศเพ่ือนบานไมแนนอน จึงมีความเส่ียงดานความม่ันคงและ
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิน ทําใหครัวเรือนเกดิความไมปลอดภัย เส่ียงตอภัยคุกคาม รวมท้ังความไมม่ันคงใน
ท่ีอยูอาศัย  

3 ตําบลเวียงพางคําเปนพื้นท่ีพฒันาการคาและการทองเท่ียวชายแดน ทําใหประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย 
และรับจาง ทําใหมีเร่ืองของธุรกิจและผลประโยชนทางการคาเขามาเปนปจจยัแฝงเปล่ียนทัศนคติของประชาชนให
เกิดความเหน็แกตวั และมุงในทางการใชชีวิตแบบทุนนยิมมากกวาความพอเพียง 

4 แรงงานตางดาว แยงอาชีพแรงงานในพ้ืนท่ี เนื่องจากคาตอบแทนถูกกวาแรงงานไทย และประชาชนในพ้ืนท่ีอพยพ
ยายถ่ินหางานในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ประชาชนพ้ืนเดิมจึงไมไดอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ี มีผลตอความรวมมือในการพัฒนาท องถ่ิน 

5 ตําบลเวียงพางคํา มีหมูบานบางสวน อยูในเขตความรับผิดชอบ 2 เขต คือ เขต ทต.เวยีงพางคํา และเขต ทต.แมสาย    
ซ่ึงทําใหประชาชนหมูบานเดยีวกันแตมีทะเบียนบานคนละเขตเกดิทัศนคติตอการพัฒนาท่ีแตกตางกนั  โดยเฉพาะ
เร่ืองการไดรับการสนับสนุนงบประมาณท่ีไมเทากัน   ทําใหเกิดความแตกแยก ขาดความสามัคคี   และใน
ขณะเดียวกนัเม่ือมีการจัดกจิกรรมพรอมกันท้ัง 2 เขต  มีผลทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมนอย เนื่องจากมี
คณะกรรมการและกลุมแกนนําชุดเดยีวกัน  

6 เกิดขยะในครัวเรือน รานคา รานอาหาร และโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีปริมาณเพิ่มข้ึนทุกวัน  ทําใหไมสามารถจัดการ
ขยะมูลฝอยไดทันตอการกอใหเกิดขยะ  จึงเกิดปญหามลพษิจากขยะข้ึน เนื่องจากการพฒันาการคาการทองเท่ียวท่ี
ขยายตวัเพิ่มข้ึนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน 

7 ความตองการของประชาชนบางโครงการ กิจกรรม มีแนวทางปฏิบัติท่ีไมสอดคลองกับระเบียบ กฎหมาย  เม่ือ ทต.
เวียงพางคํา ยุตกิารดําเนนิการ หรือชะลอการดําเนินการเพ่ือตรวจสอบความถูกตองประชาชนท่ีไมเขาใจในเร่ือง
อํานาจหนาท่ีของเทศบาล จึงเกิดความไมพึงพอใจในการดําเนินงาน มีผลตอความรวมมือในการพฒันาทองถ่ิน 

8 ราคาพืชผลทางการเกษตรตกตํ่า ขาดตลาดรองรับ และขาดการรับประกันทางราคาพืชผลทางการเกษตรจากภาครัฐ ทํา
ใหพืชผลทางการผลิตไมสามารถระบายได เนาเสีย  

9 การไมไดรับความรวมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจากประชาชนท่ีขาดจิตสํานึกบางคน ซ่ึง
สงผลตอการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมบางจุด จนขยายตัวเปนปญหาใหญของสวนรวม 

10 การดําเนินการตามนโยบายของรัฐขาดความตอเน่ืองผลจากความไมมั่นคงทางการเมือง 
11 มีการนําสินคาของจีนเขามาแขงขันกับผูประกอบการทองถ่ิน  
12 ปญหาสภาวะโลกรอน สงผลใหเกิดภัยธรรมชาติ เชน ภัยแลง อุทกภัย ดินถลม ภัยหนาว หมอกควัน ไฟปา รวมถึงมีความเสี่ยงจาก

แผนดินไหว 
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บทท่ี 4 สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
 

4.1 หลกัและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  มาตรา 77      รัฐตองดําเนินการ 

ตามแนวนโยบายในดานการบริหารราชการแผนดิน โดยกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พึ่งตนเองและตัดสินใจในกจิการของทองถ่ินไดเอง   จึงทําใหเทศบาลตําบลมีบทบาทอํานาจหนาท่ี  และ
ความรับผิดชอบท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดมิอยางมาก     เนื่องจากรัฐบาลไดใหความสําคัญกับการกระจาย
อํานาจ ถายโอนภารกจิใหแกเทศบาลตําบลเพิ่มข้ึน   โดยกําหนดกรอบความเปนอิสระในการปกครองตนเอง   
ตามเจตนารมณท้ังดานการปกครอง  การบริหารงานบุคคล  การเงิน  การคลัง  และภาระหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายจากรัฐ    ทําใหเทศบาลตําบเวียงพางคํา  กําหนดกรอบนโยบาย  ทิศทาง  และแนวทางการพัฒนา
ตําบล     โดยการนํานโยบายของรัฐบาลในดานการพฒันาเศรษฐกิจ     แกไขปญหาความยากจน    การ
พัฒนาการทองเท่ียว  การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม   และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 10  พรอมท้ังได   นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการกําหนดกรอบการ
วางแผน เพื่อเสริมสรางพื้นฐานทางจิตใจของคนในทองถ่ิน  ใหมีความสํานึกในคุณธรรม   ความซ่ือสัตย   
สุจริต มีความรอบรูเหมาะสม ดําเนนิชีวิตดวยความอดทน เพือ่ใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  และกวางขวางจากโลกภายนอก 
 

4.2 วิสัยทัศนการพัฒนา 
“ องคกรท่ีเปนเลิศมุงใหบริการ  สูธรรมาภิบาลคูตําบล” 
 
- ภารกิจหลักหรือพันธกิจการพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
1. พัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน มีการบริการดานสาธารณสุขอยางเพียงพอ และสรางเสริม

สุขภาพท่ีดีแกประชาชนถวนหนา สูคุณภาพชีวิตท่ีด ี
 2. สงเสริมการศึกษาระดับอนุบาล โรงเรียนในระบบและการศึกษานอกระบบ ตลอดชีวิต เสริมสราง
ความรูคูคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 3. สงเสริมและดํารงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณ ี

4. พัฒนาปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมการสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ 
5. พัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภยั การปองกันแกไขปญหายาเสพติด และอาชญากรรม 
6. เสริมสรางความรู ความเขาใจดานการเมืองการปกครองแกประชาชนและสงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชนในการตรวจสอบ เสริมสรางความโปรงใสในการบริหารจัดการ 
7. สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษและเชิงนิเวศน 
8. พัฒนาการเกษตรปลอดสารพิษและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
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9. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
10. สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน และประยุกตใชภูมิปญญาเชิงเศรษฐกจิอยางสรางสรรค สรางความเข็ม

แข็งของระบบเศรษฐกิจพื้นฐานชุมชน เพิ่มรายไดใหแกประชาชน 
 

4.3  กรอบยทุธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตจังหวัด 
 1. ยุทธศาสตรการขจัดปญหาความยากจน 
  มีแนวทางการพัฒนา ดังนี ้
  - พัฒนาสงเสริมรายไดเฉล่ียใหมีอัตราท่ีสูงข้ึนและมีมาตรฐาน 
  - สงเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมอาชีพตาง ๆ เพื่อยกระดบัมาตรฐานใหเปน 

   สินคา OTOP สูสากล 
  - สงเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม 
  - สงเสริมใหมีมาตรการทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑของกลุมอาชีพและผลผลิตทางการ 

   เกษตรที่มีอยูในจังหวัด 
  - สงเสริมการจางแรงงานและการสรางอาชีพ 
  - สงเสริมการแกไขปญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐ 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
  มีแนวทางการพัฒนา ดังนี ้
  - พัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภคและสงเสริมใหจังหวดัเชียงรายเปนเมืองนาอยู 
  - พัฒนาดานการคมนาคมใหมีความเชื่อมตอท่ัวท้ังจังหวดั 
 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สังคม และการเมือง 
  มีแนวทางการพัฒนา ดังนี ้
  - สงเสริมดานการศึกษา 
  - สงเสริมดานการศาสนา 
  - สงเสริมดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ิน 
  - สงเสริมดานการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม 
  - สงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  - สงเสริมดานสาธารณสุข การกีฬา และนนัทนาการ 
  - สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
  - สงเสริมการสังคมสงเคราะห 
  - สงเสริมการแกไขปญหาเดก็ สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสทางสังคม 
  - พัฒนาความเทาเทียมกนัของคุณภาพชีวิตในชุมชนเมืองและชนบท 
  - สงเสริมใหประชาชนไดมีความรูและมีสวนรวมทางการเมืองอยางสรางสรรค 
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  มีแนวทางการพัฒนา ดังนี ้
  - สงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร 
  - สงเสริมอุตสาหกรรมเพ่ือการคาชายแดน 
  - สงเสริมการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจใหเกดิความสมดุลยท่ัวท้ังจังหวดั 
  - สงเสริมแหลงงานและสรางความเขมแข็งของครอบครัว 
  - สงเสริมธุรกิจการบริการใหมีมาตรฐานสูระดับสากล 
  - พัฒนาจังหวดัเชียงรายเปนศูนยกลางพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียวท้ังใน 

   ประเทศและตางประเทศ 
 5. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพฒันาส่ิงแวดลอม 
  มีแนวทางการพัฒนา ดังนี ้
  - สงเสริมใหเกิดการเรียนรูและใชชีวิตรวมกับธรรมชาติอยางอนุรักษ 
  - พัฒนาแหลงน้ําใหสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
  - สงเสริมการจัดการดานขยะมูลฝอย ส่ิงปฎิกูลและการบาํบัดน้ําเสีย 
  - กําหนดนโยบายและวางแผนการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ 
  - ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
 6. ยทุธศาสตรสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี
  มีแนวทางการพัฒนา ดังนี ้
  - ปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็วและเปนธรรม 
  - พัฒนางานบริการดวยระบบอิเล็คทรอนิกส (E – Service) 
  - สงเสริมใหมีกิจกรรมการมสีวนรวมของประชาชนและเปดชองทางการรับฟงความคิดเห็น 

  ของประชาชนอยางกวางขวาง 
  - พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพพรอมท่ีจะบริการประชาชนอยาง 
                              ถูกตองและรวดเร็ว 
   - การพัฒนาคุณธรรม การปองกันปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ัน 
  - การพัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใชและสถานที่ในการบริการ 
 7. ยุทธศาสตรการสงเสริมการรักษาความม่ันคงของรัฐ 
  มีแนวทางการพัฒนา ดังนี ้
  - สงเสริมการรักษาความม่ันคงชายแดนใหมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกดาน 
  - สงเสริมใหมีกระบวนการบริหารจัดการ ดานแรงงานตางดาวใหมีประสิทธิภาพ  
                              การกําหนดสถานะบุคคลและการปองกันการลักลอบเขาเมือง 
  - สงเสริมระบบเครือขายขาวกรองระบบเตือนภัยและการบริหารภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพ 
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4.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
1. วิสัยทัศน การพัฒนา จังหวัดเชียงราย 

"เมืองทองของวัฒนธรรมลานนา นําการคาสูสากล ประชาชนอยูเย็นเปนสุข" 
 

 กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
1. การขจัดความยากจน 

             โดยการสรางระบบการบริหารจัดการการแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการในพ้ืนท่ี
จังหวดัเชียงราย ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง แกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนยากจน ใหประชาชนยากจนไดรับการพัฒนา ศักยภาพท่ีดีข้ึน และไดรับโอกาสในการเขาสูทุนและที่
ทํากิน 

2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย  
             คุณภาพชีวิต ดํารงฐานวัฒนธรรมลานนาและความเขมแข็งใหกบักระบวนการประชาสังคม โดยพัฒนา
คนใหมีความรู สามารถปรับตัว คิดเปนทําเปน มีคุณภาพชีวิตท่ีด ีสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม และสังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

3. สรางความเขมแข็งใหกับภาคเกษตร อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม การทองเท่ียว เพื่อเพิ่ม 
มูลคา ใหกับฐานเศรษฐกิจเดิมอยางยั่งยืน 

โดยพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพ่ิมมูลคาภาคเกษตร อุตสาหกรรม หัตถ-อุตสาหกรรม และการ
ทองเท่ียว โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาเปนสินคาสงออกเพ่ือเพ่ิมรายไดใหจังหวดั 

4.ดํารงความเปนฐานทรัพยากรธรรมชาตท่ีิอุดมสมบูรณ และจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีดี 
            โดยพัฒนาระบบการปองกันและรักษาความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมลอมท้ังใน
เมืองและชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดแีละการพัฒนาท่ียั่งยนื 

5. พัฒนาใหเปนประตูการคาการลงทุนเชื่อมโยงกับตางประเทศ 
             โดยเรงดําเนินการตามแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนเชียงราย สงเสริมการคาการลงทุน การตลาดกับ
ตางประเทศ เพื่อเปนประตูการคาการลงทุนของภาคเหนือและของประเทศ 

6. การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
             โดยพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐใหใสสะอาด โปรงใส ตรวจสอบได เพิ่มประสิทธิภาพ ขีดสมรร
นะ ความทันสมัยใหกับบุคลากรภาครัฐ เพื่อยกระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  

7. การรักษาความม่ันคงของรัฐ 
             โดยรักษาความม่ันคงชายแดนใหปลอดภัยจากการคุกคามทุกดาน พัฒนาระบบเครือขายขาวกรอง 
ระบบเตือนภัย และบริหาร ภยัพิบัติใหมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสามารถปองกันการลักลอบเขาเมือง และบริหาร
จัดการแรงงานตางดาวอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสามารถกําหนดสถานะบุคคลอยางชัดเจน 
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4.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอแมสาย   
1. วิสัยทัศนการพัฒนาอําเภอ 

 เพื่อพัฒนาภายใตวิสัยทัศนแมสายสูความ “ม่ันคง ม่ันใจ ม่ังค่ัง” 
2. พันธกิจ 

 บริหารงานแบบบูรณาการเพือ่สรางความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ เสริมสรางความม่ันคง ปลอดภัยของเมือง
ชายแดน รักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมของทองถ่ินแมสาย           โดยเนนการมีคุณภาพชีวติท่ีดีของประชาชน
และการมีสวนรวมของประชาชน       ใหประชาชนเปนจดุศูนยกลางเพือ่สรางความม่ันใจใหกับประชาชนท่ีอยู
ในอําเภอแมสาย โดยมีพันธกิจ ดังนี ้
 1.พัฒนาอําเภอแมสายใหเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ การคมนาคม และแหลงทองเท่ียวชายแดน   ท่ีมีความ
สมบูรณทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในฐานะเปนเมืองหนาดาน หรือประตู ( Gate Way ) สูอินโดจีน (ลาว-จีน-พมา) 
 2.พัฒนาอําเภอแมสายเปนเมืองท่ีมีการจัดระเบียบผังเมืองรองรับการขยายตัวของเมือง   และการบริหาร
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในอนาคต 
 3.พัฒนาพื้นท่ีรอบนอกเปนเขตอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจร เช่ือมโยงระบบการตลาดใน
พื้นที่ดานพรมแดนท้ัง 2 แหง การสงออกสูตลาด ตลอดจนเนนการสรางงานใหกลุมอาชีพตางๆ ในชุมชน ไดมี
งานทํา ลดชองวางของรายไดระหวางพื้นท่ีในเขตเทศบาลและในเขตอบต. 
 4.พัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน กลุม องคกรประชาชนใหมีความ
เขมแข็ง เนนการอยูรวมกันของวัฒนธรรมท่ีมีความหลากหลายอยางมีสมานฉันทเขาใจและยอมรับกฎหมาย 
กติกา ระเบียบของสังคม 
 5.พัฒนาและเพิ่มระบบการรักษาความปลอดภัยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน ท้ังในพื้นท่ีช้ันในและแนวชายแดน 
 6.พัฒนาระบบการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาวลานนา และชนเผาท่ีมีความหลากหลายใน
พื้นที่ ตลอดจนสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินสูการคาและการทองเท่ียว 
 7.พัฒนาความสัมพันธอันดีกบัประเทศเพื่อนบาน 
 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอแมสาย    
  แบงออกเปน 3 กลุมยุทธศาสตรการพัฒนาคือ 
 1.กลุมยุทธศาสตรเพื่อเสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 เปาหมายกลุมยุทธศาสตร เพื่อเสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ตลอดจน
เสริมสรางสุขภาพพลานามยั สรางแมสายใหเปนเมืองท่ีมีความสงบ มีการจัดระเบียบสังคมท่ีดีและเปนระบบ  
 (1) ยุทธศาสตรความม่ันคง 
  -แผนงานสถาปนาเมืองคูแฝดแมสาย ทาข้ีเหล็ก 
  -แผนงานสถาปนาบานพี่ เมืองนอง คุนหมิง-สิบสองปนนา 
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  -แผนงานเฝาระวังภัยเต็มระบบพัฒนาระบบขอมูลดานความปลอดภยั 
  -แผนงานสงเสริมการมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน 
  -แผนงานเอาชนะยาเสพติดและผูมีอิทธิพลอยางยั่งยืน 
 (2)ยุทธศาสตรสงเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน 
  -แผนงานสงเสริมการออกกําลังกาย (สรางนําซอม) 
  -แผนงานการสงเสริมความรูเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
  -แผนงานสงเสริมการแพทยภูมิปญญาทองถ่ิน 
 (3)ยุทธศาสตรการจัดระเบียบสังคม 
  -แผนงานการปรับปรุงระบบการดําเนนิงานของศูนยดาํรงธรรม 
  -แผนงานระบบขอมูลแหลงทองเท่ียว โรงแรม สถานบริการ ฯลฯ 
  -แผนงานพัฒนาระบบปองกัน ปราบปราม การกระทําผิดกฎหมาย 
  -แผนงานเสริมสรางความรูความเขาใจเกีย่วกับการจัดระเบียบสังคม แกนักเรียน นักศึกษา ประชาชน 

 2.กลุมยุทธศาสตรเพื่อเสริมสรางความม่ันใจ 
 เปาหมายกลุมยุทธศาสตร เพื่อเสริมสรางความมั่นใจในคุณภาพชีวิตท่ีดใีนเมืองแมสายอันไดแกการ
เสริมสรางความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย มีการจัดระบบผังเมือง        ระบบภูมิทัศน    ประชาชนมี
การศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ   มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง และการรักษาความสงบเรียบรอย 
 (1)ยุทธศาสตรแมสายเมืองนาอยู/สรางเมืองใหสวยงาม 
  -แผนงานเสริมสรางความสะอาด 
  -แผนงานผังเมืองดวยระบบ GSM 
  -แผนงานบําบัดขยะอยางเปนระบบ 
  -แผนงานพัฒนาภูมิทัศน สวนราชการ/หนวยงานเอกชน/สถานบันทางศาสนา/รานคา 
 (2)ยุทธศาสตรทางการศึกษา 
                           -แผนงานสงเสริมการศึกษาเพื่อการพัฒนาชายแดน(ศูนยภาษา คอมพิวเตอร การคาการบริการ) 
  -แผนงานฝกอาชีพการเกษตรแบบครบวงจร 
  -แผนงานฝกอาชีพศิลปหัตถกรรมเสริมสรางปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 (3)ยุทธศาสตรการเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชน 
  -แผนงานฝกผูนําและจดัต้ังเครือขายชุมชน 
  -แผนงานเสริมสรางการมีสวนรวมในการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน 
  -แผนงานเครือขายวิทยุชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 
  -แผนงานจัดทําแผนแมบทชุมชนในทุกตําบล/หมูบาน 
 (4)ยุทธศาสตรการบูรณาการภารกิจของสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอแมสาย
ตามแผนยุทธศาสตร 
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  -แผนงานการประสานการพัฒนา 
  -แผนงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  -แผนงานติดตามผลการดําเนนิงานตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล 
  -แผนงานรณรงคการสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

3.กลุมยุทธศาสตรเพื่อความอยูดีกนิดีของประชาชน (ม่ังค่ัง) 
 เปาหมายกลุมยุทธศาสตร เพื่อสรางสภาพเศรษฐกิจท่ีดีใหกับประชาชนมีความอยูดกีินดี มีรายไดเกิน 
20,000 บาท/คน/ป ทุกครัวเรือนมีการกระจายรายไดท่ีเหมาะสม ระหวางประชาชนในเขตเทศบาลและในเขต 
อบต. สนับสนุนนโยบายเขตเศรษฐกิจชายแดน มีการประชาสัมพันธในเชิงรุก เนนความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมท่ีสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุขมาเปนจุดขายดานการทองเท่ียว 
 (1)ยุทธศาสตรเขตเศรษฐกจิพิเศษชายแดน 
  -แผนงานสงเสริมการคาชายแดน (ประตูทองของการคา) 
  -แผนงานสงเสริมสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
  -แผนงานสงเสริมสินคาเกษตรเพื่อการคา (ในเมือง/จังหวัด/ตางประเทศ) 
  -แผนงานเอาชนะปญหาความยากจนอยางยั่งยืน 
 (2)ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธเชิงรุก 
  -แผนงานการพัฒนาระบบขอมูลการทองเท่ียว และผลิตภัณฑในทองถ่ิน 
  -แผนงานการเช่ือมโยงระบบอินทราเน็ต และอินเตอรเนต็ระหวางหนวยงาน 
 (3)ยุทธศาสตรการทองเท่ียว 
  -แผนงานสงเสริมเอกลักษณดานการทองเท่ียว 
  -แผนงานสงเสริมการคา การทองเท่ียวบริเวณดานพรมแดนท้ัง 2 ดาน 
  -แผนงานการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
  -แผนงานการจัดสรางลานวฒันธรรมอําเภอแมสาย 

4.6 นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถ่ิน 
1. นโยบายการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
มีนโยบายมุงเนนท่ีจะพัฒนา เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชนจัดระบบ

การบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  ถูกตอง  และเปนธรรม  เพื่อใหบริการประชาชนในเร่ือง 
ตาง ๆ ( ONE STOP SERVICE ) พัฒนาบุคลากร อุปกรณ และสถานท่ีปฏิบัติงานใหทันสมัยรองรับการถายโอน
การกิจจากภาครัฐ สงเสริมใหประชาชนมีความรู และเขาใจในกิจการของทองถ่ิน ใหประชาชนเปนศูนยกลางใน
การพัฒนา มีสวนรวมในกิจการขององคกรตลอดจนเสริมสรางวัฒนธรรมในการทํางาน ใหแกบุคลากรทองถ่ิน
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มุงเนนใหองคกรแหงธรรมาภิบาลในการใหบริการประชาชน โดยมีแนวทางในการ
พัฒนา ดังนี้ 
 1.1)สงเสริมดานการเมือง การปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย โดยมุงเนนใหประชาชน 
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เขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล    สรางจิตสํานึกใหชุมชนปกครองตนเองภายใตหลักธรรมาภิ
บาล( GOOD GOVERNACE ) หรือยึดหลักหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี กลาวคือ ยึดคุณลักษณะ 
สําคัญของกลไกการบริหารจัดการท่ีด ี 6 ประการ ไดแก หลักความรับผิดชอบ โดยตระหนักถึงสิทธิ    หนาท่ี 
การมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม   การใสใจในปญหาของทองถ่ิน   มีความกลาหาญท่ีจะรับผิดชอบผลจากการ
กระทํา  หลักคุณธรรม คือยึดม่ันในความถูกตองดีงาม ยึดหลักซ่ือสัตยสุจริต  ขยนั อดทน  มีระเบียบวินยั 
หลักการมีสวนรวม  โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและรวมตัดสินใจในการพัฒนาทองถ่ิน หลัก
ความคุมคา  โดยบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีจํากัดใหมีการใชอยางประหยดั  คุมคาเกิดประโยชนสูงสุด  และ
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน   หลักความโปรงใส คือเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนให
ประชาชนเขาถึงไดสะดวก และมีสวนรวมตรวจสอบความถูกตองในการดําเนนิงาน   หลักนิตธิรรม โดยตรา
กฎหมาย กฎขอบังคับตางๆ ใหทันสมัย เปนธรรม เปนท่ียอมรับของสังคม 
 1.2) พัฒนาและปรับปรุงการใหบริการแกประชาชนผูมาติดตอราชการ จัดใหมีการบริการประชาชน
แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดบริการเดียว การลดข้ันตอนในการทํางาน การจัดหาวัสดุครุภณัฑท่ีจําเปนเพื่อใหเกิดความ
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 1.3) สงเสริมและสรางขวัญกําลังใจ   ความสามัคคีใหเกดิข้ึนกับบุคลากรภายในองคกรท้ังฝายการเมือง 
ฝายประจํา โดยบริหารงานบนพื้นฐานของความถูกตอง ยุติธรรมและความโปรงใส โดยยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณของขาราชการและนักการเมือง รวมท้ังพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรใหมี
ความรูความสามารถ  มีจิตสํานึกตอการปฏิบัติหนาท่ี   และการใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
และถูกตอง ตามระเบียบ  ข้ันตอนและกฎหมาย 
 1.4) สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดเวทีประชาคมในทุกระดับ เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมคิด 
รวมทํา รวมรับผิดชอบในกระบวนการของการพัฒนา  และพรอมท่ีจะไดรับการตรวจสอบจากประชาชนและ
สังคมโดยรวม เพื่อปองกันปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 1.5) สงเสริมใหมีการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาล กิจกรรมท่ีเทศบาลไดจัดทําข้ึน 
โดยจัดต้ังศูนยประชาสัมพันธตามชุมชน  พัฒนาระบบขอมูลขาวสารใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนแรงจูงใจให
ประชาชนเขามามีสวนรวม  และแกไขปญหาตาง ๆ   เพือ่ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง
เกิดการมีสวนรวมในชุมชนทุกระดับ พรอมเสริมสรางสวัสดิการท่ีดแีละกิจกรรมการสังคมสงเคราะห   การ 
สงเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผูสูงอายุผูพิการและผูดอยโอกาสโดยมีแนวทางในการพัฒนา  ดังนี้ 
 2.1) สงเสริมสนับสนุนการพฒันาคุณภาพชีวิต  พัฒนาระบบการจัดสวสัดิการสังคม การสังคมสง
เคราะหแกประชาชนอยางเสมอภาค และเทาเทียมกนั เพื่อใหผูดอยโอกาสทางสังคม เด็ก สตรีผูพิการ คนชรา ได
รับการดูแลเอาใจใสอยางท่ัวถึง 
 2.2) สงเสริมสนับสนุนการดาํเนินงานเก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  
การควบคุมและระวังโรคติดตอ   จัดต้ังศูนยบริการสาธารณสุขแบบครบวงจร    มีสถานที่ออกกําลังกายท่ีพกั 
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ผอนสวนสาธารณะ มีอาหารบริโภคท่ีปลอดภัย โดยดําเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ สนับสนุนคาใชจายในการ
ดําเนินงานรวมกับอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (อสม.)  สถานีอนามัยบานผาหมี    และโรงพยาบาล 
แมสาย ,การจดัหนวยสุขภาพตรวจเยี่ยมชุมชน,   การจดัชุดรับสงผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉินการจัดตั้งหนวยกูชีพ,การจดั
หนวยกูภัย “หนึ่งตําบล หนึ่งทีมกูภยั” 
 2.3) พัฒนาปรับปรุงระบบการกําจัดขยะมูลฝอย   โดยเนนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ
อยางเปนระบบ รวมบริหารจัดการบอกําจดัขยะรวมของอําเภอแมสาย    รวมกับเทศบาลตําบลแมสาย และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตาง ๆ  การสรางจิตสํานึกในการรักษาความสะอาดเรียบรอยของบานเมือง การจัดใหมีระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนรองรับการขยายตัวของเมืองแมสายเมืองทองเท่ียวตามแนวชายแดน 
 2.4) การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานในรูปแบบ“ประชาคมเทศบาล” 

3.นโยบายการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
มีนโยบายมุงเนนท่ีจะจัดระบบการศึกษาในระดับอนุบาล  เด็กกอนวัยเรียนและพัฒนาการศึกษาท้ังใน

และนอกระบบ   สนับสนนุใหประชาชนมีความรู   ความเขาใจในวัฒนธรรม   และจารีตประเพณอัีนดีงามเสริม
สรางจิตสํานึก   และความรับผิดชอบในการปฏิบัตตินตอสังคม  ภายใตความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ตลอดจนฟนฟ ู  และรักษาเอกลักษณของทองถ่ิน   โดยการสนับสนุน กิจกรรมทางศาสนาของประชาชนทุก
ศาสนา  สงเสริมและพัฒนาความสามารถดานกฬีา   แกเยาวชนในชุมชนอยางท่ัวถึง   พรอมใหเยาวชนและผูท่ี
สนใจไดรับการฝกฝน  เพือ่พัฒนาทักษะทางดานกฬีาอยางมีระบบนําไปสูการพัฒนาท่ีถูกตอง ปรับปรุงศูนย
เยาวชนตําบลใหเกิดความหลากหลายในกิจกรรมตาง ๆ เชน ดานดนตรีสากล ดนตรีพืน้บานศูนยเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ กจิกรรมนันทนาการท่ีท่ัวถึงมอบใหแกประชาชน เนนกระบวนการมีสวนรวม การเรียนรูรวมกนั
ของชุมชน โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 

3.1) สงเสริมสนับสนุนและยกระดับการศึกษาของเด็ก  เยาวชน  ประชาชนท่ัวไป    ท้ังในและนอก 
ระบบโรงเรียนตามอํานาจขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด เตรียมความพรอมดานบุคลากร วัสดุอุปกรณ ส่ือการเรียน
การสอน และพัฒนายกระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็กจดัเปนโรงเรียนเทศบาล  ระดับอนบุาล   การสงเสริมการเรียนรู
ของชุมชน โดยใชระบบคุณธรรมและวถีิชีวิตของชุมชนเปนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงความร
วมมือของสถาบันครอบครัว สถาบันทางศาสนา สถาบันทางการศึกษา และสถาบันทางสังคม พรอมท้ังพัฒนา
คุณภาพการศกึษาระบบเครือขายของทองถ่ิน 
 3.2) สนับสนุนการศึกษาอบรมของประชาชนการสงเสริมพัฒนาเดก็เยาวชนไดรับโอกาสในการศึกษาต
อในระดับสูงแลวนําความรูความสามารถกลับมาพัฒนาทองถ่ิน การจดัต้ังศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดต้ัง
ศูนยขอมูลขาวสาร   งานเผยแพรประชาสัมพันธ 

3.3) สงเสริมและสนับสนุนศูนยบูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน สถาบันทางศาสนา ใหเปนแหล
งเรียนรูและสืบคน เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมของทองถ่ินอยางยั่งยืน การสรางองคความรู สืบคนปราชญชาวบาน  
ภูมิปญญาทองถ่ิน ใหชุมชนตาง ๆ ไดเขามีสวนรวมในการถายทอดความรูภูมิปญญาพื้นบาน แกเด็กและเยาวชน 
การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีงาม 
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3.4) สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการตาง ๆ    จัดต้ังศูนยเยาวชนเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  
เปนแหลงเรียนรูแลกเปล่ียนความคิดเหน็  เสริมสรางประสบการณในการดําเนนิงานดานตาง ๆ  การจัดต้ังชมรม
กีฬาและนันทนาการ  จัดหาและบํารุงรักษาอุปกรณกีฬา   สถานท่ีออกกําลังกายและพักผอนหยอนใจชุมชน 

4.นโยบายการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบรอย 
มีนโยบายมุงเนนท่ีจะใหบริการประชาชนทุกระดับ และใหประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได มีการ

รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน และการประชาสัมพันธใหความรูดานการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย โดยเนนใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัประสานความรวมมือทุกภาคสวนใน
ลักษณะเครือขายความรวมมือในการปฏิบัติงานใหเกิดความผาสุกและเกิดความม่ันคงในชีวิตทรัพยสิน โดยมี
แนวทางในการพัฒนา ดังนี ้

4.1) พัฒนาระบบรักษาความสงบเรียบรอยแกชุมชน  พัฒนาศักยภาพเครือขายอาสาสมัคร อปพร.  
ชรบ., ตํารวจชุมชน, ทหารกองหนุน-กองกําลังประชาชน ประสานความรวมมือชมรมกํานัน-ผูใหญบานดแูล
การรักษาความสงบเรียบรอยของหมูบาน ชุมชน 

4.2) การปองกนัและแกไขปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรมโดยเนนชุมชนมีสวนรวม การจัดต้ังศูนย
ประสานงานการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสินของประชาชนเมืองชายแดน ร
วมปฏิบัติหนาท่ีกับศูนย อปพร.ในแตละหมูบาน การจัดต้ังสายตรวจรวมระหวาง อปพร. กับอาสาสมัครตํารวจ
ชุมชน ,การประสานงานระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียง 

4.3) การจัดหาใหมีเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการดับเพลิง   การปองกันรักษาความสงบเรียบรอย     ใหมี
มาตรฐาน  ครบถวน  สงเสริมและเผยแพรความรูในการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัใหแกราษฎร  สราง
ความเช่ือม่ันใหกับประชาชน และการประกอบธุรกิจของนักลงทุนในเมืองชายแดน มากยิ่งข้ึน 

4.4) การจัดทําระบบขอมูลชุมชน   ในการสํารวจสภาพพ้ืนที ่การอยูอาศัยของประชาชนในแตละหมูบ
าน ชุมชน เพื่อจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนการรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน และการ
จัดต้ังศูนยปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติดอยางจริงจัง 

5. นโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การสงเสริมการลงทุนการพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
มีนโยบายมุงเนนท่ีจะสงเสริมการพัฒนาเสริมสรางเศรษฐกิจพืน้ฐานครัวเรือนและชุมชน เพื่อสราง

ความม่ันคงดานการประกอบอาชีพ และยกระดับรายไดใหแกประชาชนในทองถ่ินอยางยั่งยืน โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุงและพัฒนาสินคาในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม เพิ่มศักยภาพแกเกษตรกรและการ
ผลิตใหไดคุณภาพมาตรฐาน   ปรับปรุงศักยภาพการจดัเก็บรายได    และเรงพัฒนาเพิ่มศักยภาพดานการทอง
เท่ียวในทองถ่ินอยางครบวงจร โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี ้  

5.1) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหมีความสมดุล สอดคลองแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง 
5.2) สงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและสรางมูลคาเพิ่มของสินคาและบริการ เพื่อยกระดับรายได

สนับสนุนกิจกรรมของกลุมอาชีพตาง ๆ มุงกระจายรายไดสูประชาชนอยางท่ัวถึง โดยมุงหวัง ใหประชาชนในท
องถ่ิน มีงานทําตลอดฤดูกาล 
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5.3) พัฒนากระบวนการในการผลิตและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑชุมชน  พรอมท้ังพัฒนาแหล
งการตลาดเพ่ือรองรับการจําหนายผลิตภัณฑ     เพิ่มศักยภาพแกเกษตรกรในการเพ่ิมผลผลิตสนับสนุนสินคา
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมควบคูกับพฒันาเมืองใหนาอยู   และปลอดภัย เพื่อสรางความม่ันใจแกนักทองเท่ียว
และผูประกอบการดานบริการ   และดําเนนิการพัฒนาปรับปรุงปจจัยพื้นฐาน     เพือ่รองรับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจทุกดานอยางมีระบบ 

5.4) พัฒนาแหลงทองเท่ียวเมืองชายแดนใหมีศักยภาพสอดคลองกับวฒันธรรมทองถ่ิน สรางงานเสริม
รายไดเพิ่มข้ึนใหกับประชาชนและชุมชน 

6. นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
มีนโยบายมุงเนนท่ีจะพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอยางมีระบบ เรงรัดพัฒนาดานสาธารณูปโภค

สาธารณูปการและบริการสาธารณะทุกดานใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน   สนองตอการพัฒนาศักยภาพและสภาพ
แวดลอมทางกายภาพของเมือง    อันจะเปนสวนสําคัญในการเพ่ิมความสะดวกในการดํารงชีวิต การคมนาคม 
สัญจรไปมาและการประกอบอาชีพของประชาชน โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 

6.1 เรงพัฒนาเครือขายระบบโครงสรางพื้นฐานของหมูบานและ เช่ือมโยงกับทุกตําบลใหมีความ
สะดวกสบาย ปลอดภัย ท้ังดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหไดคุณภาพ มีมาตรฐานรองรับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจและเมืองชายแดน 

6.2 การพัฒนาระบบผังเมือง   การควบคุมอาคาร   ระบบการจราจร ถนนเล่ียงเมือง ถนนสายหลัก
สะพาน ทอระบายน้ํา ระบบประปา การบํารุงรักษาส่ิงสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงกอสรางอ่ืน ๆ  พร
อมปรับปรุงภูมทัศนของหมูบาน ชุมชนใหครบทุกพื้นท่ี 

7. นโยบายการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
   มีนโยบายมุงเนนท่ีจะเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน ในการปรับปรุงบํารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    เปนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   และส่ิงแวดลอมใหเหมาะสม
กับสภาพพืน้ท่ีเปนไปอยางยัง่ยืน    ใหเกดิประโยชนสูงสุดตอประชาชน ครอบคลุมกิจกรรมท่ีเกีย่วของกับส่ิง
แวดลอม พัฒนาบานเมืองใหนาอยู นาอาศัย มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีพอเพียง เหมาะสมตอการนํามาใชประโยชน   
ภายใตการรักษาความสมดุลของธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี ้

7.1) การเสริมสรางจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
7.2) การปองกันการทําลาย การบําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 7.3) พัฒนาส่ิงแวดลอมโดยการบริหารจัดการ กิจกรรมการสนับสนุนระบบกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  
 7.4) รณรงคการขุดลอกวัชพชื คลองท่ีสงน้ําใชในการเกษตร ขุดลอกลําเหมืองเพื่อแกไขปญหาน้ําทวม 
 7.5) ปรับปรุงแหลงเก็บกักน้าํ การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร ปรับปรุง
พัฒนาพื้นท่ี เพื่อการอนุรักษใหเกดิการใชท่ีดินอยางมีระบบ สรางความเขาใจและมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการ การอนุรักษแหลงเรียนรูโบราณสถาน ปาไม ภายใตจติสํานึก และรับผิดชอบในส่ิงแวดลอม โดยท่ัวถึง
และเทาเทียมกนั 



เผย
แพร

่เว็บ
ไซด์

 

www
.na

ng-
non

.co
m

ห น า  | 55 

 

แผนพัฒนาสามป  2552 – 2554  เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  | ห น า 55  

 

บทท่ี 5  สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

 
 

4.1 วิสัยทัศนการพัฒนา 
“องคกรท่ีเปนเลิศมุงใหบริการ    สูธรรมาภิบาลคูตําบล” 

 

4.2  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวง 3 ป  
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชมุชน 
 มีแนวทางการพัฒนา ดังนี ้

1.1 สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน รักษา ฟนฟูสุขภาพ ยกระดับสุขภาพอนามัยท่ีดีของ
ประชาชน 

1.2 พัฒนาและสงเสริมการศึกษาในระดับเด็กกอนวยัเรียน การศึกษาในระบบและนอกระบบ
ใหความรูคูคุณธรรม 

1.3 พัฒนาและเสริมสรางการกีฬา และนันทนาการของประชาชนและเยาวชน สูการยกระดับ
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

1.4 สงเสริมและสนบัสนุนการฟนฟู สืบสาน อนุรักษ และบูรณาการงานดานศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

1.5 พัฒนาระบบการจัดสวสัดิการสังคม และสนับสนนุการสังคมสงเคราะหแกผูดอยโอกาสทาง
สังคม 

1.6 สงเสริมและสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
2.พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบรอย และความมั่นคงเขตเมืองชายแดน 
 มีแนวทางการพัฒนา ดังนี ้

2.1 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน องคกร ชุมชน และวัสดุอุปกรณใหมีความเขมแข็งใน
การสรางเครือขายและดําเนนิงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความสงบเรียบรอยภายใน 

2.2 สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอาชญากรรม 
2.3 พัฒนาประสิทธิภาพการเฝาระวังปญหา ภัยธรรมชาติ และพัฒนาระบบขอมูลขาวสารการ

แจงเตือนภยั การขาว 
 3. พัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานครัวเรือนและชุมชน การลงทุน การพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
  มีแนวทางการพัฒนา ดังนี ้

3.1 สงเสริมและสนบัสนุนการพัฒนาฝมือแรงงาน และยกระดับรายไดกลุมองคกรอาชีพ ผู
วางงาน และผูดอยโอกาสทางสังคม 
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3.2 สงเสริมและสนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มของสินคา บริการ และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน 
3.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการผลิตภาคเกษตร สอดคลองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 3.4 พัฒนาศักยภาพแหลงทองเท่ียวเมืองชายแดนและการบริหารจัดการทองเท่ียว สรางรายไดแก
ประชาชนและชุมชน 

4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปการ 
 มีแนวทางการพัฒนา ดังนี ้

 4.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ําของหมูบานและเชื่อมโยงกับ
ทุกตําบล 
 4.2 ขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะ 
 4.3 ขยายเขตระบบประปา 
 4.4 ติดต้ังระบบโทรศัพทสาธารณะ 
 4.5 พัฒนาระบบจราจรทางบก 
 4.6 สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําผังเมือง และควบคุมอาคารสอดคลองเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 
 5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการส่ิงแวดลอมเมืองนาอยูอยางยัง่ยืน 
 มีแนวทางการพัฒนา ดังนี ้
 5.1 สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน ฟนฟู อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 5.2 สงเสริมและสนับสนุนการสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 5.3 สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
 5.4 สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการบําบัดน้ําเสียชุมชน และการระบายน้ําแกไขปญหาน้าํทวม 
 5.5 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค 
 5.6 สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการใชท่ีดินอยางมีระบบ 

6. พัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี
 มีแนวทางการพัฒนา ดังนี ้
 6.1 สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในรูปประชาคมเทศบาลในการบริหารจัดการ
กิจการทองถ่ินใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได 
 6.2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานท่ีปฏิบัติราชการ สูการบริการท่ีดีแก
ประชาชน 
 6.3 พัฒนาการบริหารงานการคลัง ระบบการพัสดุ และระบบการจัดเกบ็รายได 
 6.4 พัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร 
 6.5 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่สําคัญแกประชาชน 
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บทที่ 6  สรุปบัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

ยุทธศาสตร 
ป 2552 ป 2553 ป 2554 รวม 3 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชมุชน 
1.1 สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน รักษา ฟนฟูสุขภาพ 
ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน 
1.2 พัฒนาและสงเสริมการศึกษาในระดับเด็กกอนวยัเรียน 
การศึกษาในระบบและนอกระบบใหมีความรูคูคุณธรรม 
1.3 พัฒนาและเสริมสรางการกีฬา และนันทนาการของ
ประชาชนและเยาวชน สูการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ด ี
1.4 สงเสริมและสนับสนุนการฟนฟู สืบสาน อนุรักษ และ
บูรณาการงานดานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น 
1.5 พัฒนาระบบการจัดสวสัดิการสังคม และสนับสนนุการ
สังคมสงเคราะหแกผูดอยโอกาสทางสังคม 
1.6 สงเสริมและสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 
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4,263,000 
 
16,073,500 
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4,750,000 
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รวม 130 13,845,500 65 8,992,000 73 9,092,000 239 31,929,500 
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ยุทธศาสตร 
ป 2552 ป 2553 ป 2554 รวม 3 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2) พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบรอย 
และความมั่นคงเขตเมืองชายแดน 
2.1 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน องคกร ชุมชน และวัสดุ
อุปกรณใหมีความเขมแข็งในการสรางเครือขายและดําเนินงาน
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความสงบเรียบรอย
ภายใน 
2.2 สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
และอาชญากรรม 
2.3 พัฒนาประสิทธิภาพการเฝาระวังปญหา ภัยธรรมชาติ และ
พัฒนาระบบขอมูลขาวสาร การแจงเตือนภัย การขาว 
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รวม 22 1,737,400 11 950,000 11 750,000 44 3,437,400 
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ยุทธศาสตร 
ป 2552 ป 2553 ป 2554 รวม 3 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3) พัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานครัวเรือนและชุมชน การลงทุน การ
พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
3.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝมือแรงงาน และยกระดับ
รายไดกลุมองคกรอาชีพ ผูวางงาน และผูดอยโอกาสทางสังคม 
3.2 สงเสริมและสนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มของสินคา บริการ 
และพัฒนาคุณภาพผลิตภณัฑชุมชน 
3.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการผลิตภาคเกษตร 
สอดคลองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
3.4 พัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวเมืองชายแดนและการบริหาร
จัดการทองเที่ยว สรางรายไดแกประชาชนและชุมชน 

 
 
 

3 
 

3 
 

12 
 

3 

 
 
 

180,000 
 

300,000 
 

1,000,000 
 

80,000 
 

 
 
 

2 
 

3 
 

10 
 

2 

 
 
 

150,000 
 

300,000 
 

730,000 
 

80,000 

 
 
 

2 
 

3 
 

10 
 

2 

 
 
 

150,000 
 

300,000 
 

730,000 
 

80,000 

 
 
 

7 
 

9 
 

32 
 

7 

 
 
 

480,000 
 

900,000 
 

2,460,000 
 

240,000 

รวม 21 1,560,000 17 1,260,000 17 1,260,000 55 4,080,000 
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ยุทธศาสตร 
ป 2552 ป 2553 ป 2554 รวม 3 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4) พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปการ 
4.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอ
ระบายน้ําของหมูบานและเชื่อมโยงกับทุกตําบล 
4.2 ขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะ 
4.3 ขยายเขตระบบประปา 
4.4 ติดตั้งระบบโทรศัพทสาธารณะ 
4.5 พัฒนาระบบจราจรทางบก 
4.6 สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําผังเมือง และควบคุมอาคาร
สอดคลองเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 

 
26 

 
2 
3 
1 
2 
2 

 
15,555,000 
 
1,200,000 
360,000 
250,000 
700,000 
700,000 

 
21 

 
2 
- 
1 
1 
2 

 
11,020,000 
 
1,200,000 

- 
250,000 
100,000 
700,000 

 
19 

 
2 
2 
1 
1 
2 

 
14,770,000 

 
1,200,000 
160,000 
250,000 
100,000 
700,000 

 
66 

 
6 
5 
3 
4 
6 

 
27,345,000 

 
3,600,000 
520,000 
750,000 
900,000 

2,100,000 

รวม 36 18,765,000 27 13,270,000 27 17,180,000 90 35,215,000 
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ยุทธศาสตร 
ป 2552 ป 2553 ป 2554 รวม 3 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดลอมเมือง
นาอยูอยางยัง่ยืน 
5.1 สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน ฟนฟู อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.2 สงเสริมและสนับสนุนการสรางจิตสํานึกและการมีสวน
รวมของประชาชนใน 
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.3 สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
5.4 สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการบําบัดน้ําเสีย
ชุมชน และการระบายน้ําแกไขปญหาน้ําทวม 
5.5 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการ
อุปโภคและบริโภค 
5.6 สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการใชที่ดินอยางมี
ระบบ 
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3 
 

 
3 
 

6 
 

6 
 

2 

 
 

1,430,000 
 

160,000 
 

 
2,550,000 

 
240,000 

 
560,000 

 
330,000 

 
 

4 
 

3 
 

 
1 
 

5 
 

4 
 

2 

 
 

430,000 
 

160,000 
 

 
50,000 

 
240,000 

 
360,000 

 
330,000 

 
 

4 
 

3 
 

 
1 
 

5 
 

4 
 

2 

 
 

430,000 
 

160,000 
 

 
50,000 

 
240,000 

 
360,000 

 
330,000 

 
 

13 
 

9 
 

 
5 

 
16 

 
14 
 

6 

 
 

2,290,000 
 

480,000 
 

 
2,650,000 

 
720,000 

 
1,280,000 

 
990,000 

รวม 25 5,270,000 19 1,570,000 19 1,570,000 63 8,410,000 
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ยุทธศาสตร 
ป 2552 ป 2553 ป 2554 รวม 3 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6) พัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
6.1 สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในรูป
ประชาคมเทศบาลในการบริหารจัดการกิจการทองถิ่นใหเกิดความ
โปรงใสตรวจสอบได 
6.2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่
ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน 
6.3 พัฒนาการบริหารงานการคลัง ระบบการพัสดุ และระบบการ
จัดเก็บรายได 
6.4 พัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร 
6.5 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่สําคัญแก
ประชาชน 

 
6 

 
31 

 
7 
 

2 
6 

 
625,000 

 
6,420,000 

 
3,600,000 

 
2,020,000 
1,450.,000 

 
6 

 
32 

 
4 
 
- 
4 

 
625,000 

 
8,420,000 

 
480,000 

 
- 

400,000 

 
6 

 
31 

 
4 
 
- 
4 

 
625,000 

 
6,420,000 

 
480,000 

 
- 

400,000 

 
18 

 
93 

 
15 

 
2 

14 

 
1,875,000 

 
20,360,000 

 
4,560,000 

 
2,020,000 
2,250,000 

รวม 52 13,815,000 46 9,625,000 45 7,625,000 143 31,065,000 

รวมทั้งสิ้น 286 54,992,900 194 35,667,000 192 37,477,000 672 128,136,900 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552  -  2554)   เทศบาลตําบลเวยีงพางคํา 

1.ยุทธศาสตร     พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชมุชน 
1.1 แนวทางการพัฒนา    สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน รักษา ฟนฟูสุขภาพ ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

1 โครงการรณรงคและพนหมอก
ควันปองกันยุงลาย 
เชิงรุก  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การยกระดับสุขภาพทีด่ีถวนหนา
แกประชาชนและปองกันการเกิด
โรคติดตอในพืน้ที ่

กิจกรรมการรณรงค 
สํารวจแหลงชุกชมุยุงลาย 
พนหมอกควัน และ
ซอมแซมบํารุงเครื่องพน/
หมู 1-10 

150,000 
งบ ทต. 

 

200,000 
งบ ทต. 

250,000 
งบ ทต. 

ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชน  และประสิทธิภาพของ
การทํางานดานการปองกัน รักษา 
ฟนฟูสุขภาพชุมชนเพิ่มขึ้น   

กองสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการจัดหาเครื่องพนหมอก
ควันเพื่อประสิทธิภาพควบคุม
ปองกันโรคไขเลอืดออก 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การยกระดับสุขภาพทีด่ีถวนหนา
แกประชาชนและปองกันการเกิด
โรคติดตอในพืน้ที ่

จัดหาเครื่องพนหมอก
ควัน จํานวน 3 เครื่อง/
ตําบลเวียงพางคํา 

210,000 
งบ ทต. 

- - ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชน  และประสิทธิภาพของ
การทํางานดานการปองกัน รักษา 
ฟนฟูสุขภาพชุมชนเพิ่มขึ้น   

กองสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 

3 โครงการฉีดวัคซีนปองกนัโรค
พิษสุนัขบา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การยกระดับสุขภาพทีด่ีถวนหนา
แกประชาชนและปองกันการเกิด
โรคติดตอในพืน้ที ่

กิจกรรมรณรงค ฉีด
วัคซีนปองกนั/หมู 1-10 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชน  และประสิทธิภาพของ
การทํางานดานการปองกัน รักษา 
ฟนฟูสุขภาพชุมชนเพิ่มขึ้น   

กองสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 

4 โครงการฝกอบรมสราง
ศักยภาพในการปฎิบัติงานของ  
อสม. 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ดานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน
และพัฒนาระบบการมีสวนรวม
ยกระดับคุณภาพสุขภาพของ
ประชาชน 

กิจกรรมฝกอบรม อสม.
และการศึกษาดูงานสราง
วิสัยทัศน/หมู 1-10 

90,000 
งบ ทต. 

- - ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชน  และประสิทธิภาพของ
การทํางานดานการปองกัน รักษา 
ฟนฟูสุขภาพชุมชนเพิ่มขึ้น   

กองสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

5 สนับสนุนอุปกรณการแพทย  
สําหรับศูนย  ศสมช. 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ดานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน
และพัฒนาระบบการมีสวนรวม
ยกระดับคุณภาพสุขภาพของ
ประชาชน 

จัดหาวัสดุอุปกรณ
การแพทยที่จําเปน/ 
หมู 1-10 

150,000 
งบ ทต. 

150,000 
งบ ทต. 

150,000 
งบ ทต. 

ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชน  และประสิทธิภาพของ
การทํางานดานการปองกัน รักษา 
ฟนฟูสุขภาพชุมชนเพิ่มขึ้น   

กองสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 

6 สนับสนุนการจัดกีฬาและเขารวม
การแขงขันกีฬา   
อสม. 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ดานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน
และพัฒนาระบบการมีสวนรวม
ยกระดับคุณภาพสุขภาพของ
ประชาชน 

สนับสนุนการจัดกีฬาและ
สงตัวนักกีฬา อสม.เขารวม
แขงขัน/หมู 1-10 

5,000 
งบ ทต. 

5,000 
งบ ทต. 

5,000 
งบ ทต. 

ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชน  และประสิทธิภาพของ
การทํางานดานการปองกัน รักษา 
ฟนฟูสุขภาพชุมชนเพิ่มขึ้น   

กองสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 

7 สนับสนุนกิจกรรมวัน  อสม. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ดานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน
และพัฒนาระบบการมีสวนรวม
ยกระดับคุณภาพสุขภาพของ
ประชาชน 

สนับสนุนการจัดกิจกรรม
วัน อสม./หมู 1-10 

5,000 
งบ ทต. 

5,000 
งบ ทต. 

5,000 
งบ ทต. 

ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชน  และประสิทธิภาพของ
การทํางานดานการปองกัน รักษา 
ฟนฟูสุขภาพชุมชนเพิ่มขึ้น   

กองสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 

8 โครงการดูแลสุขภาพชุมชนใน
โรคไมติดตอ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ดานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน
และพัฒนาระบบการมีสวนรวม
ยกระดับคุณภาพสุขภาพของ
ประชาชน 

ฝกอบรม อสม.ประชาชน
โรคมะเร็งเตานม/ปาก
มดลูก/เบาหวาน และอื่นๆ 
ที่ควรรู/หมู 1-10 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชน  และประสิทธิภาพของ
การทํางานดานการปองกัน รักษา 
ฟนฟูสุขภาพชุมชนเพิ่มขึ้น   

กองสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 

9 โครงการสงเสริมสุขภาพจิต
ชุมชน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ดานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน 
สุขภาพจิตชุมชนและพัฒนาระบบ
การมีสวนรวมยกระดับคุณภาพ
สุขภาพจิตและกายของประชาชน 

ฝกอบรม อสม.ประชาชน 
ผูปฏิบัติงาน กิจกรรม
สงเสริมสุขภาพจิตใน
ครัวเรือน/หมู 1-10 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชน  และประสิทธิภาพของ
การทํางานดานการปองกัน รักษา 
ฟนฟูสุขภาพชุมชนเพิ่มขึ้น   

กองสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

10 โครงการเสริมสรางความรู
สิทธิประกันรูทันสุขภาพ 

เพื่อพัฒนาความรูสิทธิประกัน
สุขภาพแกประชาชนและพัฒนา
ระบบการมีสวนรวมยกระดับ
คุณภาพสุขภาพของประชาชน 

ฝกอบรมสิทธิประกัน
สุขภาพ กิจกรรมบัตรทอง
ตะลอนทัวร ของอสม.
ประชาชน ผูปฏิบตัิงาน/
หมู 1-10 

20,000 
งบ ทต. 

 

20,000 
งบ ทต. 

 

20,000 
งบ ทต. 

 

ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชน  และประสิทธิภาพของ
การทํางานดานการปองกัน รักษา 
ฟนฟูสุขภาพชุมชนเพิ่มขึ้น   

กองสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 

11 โครงการแกไขภาวะทพุ
โภชนาการในหญิงมีครรภและ
เด็กตกเกณฑ  จปฐ. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การยกระดับสุขภาพทีด่ีถวนหนา
แกประชาชน 

จัดหาอาหารเสริมนม  แก
เด็กแรกเกิดและตกเกณฑ  
จปฐ.กิจกรรมอบรมให
ความรูดานโภชนาการ/
หมู 1-10 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชน  และประสิทธิภาพของ
การทํางานดานการปองกัน รักษา 
ฟนฟูสุขภาพชุมชนเพิ่มขึ้น   

กองสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 

12 โครงการฉีดวัคซีนคุมกําเหนิด
ในสัตว 

เพื่อควบคุมดแูลการกําเนิดสัตว
เลี้ยงในชุมชน ปองกันโรคติดตอ 

จัดหายาวัคซีน กิจกรรม
ฉีดวัคซีน กิจกรรม
ควบคุม/หมู 1-10 

20,000 
งบ ทต. 

 

20,000 
งบ ทต. 

 

20,000 
งบ ทต. 

 

ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชน  และประสิทธิภาพของ
การทํางานดานการปองกัน รักษา 
ฟนฟูสุขภาพชุมชนเพิ่มขึ้น   

กองสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 

13 ปรับปรุง  ศูนย  ศสมช.หมู  1   เพื่อพัฒนาสถานที่ใหบริการ
สาธารณสุขมูลฐานแกชุมชน และ
เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพ
ประชาชนอยางใกลชิด 

ศูนย ศสมช.จํานวน 1 
หลัง/หมู 1 

200,000 
งบ ทต. 

- - ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชน  และประสิทธิภาพของ
การทํางานดานการปองกัน รักษา 
ฟนฟูสุขภาพชุมชนเพิ่มขึ้น 

กองสาธารณสุข/
กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

14 สนับสนุนตูเก็บเอกสาร  
สําหรับศูนย  ศสมช. 

เพื่อพัฒนาสถานที่ใหบริการ
สาธารณสุขมูลฐานแกชุมชน และ
เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพ
ประชาชนอยางเปนระบบ สะดวก 
เรียบรอย 

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 1 ตู/
หมู 1,หมู 3 

40,000 
งบ ทต. 

- - ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชน  และประสิทธิภาพของ
การทํางานดานการปองกัน รักษา 
ฟนฟูสุขภาพชุมชนเพิ่มขึ้น 

กองสาธารณสุข/
กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

15 สนับสนุนโตะสํานักงานพรอม
เกาอี้นวม  สําหรับศูนย  ศสมช.
หมู 2 

เพื่อพัฒนาสถานที่ใหบริการ
สาธารณสุขมูลฐานแกชุมชน และ
เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพ
ประชาชนอยางเปนระบบ สะดวก 
เรียบรอย 

โตะสํานักงานพรอมเกาอี้
สํานักงาน 3 ชุด/หมู 2 

40,000 
งบ ทต. 

- - ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชน  และประสิทธิภาพของ
การทํางานดานการปองกัน รักษา 
ฟนฟูสุขภาพชุมชนเพิ่มขึ้น 

กองสาธารณสุข/
กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

16 โครงการสรางสถานทีอ่อก
กําลังกายพรอมตัง้เครื่องออก
กําลังกายกลางแจงสงเสริม
สุขภาพที่ดีของชมุชน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การยกระดับสุขภาพทีด่ีถวนหนา
แกประชาชน 

สรางสถานที่ออกกําลัง
กาย/จัดหาเครื่องออก
กําลังกาย/สวนสาธารณะ 
แหลงสาธารณประโยชน
ตําบลเวียงพางคํา 

250,000 
งบ ทต. 

250,000 
งบ ทต. 

250,000 
งบ ทต. 

ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชน  และประสิทธิภาพของ
การทํางานดานการปองกัน รักษา 
ฟนฟูสุขภาพชุมชนเพิ่มขึ้น   

กองสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 

17 ปรับปรุงศูนย  ศสมช.หมู 3 เพื่อพัฒนาสถานที่ใหบริการ
สาธารณสุขมูลฐานแกชุมชน และ
เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพ
ประชาชนอยางใกลชิด 

จัดหาฉากกัน้หอง โตะ
สํานักงาน ตูเกบ็เอกสาร 
อุปกรณการแพทย/หมู 3 

50,000 
งบ ทต. 

- - ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชน  และประสิทธิภาพของ
การทํางานดานการปองกัน รักษา 
ฟนฟูสุขภาพชุมชนเพิ่มขึ้น 

กองสาธารณสุข/
กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

18 กอสรางศูนย  ศสมช.หมู 9 เพื่อพัฒนาสถานที่ใหบริการ
สาธารณสุขมูลฐานแกชุมชน และ
เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพ
ประชาชนอยางใกลชิด 

ศูนย ศสมช.จํานวน 1 
หลัง/หมู 9 

250,000 
งบ ทต. 

- - ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชน  และประสิทธิภาพของ
การทํางานดานการปองกัน รักษา 
ฟนฟูสุขภาพชุมชนเพิ่มขึ้น 

กองสาธารณสุข/
กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

19 ปรับปรุงศูนย ศสมช.หมู 8 เพื่อพัฒนาสถานที่ใหบริการ
สาธารณสุขมูลฐานแกชุมชน และ
เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพ
ประชาชนอยางใกลชิด 

ศูนย ศสมช.1 แหง/หมู 8 100,00 
งบ ทต. 

- - ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชน  และประสิทธิภาพของ
การทํางานดานการปองกัน รักษา 
ฟนฟูสุขภาพชุมชนเพิ่มขึ้น 

กองสาธารณสุข/
กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

20 กอสรางสถานที่พกัผอนหยอน
ใจบริเวณขางที่อาหนังสือพิมพ 
หมู 9 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การยกระดับสุขภาพทีด่ีถวนหนา
แกประชาชน 

สรางสถานที่พักผอน
หยอนใจ สรางโครง
หลังคา/จัดหามานัง่หิน
ออน/บริเวณขางที่อาน
หนังสือพิมพ หมู 9 

20,000 
งบ ทต. 

- - ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชน  และประสิทธิภาพของ
การทํางานดานการปองกัน รักษา 
ฟนฟูสุขภาพชุมชนเพิ่มขึ้น   

กองสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 

21 สนับสนุนกิจกรรมการออก
กําลังกายเตนแอโรบิค  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การยกระดับสุขภาพทีด่ีถวนหนา
แกประชาชน 

จัดหาเครื่องเสียง อุปกรณ
สําหรับกิจกรรมแอโรบิค/
หมู 2,หมู 9 

50,000 
งบ ทต. 

- - ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชน  และประสิทธิภาพของ
การทํางานดานการปองกัน รักษา 
ฟนฟูสุขภาพชุมชนเพิ่มขึ้น   

กองสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 

22 โครงการรณรงค
ประชาสัมพันธความรูความ
เขาใจโรคติดตอและไมติดตอ
ในชุมชน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การยกระดับสุขภาพทีด่ีถวนหนา
แกประชาชน 

กิจกรรมการรณรงค 
จัดทําปายประชาสัมพันธ 
สปอรตประชาสัมพันธ/  
หมู 1-10 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชน  และประสิทธิภาพของ
การทํางานดานการปองกัน รักษา 
ฟนฟูสุขภาพชุมชนเพิ่มขึ้น   

กองสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 

23 สนับสนุนการจัดทําปายศูนย 
ศสมช.หมู 4 

เพื่อพัฒนาสถานที่ใหบริการ
สาธารณสุขมูลฐานแกชุมชน และ
เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพ
ประชาชนอยางใกลชิด 

ศูนย ศสมช.1 แหง/หมู 4 3,000 
งบ ทต. 

- - ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชน  และประสิทธิภาพของ
การทํางานดานการปองกัน รักษา 
ฟนฟูสุขภาพชุมชนเพิ่มขึ้น 

กองสาธารณสุข/
กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

24 ปรับปรุงศูนย  ศสมช.หมู 10 เพื่อพัฒนาสถานที่ใหบริการ
สาธารณสุขมูลฐานแกชุมชน และ
เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพ
ประชาชนอยางใกลชิด 

ศูนย ศสมช.1 แหง/หมู 10 200,000 
งบ ทต. 

- - ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชน  และประสิทธิภาพของ
การทํางานดานการปองกัน รักษา 
ฟนฟูสุขภาพชุมชนเพิ่มขึ้น 

กองสาธารณสุข/
กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

25 โครงการสงเสริมสุขภาพ
อนามัยนักเรียน เยาวชน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การยกระดับสุขภาพทีด่ีถวนหนา
แกประชาชน 

กิจกรรมกีฬาเยาวชน 
กิจกรรมการออกกําลัง
กาย กิจกรรมสงเสริม
สุขภาพอนามัยใน
โรงเรียน  ครอบครัว/  
หมู 1-10 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชน  และประสิทธิภาพของ
การทํางานดานการปองกัน รักษา 
ฟนฟูสุขภาพชุมชนเพิ่มขึ้น   

กองสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 

26 โครงการตลาดสดนาซื้อ 
อาหารอรอย ปลอดภัย 

เพื่อสงเสริมสุขอนามัยดาน
โภชนาการของปะชาชน สงเสริม
ความสะอาดในตลาด และการ
ประกอบอาหารใหปลอดภัย 
ยกระดับคุณภาพชีวิตทีด่ีของ
ประชาชน 

กิจกรรมตลาดสดนาซื้อ 
อบรมอาหารปลอดภัย 
ตรวจสารพิษในอาหาร 
การประกวดแผงลอย 
รานคาอรอยปลอดภัย/
ตําบลเวียงพางคํา 

60,000 
งบ ทต. 

60,000 
งบ ทต. 

60,000 
งบ ทต. 

ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชน  ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ีขึ้น 

กองสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 

27 กอสรางศูนย ศสมช.หมู 7 เพื่อพัฒนาสถานที่ใหบริการ
สาธารณสุขมูลฐานแกชุมชน และ
เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพ
ประชาชนอยางใกลชิด 

ศูนย ศสมช.จํานวน 1 
หลัง/หมู 7 

- - 250,000 
งบ ทต. 

ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชน  และประสิทธิภาพของ
การทํางานดานการปองกัน รักษา 
ฟนฟูสุขภาพชุมชนเพิ่มขึ้น 

กองสาธารณสุข/
กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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1.ยุทธศาสตร     พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชมุชน 

1.2 แนวทางการพัฒนา    พัฒนาและสงเสริมการศึกษาในระดับเด็กกอนวัยเรียน การศึกษาในระบบและนอกระบบใหมีความรูคูคุณธรรม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

1 โครงการกองทุนเวียงพางคํา
สรางสรรคสานฝนเด็กใหเปน
จริง 

เพื่อสงเสริมการพัฒนาการศึกษา
ตามเกณฑและสูงขึ้นแกเด็ก
นักเรียนที่ยากจนและดอยโอกาส 

เด็กดอยโอกาส ยากจน/
บุตรหลานผูทําประโยชน
แกชุมชนทองถิ่น/หมู 1-
10 

150,000 
งบ ทต. 

150,000 
งบ ทต. 

150,000 
งบ ทต. 

เด็กดอยโอกาสในชุมชน ไดเขารับ
การศึกษาภาคบังคับ ที่เหมาะสมกับ
วัย และสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกบั
ผูอื่นอยางมีความสุข และเพิ่ม
บุคลากรที่ดีในการพัฒนาทองถิน่ 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการกองทุนการศึกษา
เอดสตําบลเวียงพางคํา 

เพื่อสงเสริมการพัฒนาการศึกษา
ตามเกณฑและสูงขึ้นแกเด็กที่
ไดรับผลกระทบจากโรคเอดส 

เด็กที่ไดรับผลกระทบจาก
โรคเอดส/หมู 1-10 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

เด็กดอยโอกาสในชุมชน ไดเขารับ
การศึกษาภาคบังคับ ที่เหมาะสมกับ
วัย และสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกบั
ผูอื่นอยางมีความสุข และเพิ่ม
บุคลากรที่ดีในการพัฒนาทองถิน่ 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

3 โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริมนมแกเด็กนกัเรียน
โรงเรียนและศูนยเด็กเล็กอยาง
ทั่วถึง 

เพื่อสงเสริมการพัฒนาทาง
รางกายเหมาะสมกับวัยแกเด็กใน
ศูนยเด็กเล็กและสถานศึกษาใน
พื้นทีอ่ยางทั่วถึง 

ศูนยเด็กเล็ก โรงเรียนใน
พื้นที/่ตําบล 
เวียงพางคํา 

1,500,000 
งบ ทต. 

1,500,000 
งบ ทต. 

1,500,000 
งบ ทต. 

ทําใหเด็กนักเรียนในศูนยเด็กเล็กและ
สถานศึกษาในพืน้ที่มี พัฒนาการที่
เจริญเติบโตสมกับวัยและสุขภาพ
อนามัยแข็งแรงเอือ้ตอการเรียนรู 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

4 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันแกเด็กนกัเรียน
โรงเรียนและศูนยเด็กเล็กอยาง
ทั่วถึง 

เพื่อสงเสริมการพัฒนาทาง
รางกายเหมาะสมกับวัยแกเด็กใน
ศูนยเด็กเล็กและสถานศึกษาใน
พื้นทีอ่ยางทั่วถึง 

ศูนยเด็กเล็ก โรงเรียนใน
พื้นที/่ตําบล 
เวียงพางคํา 

1,500,000 
งบ ทต. 

1,500,000 
งบ ทต. 

1,500,000 
งบ ทต. 

ทําใหเด็กนักเรียนในศูนยเด็กเล็กและ
สถานศึกษาในพืน้ที่มีอาหารที่มี
คุณภาพครบทั้ง 5 หมู มีพัฒนาการที่
เจริญเติบโตสมวัยเอื้อตอการเรียนรู 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

5 สนับสนุนโตะ  เกาอี้
รับประทานอาหารศูนยเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาโอกาสทางการศกึษา
และพัฒนาการทางรางกาย 
สติปญญา และสังคมของเด็กเล็ก
ในหมูบานอยางเหมาะสมกับวัย
สอดคลองกบัมาตรฐานการศึกษา 

โตะ เกาอี้สําหรับ
รับประทานอาหารศูนย
เด็กเล็ก/หมู 4,หมู 6, 
หมู 7,หมู 9 

50,000 
งบ ทต. 

- - สิ่งแวดลอมเอื้อตอการเรียนรูของ
เด็กเล็กไดรับการพัฒนาเหมาะสม
ตอพัฒนาการทางสติปญญา 
รางกาย  อารมณอยาเหมาะสมกับ
วัยและสรางโอกาสการเรียนรูทาง
การศึกษาแกเดก็เล็ก 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

6 สนับสนุนครูชั้นอนุบาล 
แมบานดูแลศูนยเด็กเล็ก 

เพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
การเรียนการสอน.ในระบบ
โรงเรียน 

ครูอนุบาล แมบาน ศูนย
เด็กเล็ก โรงเรียนในพื้นที่/
ตําบลเวียงพางคํา 

400,000 
งบ ทต. 

400,000 
งบ ทต. 

400,000 
งบ ทต. 

ประสิทธิภาพการเรียน 
การสอน ในระบบโรงเรียนเพิ่ม
สูงขึ้นตามมาตรฐาน 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

7 โครงการสงเสริมสุขภาพ
อนามัยดานทนัตกรรม (สราง
อางลางหนา - แปรงฟน) ศูนย
เด็กเล็ก หมู 6 

เพื่อสงเสริมการพัฒนาทาง
รางกายสุขภาพอนามัยเหมาะสม
กับวัยแกเด็กในศนูยเด็กเล็ก 

อางลางหนา แปรงฟน 
ศูนยเด็กเล็ก/หมู 6 

30,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหเด็กนักเรียนในศูนยเด็กเล็ก
มีพัฒนาการที่เจริญเติบโตสมกับ
วัยและสุขภาพอนามัยแข็งแรงเอื้อ
ตอการเรียนรู 
 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

8 โครงการสรางโครงหลังคา
สนามเด็กเลนศนูยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาโอกาสทางการศกึษา
และพัฒนาการทางรางกาย 
สติปญญา และสังคมของเด็กเล็ก
ในหมูบานอยางเหมาะสมกับวัย
สอดคลองกบัมาตรฐานการศึกษา 

โครงหลังคาสนามเด็ก
เลน/ศนูยเด็กเล็ก หมู 4,
หมู 6 

400,000 
งบ ทต. 

- - สิ่งแวดลอมเอื้อตอการเรียนรูของ
เด็กเล็กไดรับการพัฒนาเหมาะสม
ตอพัฒนาการทางสติปญญา 
รางกาย อารมณอยางเหมาะสมกับ
วัย  และสรางโอกาสการเรียนรู
ทางการศกึษาแกเด็กเล็ก 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

9 โครงการติดตั้งรางรินศูนยเด็ก
เล็ก หมู  7 

เพื่อพัฒนาโอกาสทางการศกึษา
และพัฒนาการทางรางกาย 
สติปญญา และสังคมของเด็กเล็ก
ในหมูบานอยางเหมาะสมกับวัย
สอดคลองกบัมาตรฐานการศึกษา 

ติดตั้งรางรินศูนยเด็กเล็ก/
หมู 7 

50,000 
งบ ทต. 

- - สิ่งแวดลอมเอื้อตอการเรียนรูของ
เด็กเล็กไดรับการพัฒนาเหมาะสม
ตอพัฒนาการทางสติปญญา 
รางกาย อารมณอยางเหมาะสมกับ
วัย  และสรางโอกาสการเรียนรู
ทางการศกึษาแกเด็กเล็ก 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

10 โครงการปรับปรุงสนามเด็ก
เลนศูนยเด็กเล็ก  หมู  7 

เพื่อพัฒนาโอกาสทางการศกึษา
และพัฒนาการทางรางกาย 
สติปญญา และสังคมของเด็กเล็ก
ในหมูบานอยางเหมาะสมกับวัย
สอดคลองกบัมาตรฐานการศึกษา 

ปรับพืน้ที่สนามเด็กเลน
ศูนยเด็กเล็ก/หมู 7 

200,000 
งบ ทต. 

- - สิ่งแวดลอมเอื้อตอการเรียนรูของ
เด็กเล็กไดรับการพัฒนาเหมาะสม
ตอพัฒนาการทางสติปญญา 
รางกาย อารมณอยางเหมาะสมกับ
วัย  และสรางโอกาสการเรียนรู
ทางการศกึษาแกเด็กเล็ก 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

11 โครงการเรียนรูเปดโลกกวาง
ของนักเรียน เยาวชน 

เพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดี คานิยม
ที่เหมาะสมกับวัย และสราง
วิสัยทัศน ความรูประสบการณ
ชีวิตแกเด็กและเยาวชนในพื้นที ่

กิจกรรมฝกอบรม ศึกษา
นอกหองเรียน/ศนูย
เยาวชนตําบลเวียงพางคํา  
โรงเรียนในพื้นที่  

150,000 
งบ ทต. 

150,000 
งบ ทต. 

150,000 
งบ ทต. 

นักเรียน เยาวชนมีทัศนคติที่ดีตอ
การเรียนรู มีประสบการณที่
เหมาะสมตอวัย  

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

12 โครงการสนับสนุนเครื่องเขียน
และเครื่องแบบชดุนักเรียนแก
เด็กดอยโอกาส ยากจน 

เพื่อสงเสริมการพัฒนาการศึกษา
ตามเกณฑและสูงขึ้นแกเด็ก
นักเรียนที่ยากจนและดอยโอกาส 

เด็กดอยโอกาส ยากจน/
บุตรหลานผูทําประโยชน
แกชุมชนทองถิ่น/ 
หมู 1-10 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

เด็กดอยโอกาสในชุมชน ไดเขา
รับการศกึษาภาคบังคับ ที่
เหมาะสมกับวัย และสามารถ
ดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นอยางมี
ความสุข และเพิ่มบุคลากรที่ดีใน
การพัฒนาทองถิน่ 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

13 โครงการคายบูรณาการ  8  
สาระ  

เพื่อพัฒนาทกัษะความรู
ความสามารถในการพัฒนา
การศึกษาภาคบังคับ 8 สาระ 

โรงเรียนในพื้นที่/ตําบล
เวียงพางคํา 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

เพิ่มบุคลากรที่มีคุณภาพทาง 
การศึกษาในการพัฒนาทองถิ่น 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

14 โครงการสนับสนุนเครื่อง
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อสงเสริมการพัฒนาการศึกษา
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รองรับการพัฒนาบุคลากรที่มี
คุณภาพทางการศกึษาของทองถิน่ 

ศูนยเด็กเล็ก โรงเรียนใน
พื้นที/่ตําบลเวียงพางคํา 

120,000 
งบ ทต. 

- - เพิ่มบุคลากรที่มีคุณภาพทาง 
การศึกษาในการพัฒนาทองถิ่น 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

15 โครงการสอนพิเศษเยาวชน  ทัษะทางวชิาการ ภาษา 
คอมพิวเตอร/ศนูยเยาวชน
ตําบลเวียงพางคํา 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

เพิ่มบุคลากรที่มีคุณภาพทาง 
การศึกษาในการพัฒนาทองถิ่น 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

16 ปูบลอ็กตัวหนอนศูนยเด็กเล็ก 
หมู 9 

เพื่อพัฒนาโอกาสทางการศกึษา
และพัฒนาการทางรางกาย 
สติปญญา และสังคมของเด็กเล็ก
ในหมูบานอยางเหมาะสมกับวัย
สอดคลองกบัมาตรฐานการศึกษา 

ปูบลอคตัวหนอนศูนยเด็ก
เล็ก/หมู 9 

35,000 
งบ ทต. 

- - สิ่งแวดลอมเอื้อตอการเรียนรูของ
เด็กเล็กไดรับการพัฒนาเหมาะสม
ตอพัฒนาการทางสติปญญา 
รางกาย อารมณอยางเหมาะสมกับ
วัย  และสรางโอกาสการเรียนรู
ทางการศกึษาแกเด็กเล็ก 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

17 อุดหนุนโครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันนกัเรียน  

เพื่อสงเสริมการพัฒนาทาง
รางกายเหมาะสมกับวัยแกเด็กใน
สถานศึกษาในพืน้ที่อยางทั่วถึง 

โรงเรียนเจาพอหลวง
อุปถัมภ 5/ตําบล 
เวียงพางคํา 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

ทําใหเด็กนักเรียนในสถานศกึษา
ในพื้นที่มีอาหารที่มีคุณภาพครบ
ทั้ง 5 หมู มีพัฒนาการที่
เจริญเติบโตสมวัยเอื้อตอการ
เรียนรู และพึ่งพาตนเองได 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

18 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทองถิ่นและชาติเพือ่
การเรียนรู 

เพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดี คานิยม
ที่เหมาะสมกับวัย และพัฒนา
ความรูแกเด็กและเยาวชนในพื้นที ่

โรงเรียนเจาพอหลวง
อุปถัมภ 5/ตําบล 
เวียงพางคํา  

22,000 
งบ ทต. 

22,000 
งบ ทต. 

22,000 
งบ ทต. 

นักเรียน เยาวชนมีทัศนคติที่ดีตอ
การเรียนรู มีประสบการณที่
เหมาะสมตอวัย  

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

19 โครงการปรับภูมิทศันเอื้อตอ
การเรียนรูนักเรียนและเยาวชน 

เพื่อพัฒนาโอกาสทางการศกึษา
และพัฒนาการทางรางกาย 
สติปญญา และสังคมของนักเรียน 
เยาวชนอยางเหมาะสมกับวัย
สอดคลองกบัมาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนบานปาเหมือด/
ตําบลเวียงพางคํา 

200,000 
งบ ทต. 

- - สิ่งแวดลอมเอื้อตอการเรียนรูของ
ยาวชนไดรับการพัฒนาเหมาะสม
ตอพัฒนาการทางสติปญญา 
รางกาย อารมณอยางเหมาะสมกับ
วัย  และสรางโอกาสการเรียนรู
ทางการศกึษา 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

20 โครงการพัฒนาแหลงคนควา
เรียนรูระบบหองสมุด 

เพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดี คานิยม
ที่เหมาะสมกับวัย และพัฒนา
ความรูแกเด็กและเยาวชนในพื้นที ่

จัดหาครุภัณฑ หนังสือ
เอกสารและชั้นวาง
หนังสือ/หองสมุด
โรงเรียนในพื้นที่ ศูนย
การเรียนรูชุมชนตําบล 
เวียงพางคํา 

20,000 
งบ ทต. 

- - นักเรียน เยาวชนไดรับโอกาส
และคุณภาพการเรียนรู ศึกษา
คนควานอกหองเรียน มีทัศนคติ
และคานิยมที่ดีตอการศึกษา
คนควา และรัก 
การอาน 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

21 โครงการหนอนนอย หนอน
หนังสือ 

เพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดี คานิยม
ที่เหมาะสมกับวัย และพัฒนา
ความรูแกเด็กและเยาวชนในพื้นที ่

จัดหาหนังสือ กิจกรรมรัก
กานอาน/ศูนยเด็กเล็ก 
โรงเรียนในพื้นที่/ตําบล
เวียงพางคํา 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

นักเรียน เยาวชนไดรับโอกาส
และคุณภาพการเรียนรู ศึกษา
คนควานอกหองเรียน มีทัศนคติ
และคานิยมที่ดีตอการศึกษา
คนควา และรัก 
การอาน 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

22 โครงการจัดหาสื่อการเรียนการ
สอนสําหรับพัฒนาการเรียน
การสอนนกัเรียนในโรงเรียน
และศูนยเด็กเล็กตาํบล 
เวียงพางคํา 

เพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาในระบบโรงเรียนและ
ศูนยเด็กเล็ก  

จัดหาสื่อการเรียน 
การสอนศูนยเด็กเล็กและ
โรงเรียนในพื้นที่/ตําบล
เวียงพางคํา 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

นักเรียน เยาวชน และเด็กเลก็
ไดรับการศึกษาที่เหมาะสมและ
สามารถดํารงชีวติอยูรวมกับผูอื่น
อยางมีความสุข และเพิ่มบุคลากร
ที่ดีในการพัฒนาทองถิน่ 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

23 อุดหนุนโครงการประกวด
โครงงานนักศึกษาศูนยการ
เรียนรูชุมชนตําบล 
เวียงพางคํา 

เพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพการจัด
การศึกษานอกระบบโรงเรียน  

จัดกิจกรรมการประกวด
โครงงานทางวิชาการ/
ศรช.ตําบลเวียงพางคํา 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

นักเรียน เยาวชน ประชาชนไดรับ
การศึกษาที่เหมาะสมและสามารถ
ดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นอยางมี
ความสุข และเพิ่มบุคลากรที่ดีใน
การพัฒนาทองถิน่ 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

24 อุดหนุนโครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอรในการศึกษา 
ศูนยการเรียนรูชุมชนตําบล
เวียงพางคํา 

เพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพการจัด
การศึกษานอกระบบโรงเรียน  

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร 
จํานวน 3 เครื่อง/ศรช.
ตําบลเวียงพางคํา 

120,000 
งบ ทต. 

120,000 
งบ ทต. 

120,000 
งบ ทต. 

นักเรียน เยาวชน ประชาชนไดรับ
การศึกษาที่เหมาะสมและสามารถ
ดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นอยางมี
ความสุข และเพิ่มบุคลากรที่ดีใน
การพัฒนาทองถิน่ 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

25 อุดหนุนโครงการจัดหาสื่อการ
เรียนการสอนศูนย 
การเรียนรูชุมชนตําบล 
เวียงพางคํา 

เพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพการจัด
การศึกษานอกระบบโรงเรียน  

สื่อการเรียนการสอน 
ศรช./ตาํบลเวียงพางคํา 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

นักเรียน เยาวชน ประชาชนไดรับ
การศึกษาที่เหมาะสมและสามารถ
ดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นอยางมี
ความสุข และเพิ่มบุคลากรที่ดีใน
การพัฒนาทองถิน่ 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

26 โครงการจัดหาถังขยะ เพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัย
สิ่งแวดลอมของเด็กเล็กและ
พัฒนาการเรียนรูดานการรักษา
สิ่งแวดลอม 

ถังขยะขนาดกลางศูนย
เด็กเล็กละ 3 ใบ/ตาํบล
เวียงพางคํา 

37,500 
งบ ทต. 

- - สิ่งแวดลอมเอื้อตอการเรียนรูและ
สุขภาพอนามัยทีด่ีของเด็กเล็ก 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

27 โครงการปรับปรุงพื้นอาคาร
เรียนปูพื้นกระเบือ้งศูนยเด็ก
เล็ก หมู 4 

เพื่อพัฒนาโอกาสทางการศกึษา
และพัฒนาการทางรางกาย 
สติปญญา และสังคมของเด็กเล็ก
ในหมูบานอยางเหมาะสมกับวัย
สอดคลองกบัมาตรฐานการศึกษา 

ปูกระเบือ้งพื้นศูนยเด็ก
เล็ก/หมู 4 

200,000 
งบ ทต. 

- - สิ่งแวดลอมเอื้อตอการเรียนรูของเด็ก
เล็กไดรับการพัฒนาเหมาะสมตอ
พัฒนาการทางสติปญญา รางกาย 
อารมณอยางเหมาะสมกับวัย  และ
สรางโอกาสการเรียนรูทางการศึกษา
แกเด็กเล็ก 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

28 โครงการจัดหาหนังสือนิทาน
สําหรับเด็ก 

เพื่อพัฒนาโอกาสทางการศกึษา
และพัฒนาการทางรางกาย 
สติปญญา และสังคมของเด็กเล็ก
ในหมูบานอยางเหมาะสมกับวัย
สอดคลองกบัมาตรฐานการศึกษา 

ศูนยเด็กเล็ก/ตาํบล 
เวียงพางคํา 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

สิ่งแวดลอมเอื้อตอการเรียนรูของเด็ก
เล็กไดรับการพัฒนาเหมาะสมตอ
พัฒนาการทางสติปญญา รางกาย 
อารมณอยางเหมาะสมกับวัย  และ
สรางโอกาสการเรียนรูทางการศึกษา
แกเด็กเล็ก 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

29 โครงการจัดทําบอรด
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ศูนยเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาระบบการเผยแพร
ขอมูลขาวสารทางการศึกษา 

ศูนยเด็กเล็ก/ตาํบล 
เวียงพางคํา 

25,000 
งบ ทต. 

- - สามารถเผยแพรขอมูลขาวสารทาง
การศึกษาอยางชดัเจน ถูกตอง และ
ทั่วถึง 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

30 โครงการจัดหาสื่อการเรียนการ
สอนเด็กปฐมวัย 

เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศกึษา
ศูนยเด็กเล็ก 

สื่อการเรียนการสอน 
ศรช./ตาํบลเวียงพางคํา 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

เด็กปฐมวัยไดรับการศึกษาที่เหมาะสม
กับวัย  เกิดคุณภาพตอการสรางการ
เรียนรูแกเด็กปฐมวัย 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

31 โครงการจัดทําชัน้ใสของใช
สวนตัวศนูยเด็กเล็ก หมู 4 

เพื่อพัฒนาโอกาสทางการศกึษา
และพัฒนาการทางรางกาย 
สติปญญา และสังคมของเด็กเล็ก
ในหมูบานอยางเหมาะสมกับวัย
สอดคลองกบัมาตรฐานการศึกษา 

ศูนยเด็กเล็ก/ตาํบล 
เวียงพางคํา 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

สิ่งแวดลอมเอื้อตอการเรียนรูของเด็ก
เล็กไดรับการพัฒนาเหมาะสมตอ
พัฒนาการทางสติปญญา รางกาย 
อารมณอยางเหมาะสมกับวัย  และ
สรางโอกาสการเรียนรูทางการศึกษา
แกเด็กเล็ก 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

32 โครงการขยายหองนอนศูนย
เด็กเล็ก หมู 4 

เพื่อพัฒนาโอกาสทางการศกึษา
และพัฒนาการทางรางกาย 
สติปญญา และสังคมของเด็กเล็ก
ในหมูบานอยางเหมาะสมกับวัย
สอดคลองกบัมาตรฐานการศึกษา 

ศูนยเด็กเล็ก/ตาํบล 
เวียงพางคํา 

50,000 
งบ ทต. 

- - สิ่งแวดลอมเอื้อตอการเรียนรูของเด็ก
เล็กไดรับการพัฒนาเหมาะสมตอ
พัฒนาการทางสติปญญา รางกาย 
อารมณอยางเหมาะสมกับวัย  และ
สรางโอกาสการเรียนรูทางการศึกษา
แกเด็กเล็ก 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

33 โครงการติดตั้งรางริน บริเวณ
โรงอาหารและหนาหองน้ํา
ศูนยเด็กเล็ก หมู 5 

เพื่อพัฒนาโอกาสทางการศกึษา
และพัฒนาการทางรางกาย 
สติปญญา และสังคมของเด็กเล็ก
ในหมูบานอยางเหมาะสมกับวัย
สอดคลองกบัมาตรฐานการศึกษา 

สรางรางรินโรงอาหาร 
และหนาหองน้ําศนูยเด็ก
เล็ก/หมู 5 

30,000 
งบ ทต. 

- - สิ่งแวดลอมเอื้อตอการเรียนรูของเด็ก
เล็กไดรับการพัฒนาเหมาะสมตอ
พัฒนาการทางสติปญญา รางกาย 
อารมณอยางเหมาะสมกับวัย  และ
สรางโอกาสการเรียนรูทางการศึกษา
แกเด็กเล็ก 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

34 โครงการติดตั้งกันสาดบริเวณ
บันไดขึ้นศนูยเด็กเล็ก หมู 5 

เพื่อพัฒนาโอกาสทางการศกึษา
และพัฒนาการทางรางกาย 
สติปญญา และสังคมของเด็กเล็ก
ในหมูบานอยางเหมาะสมกับวัย
สอดคลองกบัมาตรฐานการศึกษา 

ติดตั้งกันสาดบริเวณ
บันไดขึ้นศนูยเด็กเล็ก/ 
หมู 5 

15,000 
งบ ทต. 

- - สิ่งแวดลอมเอื้อตอการเรียนรูของเด็ก
เล็กไดรับการพัฒนาเหมาะสมตอ
พัฒนาการทางสติปญญา รางกาย 
อารมณอยางเหมาะสมกับวัย  และสราง
โอกาสการเรียนรูทางการศึกษาแกเด็กเล็ก 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

35 โครงการจัดทําทีแ่ปรงฟน
สงเสริมสุขภาพอนามัยศูนย
เด็กเล็ก หมู 5 

เพื่อพัฒนาโอกาสทางการศกึษา
และพัฒนาการทางรางกาย 
สติปญญา และสังคมของเด็กเล็ก
ในหมูบานอยางเหมาะสมกับวัย
สอดคลองกบัมาตรฐานการศึกษา 

สรางที่แปรงฟนศนูยเด็ก
เล็ก/หมู 4,หมู 5 

40,000 
งบ ทต. 

- - สิ่งแวดลอมเอื้อตอการเรียนรูของ
เด็กเล็กไดรับการพัฒนาเหมาะสม
ตอพัฒนาการทางสติปญญา 
รางกาย อารมณอยางเหมาะสมกับ
วัย  และสรางโอกาสการเรียนรู
ทางการศกึษาแกเด็กเล็ก 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

36 โครงการปรับปรุงสนามเด็ก
เลนทําโครงหลังคาและมุงแส
ลม/ถมทรายศูนยเด็กเล็ก หมู 5 

เพื่อพัฒนาโอกาสทางการศกึษา
และพัฒนาการทางรางกาย 
สติปญญา และสังคมของเด็กเล็ก
ในหมูบานอยางเหมาะสมกับวัย
สอดคลองกบัมาตรฐานการศึกษา 

ปรับปรุงถมทรายสนาม
เด็กเลน สรางโครง
หลังคากันแดด ศนูยเด็ก
เล็ก/หมู 5 

100,000 
งบ ทต. 

- - สิ่งแวดลอมเอื้อตอการเรียนรูของ
เด็กเล็กไดรับการพัฒนาเหมาะสม
ตอพัฒนาการทางสติปญญา 
รางกาย อารมณอยางเหมาะสมกับ
วัย  และสรางโอกาสการเรียนรู
ทางการศกึษาแกเด็กเล็ก 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

37 โครงการจัดหา และซอมแซม
เครื่องเลนศูนย 
เด็กเล็ก  

เพื่อพัฒนาโอกาสทางการศกึษา
และพัฒนาการทางรางกาย 
สติปญญา และสังคมของเด็กเล็ก
ในหมูบานอยางเหมาะสมกับวัย
สอดคลองกบัมาตรฐานการศึกษา 

เครื่องเลนศูนยเดก็เล็ก บอ
น้ํา บอทราย /หมู 5,หมู 6,
หมู 7,หมู 9 

150,000 
งบ ทต. 

150,000 
งบ ทต. 

150,000 
งบ ทต. 

สิ่งแวดลอมเอื้อตอการเรียนรูของ
เด็กเล็กไดรับการพัฒนาเหมาะสม
ตอพัฒนาการทางสติปญญา 
รางกาย อารมณอยางเหมาะสมกับ
วัย  และสรางโอกาสการเรียนรู
ทางการศกึษาแกเด็กเล็ก 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

 
 
 
 
 



เผย
แพร

่เว็บ
ไซด

์ 

www
.na

ng-
non

.co
m

ห น า  | 78 

 

แผนพัฒนาสามป  2552 – 2554  เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  | ห น า 78  

 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

38 โครงการจัดทําชัน้วางกระเปา
และชัน้วางรองเทาศูนยเด็กเล็ก 
หมู 7 

เพื่อพัฒนาโอกาสทางการศกึษา
และพัฒนาการทางรางกาย 
สติปญญา และสังคมของเด็กเล็ก
ในหมูบานอยางเหมาะสมกับวัย
สอดคลองกบัมาตรฐานการศึกษา 

จัดหาชั้นวางกระเปา และ
รองเทาศนูยเด็กเล็ก / 
หมู 7 

20,000 
งบ ทต. 

- - สิ่งแวดลอมเอื้อตอการเรียนรูของ
เด็กเล็กไดรับการพัฒนาเหมาะสม
ตอพัฒนาการทางสติปญญา 
รางกาย อารมณอยางเหมาะสมกับ
วัย  และสรางโอกาสการเรียนรู
ทางการศกึษาแกเด็กเล็ก 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

39 โครงการจัดหาภาชนะใส
อาหารศนูยเด็กเลก็ หมู 7 

เพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็ก
เล็กและพัฒนาการเรียนรูดานการ
รักษาสุขภาพอนามัย 

จัดหาภาชนะใสอาหาร
ศูนยเด็กเล็ก/หมู 7 

15,000 
งบ ทต. 

- - สิ่งแวดลอมเอื้อตอการเรียนรูและ
สุขภาพอนามัยทีด่ีของเด็กเล็ก 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

40 โครงการจัดหาเครื่องทําน้าํเย็น
ศูนยเด็กเล็ก หมู 9 

เพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็ก
เล็กและพัฒนาการเรียนรูดานการ
รักษาสุขภาพอนามัย 

จัดหาเครื่องทําน้าํเย็นศูนย
เด็กเล็ก/หมู 9 

10,000 
งบ ทต. 

- - สิ่งแวดลอมเอื้อตอการเรียนรูและ
สุขภาพอนามัยทีด่ีของเด็กเล็ก 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

41 โครงการศึกษานอกโรงเรียน
นักเรียนสามเณรวัดวิเชษฎร
มณี หมู 4 

เพื่อพัฒนาโอกาสทางการศกึษา 
พัฒนาทักษะ ประสบการณ
นักเรียนสามเณร ใหรูเทาทันโลก 

ศึกษานอกโรงเรียน
นักเรียนสามเณรวัดวิ
เชษฎรมณี/หมู 4 

90,000 
งบ ทต. 

90,000 
งบ ทต. 

90,000 
งบ ทต. 

นักเรียนสามเณรมีทักษะ รูเทาทัน
โลก และมีความรูความคิด
กวางไกล 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

42 สนับสนุนสื่อการเรียนการ
สอนโรงเรียนวัดวเิชษฎรมณ ี

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ 
การเรียนการสอนโรงเรียนวัด 

จัดหาสื่อการเรียน 
การสอน/หมู 4 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

43 โครงการปรับภูมิทัศน
หองเรียนเพื่อการเรียนรู 

เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมเอือ้ตอ
การเรียนรูของนักเรียนสามเณร 

ปรับปรุงอาคารเรียน/ 
หมู 4 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

44 โครงการสงเสริมความรู
ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ 

เพื่อพัฒนาทกัษะดานภาษารองรับ
การขยายตัวของการคา การ
ทองเที่ยวชายแดน 

เยาวชนตําบล 
เวียงพางคํา 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

เยาวชนมีทักษะทาง
ภาษาตางประเทศ สามารถ
นํามาใชในการประกอบอาชีพ
เพื่อสรางรายไดแกครอบครัว 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

45 สนับสนุนทนุการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีสงเสริมการสราง
บุคลากรทองถิน่ 

เพื่อสงเสริมการสรางบุคลากร
ทองถิน่รองรับการพัฒนาบานเกิด 

สนับสนุนทนุการศึกษา
ระดับปริญญาตรีแก
นักศึกษาในทองถิน่
กลับมาทํางานประจําใน
ทองถิน่ 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

ทองถิน่มีบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถในการสราง
ประโยชนและพฒันาทองถิ่น 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

46 ปรับปรุงอาคารศนูยเด็กเล็ก 
หมู 9 

เพื่อพัฒนาโอกาสทางการศกึษา
และพัฒนาการทางรางกาย 
สติปญญา และสังคมของเด็กเล็ก
ในหมูบานอยางเหมาะสมกับวัย
สอดคลองกบัมาตรฐานการศึกษา 

ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
ศูนยเด็กเล็ก 1 หลงั/
ปรับปรุงรองรับการเปน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล /
หมู 9 

- 200,000 
งบ ทต. 

- สิ่งแวดลอมเอื้อตอการเรียนรูของ
เด็กเล็กไดรับการพัฒนาเหมาะสม
ตอพัฒนาการทางสติปญญา 
รางกาย อารมณอยางเหมาะสมกับ
วัย  และสรางโอกาสการเรียนรู
ทางการศกึษาแกเด็กเล็ก 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 
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1.ยุทธศาสตร     พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชมุชน 

1.3 แนวทางการพัฒนา    พัฒนาและเสริมสรางการกีฬา และนันทนาการของประชาชนและเยาวชน สูการยกระดับคุณภาพชีวติที่ด ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

1 โครงการจัดหาอปุกรณกฬีา
สงเสริมคุณภาพชวีิตชุมชน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที ่และสรางภมูิคุมกันตานยา
เสพติด 

จัดหาและซอมแซมวัสดุ
อุปกรณกีฬา/หมู 1-10  

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

เยาวชน ประชาชนใชเวลาวางเปน
ประโยชนในการเลนกีฬาหางไกลยา
เสพติดและสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง 
ปราศจากโรค 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการสนับสนุนการสงตัว
นักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาทุก
ระดับ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที ่และสรางภมูิคุมกันตานยา
เสพติด 

สนับสนุนทนุและอํานวย
ความสะดวกในการสงตัว
นักกีฬาแขงกีฬาทกุ
ระดับ/หมู 1-10  

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

เยาวชน ประชาชนใชเวลาวางเปน
ประโยชนในการเลนกีฬาหางไกลยา
เสพติดและสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง 
ปราศจากโรค 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

3 โครงการจัดหาเครื่องออกกําลัง
กายสงเสริมสุขภาพและตานยา
เสพติด 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที ่และสรางภมูิคุมกันตานยา
เสพติด 

จัดหาเครื่องออกกาํลังกาย
กลางแจง กิจกรรมการ
ออกกําลังกาย/หมู 1-10  

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

เยาวชน ประชาชนใชเวลาวางเปน
ประโยชนในการออกกําลังกาย
หางไกลยาเสพติดและสุขภาพ
อนามัยทีแ่ข็งแรง ปราศจากโรค 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

4 โครงการสนับสนุนเครื่อง
ดนตรีกลุมเยาวชน  

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที ่และสรางภมูิคุมกันตานยา
เสพติด 

จัดหาเครื่องดนตรี  
กิจกรรมดนตรี/หมู 1-10  

60,000 
งบ ทต. 

- - เยาวชน ประชาชนใชเวลาวางเปน
ประโยชนในการเลนดนตรีหางไกล
ยาเสพติดและมีพฒันาการทาง
อารมณ สังคมที่ดเีหมาะสมกับวัย 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

5 โครงการซอมแซมอุปกรณกีฬา
บาสเก็ตบอล หมู 6 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที ่และสรางภมูิคุมกันตานยา
เสพติด 

ซอมแซมอปุกรณกีฬา
บาสเก็ตบอล/หมู 6 

10,000 
งบ ทต. 

- - เยาวชน ประชาชนใชเวลาวางเปน
ประโยชนในการเลนกีฬาหางไกลยา
เสพติดและสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง 
ปราศจากโรค 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

6 โครงการสนับสนุนชมรมและ
กิจกรรมคายมวยเยาวชน หมู 9 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที ่และสรางภมูิคุมกันตานยา
เสพติด 

จัดตั้งคายมวยเยาวชน 
จัดหาอปุกรณกฬีามวย/
หมู 9 

10,000 
งบ ทต. 

- - เยาวชน ประชาชนใชเวลาวางเปน
ประโยชนในการเลนกีฬาหางไกล
ยาเสพติดและสุขภาพอนามัยที่
แข็งแรง ปราศจากโรค 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

7 อุดหนุนอําเภอแมสายโครงการ
แขงขันฟุตบอลพระเจาพรหม
มหาราชคัพ ครั้งที่ 5 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที ่สรางภูมิคุมกันตานยาเสพ
ติด และสรางมิตร 
การกีฬาของเยาวชน 

อุดหนุนอําเภอแมสาย/
ตําบลเวียงพางคํา 

10,000 
งบ ทต. 

- - เยาวชน ประชาชนใชเวลาวางเปน
ประโยชนในการเลนกีฬาหางไกล
ยาเสพติดและสุขภาพอนามัยที่
แข็งแรง ปราศจากโรค 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

8 โครงการสนับสนุนการแขงขัน
กีฬาสีศูนยการเรียนรูชุมชน
ตําบลเวียงพางคํา 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที ่และสรางภมูิคุมกันตานยา
เสพติด 

สนับสนุนการแขงขัน
กีฬา ศรช./ตาํบล 
เวียงพางคํา 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

เยาวชน ประชาชนใชเวลาวางเปน
ประโยชนในการเลนกีฬาหางไกล
ยาเสพติดและสุขภาพอนามัยที่
แข็งแรง ปราศจากโรค 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

9 โครงการสนับสนุนชุดวง
ดุริยางคของเยาวชน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชนในพื้นที่ และสราง
ภูมิคุมกันตานยาเสพติด 

สนับสนุนชดุวงดรุิยางค
ของนักเรียน เยาวชน /
โรงเรียนในพื้นที่ ตําบล 
เวียงพางคํา 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

เยาวชน ใชเวลาวางเปนประโยชน
ในการเลนกีฬาหางไกลยาเสพติด
และสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง 
ปราศจากโรค 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

10 โครงการสงตัวนักกีฬารวม
แขงขันกีฬา อปท. 

เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ สงเสริม
สุขภาพอนามัยทีด่ีของ
ผูปฏิบัติงานบริการประชาชน 

เขารวมการแขงขันกีฬา 
อปท./อุดหนนุ อบต. 
แมสาย/เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา 

60,000 
งบ ทต. 

60,000 
งบ ทต. 

60,000 
งบ ทต. 

พนักงานเจาหนาที่มีรางกาย
แข็งแรง เกิดความแจมใสในการ
บริการประชาชน และกอเกิด
ความรวมมือระหวาง อปท.ใน
เขตอําเภอแมสาย 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

11 โครงการแขงขันกีฬา
ประชาชนตําบลเวียงพางคํา 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที ่และสรางภมูิคุมกันตานยา
เสพติด 

สนับสนุนการจัดการ
แขงขันกีฬาประชาชน
ตําบลเวียงพางคํา/
อุดหนุนหมูบานในการ
สงตัวนักกีฬาเขารวม
แขงขัน จัดกองเชียร/
คาใชจายดานรางวัล
นักกีฬา 

150,000 
งบ ทต. 

150,000 
งบ ทต. 

150,000 
งบ ทต. 

เยาวชน ประชาชนใชเวลาวางเปน
ประโยชนในการเลนกีฬาหางไกล
ยาเสพติดและสุขภาพอนามัยที่
แข็งแรง ปราศจากโรค 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

12 โครงการกอสรางสนามกีฬา
ตานภัยยาเสพติด ตําบล 
เวียงพางคํา 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที ่และสรางภมูิคุมกันตานยา
เสพติด  

กอสรางสนามกีฬา/
โรงยิม/ปรับภูมิทศัน
จัดเปนทีพ่ักผอนหยอยใจ
สวนสาธารณะชุมชน/
จัดหาวัสดุอุปกรณ/ตําบล
เวียงพางคํา 

6,000,000 
งบ อบจ./กรม
สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิน่ 

- - เยาวชน ประชาชนใชเวลาวางเปน
ประโยชนในการเลนกีฬาหางไกล
ยาเสพติดและสุขภาพอนามัยที่
แข็งแรง ปราศจากโรค 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา/
อบจ./กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิน่ 

13 สนับสนุนการจัดกีฬาสี
สัมพันธเยาวชน นักเรียน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชนในพื้นที่ และสราง
ภูมิคุมกันตานยาเสพติด 

สนับสนุนกฬีาสีสัมพันธ
นักเรียน/โรงเรียนใน
พื้นที ่ตําบลเวียงพางคํา 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

เยาวชน ใชเวลาวางเปนประโยชน
ในการเลนกีฬาหางไกลยาเสพติด
และสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง 
ปราศจากโรค 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

14 สนับสนุนกฬีากลุมแมสาย-
เวียงพางคํา สัมพันธ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชนในพื้นที่ และสราง
ภูมิคุมกันตานยาเสพติด 

สนับสนุนกฬีาสีสัมพันธ
นักเรียนกลุมโรงเรียนแม
สาย-เวียงพางคํา/โรงเรียน
ในพื้นที ่ตําบลเวียงพางคํา 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

เยาวชน ใชเวลาวางเปนประโยชน
ในการเลนกีฬาหางไกลยาเสพติด
และสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง 
ปราศจากโรค 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 
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1.ยุทธศาสตร     พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชมุชน 

1.4 แนวทางการพัฒนา    สงเสริมและสนับสนุนการฟนฟ ูสืบสาน อนุรักษ และบูรณาการงานดานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

1 สนับสนุนการจัดงานประเพณีตน
เกี๊ยะ/สลากพัตร 

เพื่อทํานุบาํรุงศาสนา พัฒนา
จิตสํานึกประชาชนและธํารง
ไวซึ่งวัฒนธรรมประเพณีทาง
ศาสนา 

จัดงานประเพณีตนเกี๊ยะ 
สลากพัตร/หมู 1,หมู 5 

70,000 
งบ ทต. 

70,000 
งบ ทต. 

70,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีจิตสํานึก มีสวนรวมสืบ
สานและธํารงรักษาไวซึ่งศาสนาทีน่ับ
ถือ  และประเพณวีัฒนธรรมทาง
ศาสนาไดรับการสืบทอดและธํารงไว 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการปฏิบัติธรรม อบรม
คุณธรรมจริยธรรม เสริมสราง
คุณธรรมและพัฒนาจิตใจผูสูงอายุ 
ด็ก และสตรี 

เพื่อทํานุบาํรุงศาสนา พัฒนา
จิตใจประชาชน  เสริมสราง
คุณภาพชวีิตทีด่ี และความ
เขมแข็งของชุมชน 

กิจกรรมปฏิบัติธรรม 
อบรมคุณธรรมจริยธรรม/
หมู 1-10,โรงเรียนใน
พื้นที,่ศรช.ตําบล 
เวียงพางคํา 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีจิตสํานึก มีสวนรวมสืบ
สานและธํารงรักษาไวซึ่งศาสนาทีน่ับ
ถือ  มีจิตใจเบิกบานคุณภาพชีวิตดี  

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

3 โครงการอุปสมบทภาคฤดูรอน เพื่อทํานุบาํรุงศาสนา พัฒนา
จิตใจประชาชน  เสริมสราง
คุณภาพชวีิตทีด่ี และความ
เขมแข็งของชุมชน 

การอปุสมบทพระ เณร
ภาคฤดูรอน/หมู 1-10 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีจิตสํานึก มีสวนรวมสืบ
สานและธํารงรักษาไวซึ่งศาสนาทีน่ับ
ถือ  มีจิตใจเบิกบานคุณภาพชีวิตดี  

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

4 โครงการสนับสนุนประเพณ ี
รดน้ําดําหัวพอบาน  และผูสูงอายุ 

เพื่ออนุรักษ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีที่สําคัญของทองถิน่ 

ประเพณีรดน้ําดาํหัว 
สงกรานต/หมู 4,หมู 9 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

. ประชาชนมีสวนรวมสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของทองถิ่น มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ชุมชนมีความเขมแข็ง 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

5 สนับสนุนการจัดงานวัฒธรรม
ประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา ที่
สําคัญของทองถิน่ และรัฐพิธีที่
สําคัญของชาติ 

เพื่ออนุรักษ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา
ที่สําคัญของทองถิ่น และงาน
รัฐพิธีของชาติ 

วัฒนธรรมประเพณี 
พิธีกรรมทางศาสนา และ
รัฐพิธีที่สําคัญ /หมู 1-10 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีสวนรวมสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของทองถิ่น  พิธีกรรมทาง
ศาสนาและรัฐพิธีของชาติมีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ี ชุมชนมีความเขมแข็ง 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

6 สนับสนุนการจัดงานประเพณีชน
เผาอาขา 

เพื่ออนุรักษ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีที่สําคัญของทองถิน่ 

ประเพณีปใหมชนเผาอา
ขา/หมู 6,หมู 7 

80,000 
งบ ทต. 

80,000 
งบ ทต. 

80,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีสวนรวมสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของทองถิ่น มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ชุมชนมีความเขมแข็ง 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

7 สนับสนุนประเพณีตั้งธรรม เพื่อทํานุบาํรุงศาสนา พัฒนา
จิตสํานึกประชาชนและธํารง
ไวซึ่งวัฒนธรรมประเพณีทาง
ศาสนา 

จัดงานประเพณีตัง้ธรรม/
หมู 7,หมู 10 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีจิตสํานึก มีสวนรวมสืบ
สานและธํารงรักษาไวซึ่งศาสนาทีน่ับ
ถือ  และประเพณวีัฒนธรรมทาง
ศาสนาไดรับการสืบทอดและธํารงไว 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

8 โครงการสงเสริมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น  

เพื่ออนุรักษ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมทีส่ําคัญของ
ทองถิน่ 

จัดหาอปุกรณการแสดง 
หมู 8,ฟอนรํา หมู 9, 
รํานก รําโต รําดาบ  
หมู 10 

60,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีสวนรวมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น มีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ี    ชุมชนมีความเขมแข็ง 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

9 โครงการสนับสนุนการจัด
ประเพณีปริวาสกรรม หมู 1 

เพื่อทํานุบาํรุงศาสนา พัฒนา
จิตสํานึกประชาชนและธํารง
ไวซึ่งวัฒนธรรมประเพณีทาง
ศาสนา 

จัดงานประเพณีปริวาส
กรรม/หมู 1 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีจิตสํานึก มีสวนรวมสืบ
สานและธํารงรักษาไวซึ่งศาสนาทีน่ับ
ถือ  และประเพณวีัฒนธรรมทาง
ศาสนาไดรับการสืบทอดและธํารงไว 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

10 โครงการประเพณีบวงสรวงเจา
แมบัวเขียว  

เพื่ออนุรักษ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีที่สําคัญของทองถิน่ 

ประเพณีบวงสรวงเจาแม
บัวเขียว/ตําบล 
เวียงพางคํา 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีสวนรวมสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของทองถิ่น มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ชุมชนมีความเขมแข็ง 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

11 อุดหนุนอําเภอแมสายจัดงาน
ประเพณีพอขุนเม็งรายมหาราช ป 
2552 

เพื่อสงเสริมการสืบสาน
ประเพณีสําคัญของจังหวัด
เชียงราย 

อุดหนุนอําเภอแมสาย/
ตําบลเวียงพางคํา 

30,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนตําบลเวียงพางคํามีสวนรวม 
และมีจิตสํานึกในการสืบสานประเพณี
ที่สําคัญของจังหวัดเชียงราย 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

12 อุดหนุนโครงการพิธีวันจักรี 6 
เมษายน 2552 

เพื่อสงเสริมการสืบสาน
ประเพณีสําคัญของชาติ 

อุดหนุนอําเภอแมสาย/
ตําบลเวียงพางคํา 

2,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนตําบลเวียงพางคํามีสวน
รวม และมีจิตสํานึกในการสืบ
สานประเพณีที่สําคัญของชาติ 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

13 อุดหนุนโครงการพิธีวันฉัตร
มงคล 5 พฤษภาคม 2552 

เพื่อสงเสริมการสืบสาน
ประเพณีสําคัญของชาติ 

อุดหนุนอําเภอแมสาย/
ตําบลเวียงพางคํา 

2,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนตําบลเวียงพางคํามีสวน
รวม และมีจิตสํานึกในการสืบ
สานประเพณีที่สําคัญของชาติ 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

14 อุดหนุนโครงการพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบรมราชินนีาถ  

เพื่อสงเสริมการแสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย และสืบสาน
ประเพณีสําคัญของชาติ 

อุดหนุนอําเภอแมสาย/
ตําบลเวียงพางคํา 

3,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนตําบลเวียงพางคํามีสวน
รวม และมีจิตสํานึกในการสืบ
สานประเพณีที่สําคัญของชาติ 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

15 อุดหนุนโครงการประเพณีไหวสา
แมฟาหลวง 21 ตลุาคม 2551 

เพื่อสงเสริมการแสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย และสืบสาน
ประเพณีสําคัญของชาติ 

อุดหนุนอําเภอแมสาย/
ตําบลเวียงพางคํา 

2,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนตําบลเวียงพางคํามีสวน
รวม และมีจิตสํานึกในการสืบ
สานประเพณีที่สําคัญของชาติ 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

16 อุดหนุนโครงการประกอบพิธี
วันปยะมหาราช 23 ตุลาคม 2551 

เพื่อสงเสริมการแสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย และสืบสาน
ประเพณีสําคัญของชาติ 

อุดหนุนอําเภอแมสาย/
ตําบลเวียงพางคํา 

2,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนตําบลเวียงพางคํามีสวน
รวม และมีจิตสํานึกในการสืบ
สานประเพณีที่สําคัญของชาติ 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

17 อุดหนุนโครงการพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ 

เพื่อสงเสริมการแสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย และสืบสาน
ประเพณีสําคัญของชาติ 

อุดหนุนอําเภอแมสาย/
ตําบลเวียงพางคํา 

5,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนตําบลเวียงพางคํามีสวน
รวม และมีจิตสํานึกในการสืบ
สานประเพณีที่สําคัญของชาติ 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

18 อุดหนุนโครงการกิจกรรมกิ่ง
กาชาดอําเภอแมสาย 

เพื่อสงเสริมกิจกรรมที่เปน
วัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ 

อุดหนุนอําเภอแมสาย/
ตําบลเวียงพางคํา 

5,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนตําบลเวียงพางคํามีสวน
รวม และมีจิตสํานึกรูคุณคาของ
กิจกรรมดีงามที่สําคัญของชาติ 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

19 อุดหนุนโครงการงานนมัสการ
และสรงน้ําพระธาตุเจาดอยตุง ป 
2552 

เพื่อสงเสริมการสืบสาน
ประเพณีสําคัญของจังหวัด
เชียงราย 

อุดหนุนอําเภอแมสาย/
ตําบลเวียงพางคํา 

15,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนตําบลเวียงพางคํามีสวน
รวม และมีจิตสํานึกในการสืบ
สานประเพณีที่สําคัญของจังหวัด
เชียงราย 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

20 อุดหนุนโครงการสงเสริม
ประเพณีสงกรานต 2 ประเทศ ป 
2552 

เพื่อสงเสริมการสืบสาน
ประเพณีสําคัญของจังหวัด
เชียงราย 

อุดหนุนอําเภอแมสาย/
ตําบลเวียงพางคํา 

20,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนตําบลเวียงพางคํามีสวน
รวม และมีจิตสํานึกในการสืบ
สานประเพณีที่สําคัญของจังหวัด
เชียงราย 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

21 อุดหนุนโครงการสงเสริม
ประเพณีเทศกาลเขาพรรษา ป 
2552 

เพื่อสงเสริมการสืบสาน
ประเพณีทางศาสนาที่สําคัญ
ของชาติ 

อุดหนุนอําเภอแมสาย/
ตําบลเวียงพางคํา 

10,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนตําบลเวียงพางคํามีสวน
รวม และมีจิตสํานึกในการสืบ
สานประเพณีทางศาสนาที่สําคัญ
ของชาติ 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

22 สนับสนุนโครงการสงเสริมและ
อนุรักษประเพณีวฒันธรม และ
ภูมิปญญาทองถิน่ เพื่อการเรียนรู
อยางมีคุณคาของเยาวชน 

เพื่อสงเสริมการอนุรักษและ
เผยแพรประเพณีวัฒนธรรม
และภมูิปญญาทองถิ่น 

กิจกรรมการจัดงาน
ประเพณีเพือ่การเรียนรู/
จัดแหลงเรียนรูดานภูมิ
ปญญาทองถิ่นของ
เยาวชน โรงเรียนเจาพอ
หลวงอุปถัมภ 5 โรงเรียน
บานปาเหมือด/ตําบล 
เวียงพางคํา 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

เยาวชนตําบลเวียงพางคํามีสวน
รวม และมีจิตสํานึกในการสืบ
สานประเพณีวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่สําคัญอยาง
ถูกตอง  

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 
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1.ยุทธศาสตร     พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชมุชน 

1.5 แนวทางการพัฒนา    พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคม และสนบัสนุนการสังคมสงเคราะหแกผูดอยโอกาสทางสังคม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

1 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ  ผูพกิารและผูปวยเอดส 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวย
เอดส 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพตาม
จํานวนผูสูงอายุ ผูพิการ 
และผูปวยเอดสในบัญชทีี่
รับการอนุมัติ/หมู 1-10 

400,000 
งบ ทต. 

400,000 
งบ ทต. 

400,000 
งบ ทต. 

ผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยเอดส
ไดรับการชวยเหลอืบรรเทาความ
เดือดรอนในการดํารงชีวิต ทําให
มีคุณภาพชวีิตทีด่ขีึ้น 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการบานทองถิ่นไทย เทิดไท
องคราชันย 

เพื่อพัฒนาคุรภาพชีวิตทีด่ีของผู
ยากไรในทองถิ่น  

กอสราง ซอมแซม
บานพักอาศัยแกผูยากไร/
ตําบลเวียงพางคํา 

600,000 
งบ ทต. 

600,000 
งบ ทต. 

600,000 
งบ ทต. 

ผูยากไรไมมีที่อยูอาศัย บานเรือน
ถูกทําลายไมสามารถเยียวยาได
ไดรับการชวยเหลอืใหมีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ีขึ้น 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

3 สนับสนุนอุปกรณยังชีพแก
ผูสูงอายุ  ผูพกิาร  ผูปวยเอดส 
และผูดอยโอกาส  

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผูดอยโอกาสในทองถิ่น 

จัดหาอปุกรณยังชพีที่
จําเปน  เสื้อผา เสื้อกัน
หนาว ผาหม/หมู 1-10 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

ผูดอยโอกาสในทองถิ่นไดรับการ
สงเคราะหถุงยังชีพที่จําเปนใน
การดํารงชีวิต บรรเทาความ
เดือดรอน 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

4 สนับสนุนศนูยสงเคราะหประจํา
หมูบาน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผูดอยโอกาสในทองถิ่น ใน
ระบบการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

อุดหนุนศูนยสงเคราะห
ประจําหมูบาน/ 
หมู 1-10 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

ผูดอยโอกาสในทองถิ่นไดรับการ
ชวยเหลือบรรเทาปญหาความ
เดือดรอน 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

5 โครงการกองทุนสวัสดิการสังคม
แบงปนน้ําใจแกผูสูงอายุ และ
ยากไร 

เพื่อสรางเสริมคุณภาพชวีิตและ
จิตใจที่ดีของผูสูงอายุใน
ทองถิน่ 

จัดหาวัสดุอุปกรณสิ่งของ 
เสื้อมอฮอม/จดักิจกรรม
แบงปนน้ําใจแกผูสูงอายุ 
ผูยากไร/หมู 1-10 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

ผูสูงอายุในทองถิน่มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น  

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

6 ฝกอบรมเพิ่มศักยภาพผูพิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผูพิการในทองถิน่  

กิจกรรมฝกอบรมพัฒนา
คุณภาพการดําเนนิ
ชีวิตประจําวนัผูพกิาร/
ตําบลเวียงพางคํา 

30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

ผูพิการในทองถิน่มีศักยภาพใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน มี
คุณภาพชวีิตทีด่ ีสราง 
ประโยชนแกทองถิ่น  

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

7 สนับสนุนกิจกรรมวันคนพิการ
สากล 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผูพิการในทองถิน่  

จัดกิจกรรมวันคนพิการ
สากล/ตําบลเวียงพางคํา 

30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

ผูพิการในทองถิน่มีศักยภาพใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน มี
คุณภาพชวีิตทีด่ ีสราง 
ประโยชนแกทองถิ่น  

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

8 อุดหนุนชมรมพฒันาผูพกิาร
ตําบล 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผูพิการในทองถิน่  

อุดหนุนชมรมผูพกิาร/
ตําบลเวียงพางคํา 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

ผูพิการในทองถิน่มีศักยภาพใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน มี
คุณภาพชวีิตทีด่ ีสราง 
ประโยชนแกทองถิ่น  

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

9 อุดหนุนชมรมผูสูงอายุตําบล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผูสูงอายุในทองถิน่  

อุดหนุนชมรมผูสูงอายุ/
ตําบลเวียงพางคํา 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

ผูสูงอายุในทองถิน่มีศักยภาพใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน มี
คุณภาพชวีิตทีด่ ีสราง 
ประโยชนแกทองถิ่น  

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

10 อุดหนุนพัฒนากลุมทานตะวัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผูติดเชื้อเอดสในทองถิน่  

อุดหนุนชมรมผูตดิเชื้อ
เอดส/ตําบลเวียงพางคํา 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

ผูติดเชื้อเอดสในทองถิน่มี
ศักยภาพในการดําเนิน
ชีวิตประจําวนั มีคุณภาพชวีิตทีด่ ี
สรางประโยชนแกทองถิ่น  

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

11 ปรับปรุงศูนยสงเคราะหประจํา
หมูบาน หมู 10 

เพื่อพัฒนาระบบการจัด
สวัสดิการสังคม สงเคราะห
ผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพที่ด ี

ปรับปรุงศูนยสงเคราห
ประจําหมูบาน/หมู 10 

100,000 
งบ ทต. 

- - ผูดอยโอกาสในทองถิ่นไดรับการ
ชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน
อยางรวดเร็ว 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

12 โครงการชวยเหลือผูประสบภัย
ทางธรรมชาติ 

เพื่อชวยเหลือ สงเคราะห 
และบรรทความเดือดรอนแก
ผูประสบภัยทางธรรมชาติ 

ผูประสบภัยธรรมชาติ/
หมู 1-10 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

ผูประสบภัยทางธรรมชาติไดรับ
การชวยเหลือและบรรเทาความ
เดือดรอนอยางทั่วถึง สามารถ
ดํารงชีวิตอยูได 

งานพัฒนาชุมชน/ 
ทต.เวียงพางคํา 
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1.ยุทธศาสตร     พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชมุชน 

1.6 แนวทางการพัฒนา    สงเสริมและสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

1 ตอเติมศาลารวมใจประชาคม 
หมู 5 

เพื่อสรางสถานทีจ่ัดกิจกรรมและ
ศูนยรวมประชาคมหมูบาน ตาํบล 
พัฒนาการมีสวนรวมของ
ประชาชนและประชาคมเทศบาล 

จํานวน 1 หลัง/หมู 5 700,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีสวนรวมในกิจการ
หมูบาน ตาํบล และทองถิ่น ในรูป
ประชาคมเทศบาล  

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

2 ปรับปรุงหองน้ําศาลา
อเนกประสงค หมู 6 

เพื่อพัฒนาความสะดวก ปลอดภัย
ของนักทองเที่ยว และการจัด
กิจกรรมการทองเที่ยวกิจกรรม
ประชาคม 

จํานวน 2 หอง/หมู 6 150,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหเกิดความสะดวก ปลอดภัย
ตอนักทองเที่ยว และการจดั
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยว และกิจกรรมประชาคม
หมูบาน ตาํบล 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

3 ปรับปรุงซอมแซมศาลา
อเนกประสงค หมู 8 

เพื่อสรางสถานทีจ่ัดกิจกรรมและ
ศูนยรวมประชาคมหมูบาน ตาํบล 
พัฒนาการมีสวนรวมของ
ประชาชนและประชาคมเทศบาล 

จํานวน 1 หลัง/หมู 8 600,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีสวนรวมในกิจการ
หมูบาน ตาํบล และทองถิ่น ในรูป
ประชาคมเทศบาล  

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

4 โครงการสงเสริมสิทธิ
มนุษยชน ปองกนัและแกไข
การละเมิดสิทธิเดก็และสตรี 

เพื่อปองกันและแกไขปญหาการ
ละเมิดสิทธิมนษุยชน ละเมิดสิทธิ
เด็กและสตรีในทองถิ่น 

ฝกอบรมใหความรู 
กิจกรรมการปองกันและ
แกไข/ตําบลเวียงพางคํา 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

เด็กและสตรีไดรับความเปนธรรม
ในการดําเนินชีวิต ชุมชนทองถิน่
มีความเขมแข็ง 

งานพัฒนาชุมชน/ 
กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

5 สนับสนุนการจัดกิจกรรม 
กลุมพัฒนาสตรีตาํบล 
เวียงพางคํา 

เพื่อพัฒนาศกัยภาพในการ 
ปฎิบัติงานของกลุมพัฒนาสตรี
ตําบลเวียงพางคํา 

อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรี
จัดกิจกรรมวันสตรีสากล/
กิจกรรมวันแมแหงชาติ/
ตําบลเวียงพางคํา 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

สตรีในชุมชนทองถิ่นมีศักยภาพ
ในการดําเนินชีวิต มีสวนรวม
แกไขปญหาสังคม เกิดความ
เขมแข็งของชุมชน 

งานพัฒนาชุมชน/ 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

6 โครงการประกวดคนดีศรี
สังคม ครอบครัวตัวอยาง สราง
ความเขมแข็งของชุมชน 

เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
สรางบุคคลตัวอยางในการมีสวน
รวมพัฒนาทองถิน่ 

กิจกรรมประกวดคนดีศรี
สังคม ฝกอบรม
ครอบครัวตัวอยาง  

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

มีแบบอยางทีด่ีในการดําเนินชีวิต
ที่ถูกตอง และสรางขวัญและ
กําลังใจใหแกผูสรางความดีเปน
ตัวอยางทีด่ีแกประชาชนใน
ทองถิน่ 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

7 สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ประชาคมหมูบาน ตําบล 

เพื่อสนับสนนุการปฎิบัติงานของ
คณะกรรมการหมูบานและพัฒนา
ระบบการประชุมและจดักิจกรรม
ประชาคมหมูบาน ตําบล 

จัดหาเต็นทจดักิจกรรม
ประชาคม หมู 1,หมู 2,
หมู 3,หมู 6,หมู 7/ 
พัดลม 24 นิ้ว หมู 3/โตะ 
เกาอี้ หมู 6/ชุดรับแขก 
หมู 9 

100,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหการประชุมของ
คณะกรรมการหมูบาน ประชมุ
และจัดกิจกรรมประชาคม
หมูบาน ตาํบล มีประสิทธิภาพ
เกิดการมีสวนรวมของประชาชน 

งานวิเคราะห
นโยบายและแผน  
ทต.เวียงพางคํา 

8 สนับสนุนตูเอกสารและตูโชว
ผลงานของหมูบาน 

เพื่อพัฒนาการจดัหมวดหมู
ผลงาน ทองถิ่น การจัดระบบศูนย
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ
ประชาชน โดยหลัก 5 ส  

จัดหาตูโชวผลงาน ตูเก็บ
เอกสาร/หมู 4 

25,000 
งบ ทต. 

- - ระบบการจัดการศูนยขอมูล
ขาวสารประจําหมูบานเปน
หมวดหมู สะดวก ระเบียบ 
สะอาด ตามหลกั 5 ส 

งานวิเคราะห
นโยบายและแผน  
ทต.เวียงพางคํา 

9 ปรับปรุงหองเก็บอุปกรณ
สําหรับการจัดกิจกรรม
ประชาคมศาลาอเนกประสงค  
หมู 7 

เพื่อพัฒนาสถานที่จัดกิจกรรม
และศูนยรวมประชาคมหมูบาน 
ตําบล พัฒนาการมีสวนรวมของ
ประชาชนและประชาคมเทศบาล 

จํานวน 1 หลัง/หมู 7 100,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีสวนรวมในกิจการ
หมูบาน ตาํบล และทองถิ่น ในรูป
ประชาคมเทศบาล  

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

10 สนับสนุนการจัดสรางซุมเฉลิม
พระเกียรติ 

เพื่อสรางศูนยรวมจิตใจของ
ประชาชนและสถานที่จดั
กิจกรรมแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีในสถาบัน
พระมหากษัตริย 

สรางซุมเฉลิมพระเกียรติ 
จํานวน 1 แหง/หมู 6  
หมู 7 

160,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรม
แสดงออกถึงความจงรักภักดีใน
สถาบันพระมหากษัตริย  

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

11 โครงการเทศบาลตําบล 
เวียงพางคําเคลื่อนที ่

เพื่อสงเสริมการบริการสรางองค
ความรู ดานตางๆ แกประชาชน 
และดูแล ประชาชนอยางใกลชดิ 

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่
ประจําทุกเดอืน/หมู 1-10 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาความเดือดรอนดานตางๆ 
ของตนเอง เชน  การประกอบ
อาชพี สุขภาพอนามัย  และไดรับ
ขอมูลขาวสาร ความรู และการ
ดูแลอยางใกลชิด ประชาชนมี
คุณภาพชวีิตทีด่ีขึ้น สรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

ทุกสวนราชการ/ 
ทต.เวียงพางคํา 

12 สนับสนุนการฝกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพคณะกรรมการ
หมูบาน 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
คณะกรรมการหมูบานในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานเปน
รูปธรรมสอดคลองบทบาทหนาที่
ตามระเบียบ 

อุดหนุนอําเภอแมสาย 22,000 
งบ ทต. 

- - คณะกรรมการหมูบานขับเคลือ่น
การพัฒนาหมูบานอยางมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอ
ประชาชนในพืน้ที่ เกิดความ
เขมแข็งของชุมชน 

งานวิเคราะห
นโยบายและ 
แผน/ 
ทต.เวียงพางคํา 
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2.ยุทธศาสตร     พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบรอย และความมั่นคงเขตเมืองชายแดน 

2.1 แนวทางการพัฒนา    พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน องคกร ชมุชน และวัสดอุุปกรณใหมีความเขมแข็งในการสรางเครือขายและดําเนินงานรักษาความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิน ความสงบเรียบรอยภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

1 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณใน
การดําเนินงานศนูย   
อปพร.เทศบาลและประจํา
หมูบาน   

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฎิบัติงานของศนูย อปพร.ใน
เครือขาย อปพร.เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา 

จัดหาอปุกรณรักษาความ
ปลอดภัย วทิยุสื่อสาร ตู
เก็บเอกสาร โตะ
สํานักงาน /ศูนย อปพร.
ตําบลเวียงพางคํา 

200,000 
งบ ทต. 

- - การปฎิบตัิงานของสมาชิก  
อปพร.มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
ทําใหประชาชนไดรับการดแูล
อยางทั่วถึงและมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินสูงขึ้น 

งานปองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการฝกอบรมและทบทวน
สมาชิก อปพร. 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฎิบัติงานของสมาชิก อปพร.ใน
เครือขาย อปพร.เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา 

จัดฝกอบรมสราง
เครือขาย  ฝกทบทวน/
สมาชิก อปพร.เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 

80,000 
งบ ทต. 

- - การปฎิบตัิงานของสมาชิก  
อปพร.มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
ทําใหประชาชนไดรับการดแูล
อยางทั่วถึงและมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินสูงขึ้น 

งานปองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
ทต.เวียงพางคํา 

3 โครงการสนับสนุนชุด
ปฏิบัติงาน สมาชิก อปพร. 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฎิบัติงานของสมาชิก อปพร.ใน
เครือขาย อปพร.เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา 

จัดหาชุดปฏิบิตงาน  
อปพร.เทศบาลตําบล 
เวียงพางคํา 

50,000 
งบ ทต. 

- - การปฎิบตัิงานของสมาชิก  
อปพร.มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
ทําใหประชาชนไดรับการดแูล
อยางทั่วถึงและมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินสูงขึ้น 

งานปองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
ทต.เวียงพางคํา 

4 โครงการสนับสนุนอุปกรณ
ดับเพลิง ดับไฟปา 

เพื่อปองกันและระงับ 
อัคคีภัย ไฟปา  

จัดหาอปุกรณดบัเพลิง 
ดับไฟปาครบ/หมูบานที่
เกิดภัย/ตําบล 
เวียงพางคํา 

150,000 
งบ ทต. 

- - มีประสิทธิภาพในการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนสูงขึ้น 

งานปองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

5 อุดหนุนอําเภอแมสายโครงการ
วัน อปพร.แหงชาติ 

เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเครือขาย อปพร.
ทองถิน่และอาํเภอแมสาย และ
ปลูกฝงจิตสํานึก ความเขมแข็ง
ของสมาชิก อปพร. 

อุดหนุนอําเภอแมสาย/
ตําบลเวียงพางคํา 

20,000 
งบ ทต. 

- - ทองถิน่มีความเขมแข็งปลอดภัย
จากภัยของยาเสพติด มีความมั่นคง
ปลอดภัยจากภัยคุกคามอื่นๆ และ
ศูนย อปพร.มีความเขมแข็ง
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

งานปองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
ทต.เวียงพางคํา 

6 โครงการสายตรวจประชาชน  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการมี
สวนรวมของประชาชนในการ
รักษาปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในทองถิ่น 

ฝกอบรมประชาชนเปน
ผูชวยในการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน/กิจกรรมอาสา
ปองกันอาชญากรรม
ดีเดน/บูรณาการสถานี
ตํารวจภูธรแมสาย/ตําบล
เวียงพางคํา 

90,000 
งบ ทต. 

90,000 
งบ ทต. 

90,000 
งบ ทต. 

มีประสิทธิภาพในการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนสูงขึ้น 

งานพัฒนาชุมชน/ 
งานปองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
ทต.เวียงพางคํา 

7 โครงการสรางเครือขายดาน
ความมั่นคง 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการมี
สวนรวมของประชาชนในการ
รักษาปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในทองถิ่น 

ฝกอบรมประชาชนเปน
เครือขายดานความมั่นคง/
บูรณาการสถานี
ตํารวจภูธรแมสาย/ตําบล
เวียงพางคํา 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

มีประสิทธิภาพในการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนสูงขึ้น  ทองถิน่เมือง
ชายแดนมีความสงบเรียบรอย
มั่นคง 

งานปองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
ทต.เวียงพางคํา 

8 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพ
การฝกทบทวนสมาชิกตํารวจ
บาน 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการมี
สวนรวมของประชาชนในการ
รักษาปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในทองถิ่น 

ฝกอบรมตํารวจบาน/
บูรณาการรวมกับสถานี
ตํารวจภูธรแมสาย/ตําบล
เวียงพางคํา 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

มีประสิทธิภาพในการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนสูงขึ้น  ทองถิน่เมือง
ชายแดนมีความสงบเรียบรอย
มั่นคง 

งานปองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

9 สนับสนุนการบูรณาการจัดตั้ง
พื้นที่โซนนิ่ง(Zoning) ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและการดําเนนิงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของศูนย อปพร.เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา และศนูย อปพร.
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใกลเคียง 

การประสานความรวมมือ
ดานการบริหารจดัการ 
เครื่องมือเครื่องจักรกล 
การขาว ยานพาหนะ และ
การชวยเหลือซึ่งกนัและ
กันในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของ
ศูนย อปพร.อปท. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

มีประสิทธิภาพในการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนสูงขึ้น  ทองถิ่น
เมืองชายแดนมีความสงบ
เรียบรอยมั่นคง 

งานปองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
ทต.เวียงพางคํา 

10 กอสรางอาคาร  อปพร.หมูที ่ 1  
บานแมสาย 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฎิบัติงานของสมาชิก อปพร.ใน
เครือขาย อปพร.เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา 

กอสรางศูนย อปพร.
ประจําหมูบาน/หมู 1 

- 250,000 
งบ ทต. 

- การปฎิบตัิงานของสมาชิก  
อปพร.มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
ทําใหประชาชนไดรับการดแูล
อยางทั่วถึงและมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินสูงขึ้น 

งานปองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
ทต.เวียงพางคํา 

11 กอสรางอาคารเก็บวัสดุ
อุปกรณดับไฟปา หมู 7 

เพื่อเก็บรักษา ดแูลเครื่องมือ
เครื่องใชในการดับไฟปาและเพิ่ม
ความสะดวกในการนํามาใชงาน
ในยามฉุกเฉิน 

อาคาร จํานวน 1 หลัง/
บริเวณศนูยไฟปา หมู 7 

- - 50,000 
งบ ทต. 

เกิดความสะดวก ในการใช
เครื่องมือเครื่องใชที่มีคุณภาพใน
การดับไฟปาอยางมีประสิทธิภาพ 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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2.ยุทธศาสตร     พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบรอย และความมั่นคงเขตเมืองชายแดน 

2.2 แนวทางการพัฒนา    สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิและอาชญากรรม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

1 โครงการอบรมเยาวชน ประชาชน
สรางเครือขายตานยาเสพติด 

เพื่อพัฒนาความรูความเขาใจ 
ทัศนคติ การปองกันตนเอง 
และสรางเครือขายตานยาเสพ
ติด 

กิจกรรมอบรม สราง
เครือขายเยาวชน  
ประชาชน/ตาํบล 
เวียงพางคํา 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

เยาวชน ประชาชนไมยุงเกี่ยวกับ
ยาเสพติดใหโทษและทองถิ่นมี
ความเขมแข็งปลอดยาเสพติด 
 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดเชิงรุก 

เพื่อปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในทองถิ่น และ
บูรณาการความรวมมือกบั
หนวยงานที่เกี่ยวของอยางเปน
ระบบ 

กิจกรรมการฝกอบรม 
สรางเครือขาย / 
การประชมุ
คณะกรรมการ ศตส./ 
การดําเนินงาน ศตส./
การบูรณาการความ
รวมมือหนวยงานที่
เกี่ยวของกิจกรรมบําบดั 
ฟนฟู ปองกัน  และ
ปราบปราม/ตาํบล 
เวียงพางคํา 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

เยาวชนปลอดจากยาเสพติด
ทองถิน่มีความเขมแข็งปลอดภัย
จากภัยของยาเสพติด 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

3 โครงการตรวจปสสาวะเด็กและ
เยาวชน  ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด 

เพื่อปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในเยาวชน 

จัดหาน้ํายาชุดตรวจ 
ปสสาวะ/ตาํบล 
เวียงพางคํา 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

เยาวชนปลอดจากยาเสพติด
ทองถิน่มีความเขมแข็งปลอดภัย
จากภัยของยาเสพติด 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

4 อุดหนุนอําเภอแมสายโครงการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

เพื่อปองกันและปราบปรามยา
เสพติดในทองถิ่น 

อุดหนุน ศตส.อําเภอ 
แมสาย/ตําบลเวียงพางคํา 

50,000 
งบ ทต. 

- - ทองถิน่มีความเขมแข็งปลอดภัย
จากภัยของยาเสพติด  

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

5 อุดหนุนอําเภอแมสายโครงการ
ฝกอบรมชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมูบาน (ชรบ) 

เพื่อปองกันและปราบปรามยา
เสพติดในทองถิ่น และรักษา
ความสงบเรียบรอยภายในเมือง
ชายแดน 

อุดหนุนอําเภอแมสาย/
ตําบลเวียงพางคํา 

30,000 
งบ ทต. 

- - ทองถิน่มีความเขมแข็งปลอดภัย
จากภัยของยาเสพติด มีความ
มั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม
อื่นๆ 

งานพัฒนาชุมชน/
งานปองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
ทต.เวียงพางคํา 

6 อุดหนุนอําเภอแมสายโครงการ
เพิ่มศักยภาพชมรมพลัง
แผนดนิทองถิ่นทีส่ามัคคี 

เพื่อปองกันและปราบปรามยา
เสพติดในทองถิ่น 

อุดหนุน ศตส.อําเภอ 
แมสาย/ตําบล 
เวียงพางคํา 

32,400 
งบ ทต. 

- - ทองถิน่มีความเขมแข็งปลอดภัย
จากภัยของยาเสพติด  

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

7 อุดหนุน ศตส.จังหวัดเชียงราย
ตามโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

เพื่อปองกันและปราบปรามยา
เสพติดในทองถิ่นและสราง
เครือขายการปองกันทั่วจังหวดั 

อุดหนุน ศตส.จังหวัด
เชียงราย/ตําบล 
เวียงพางคํา 

30,000 
งบ ทต. 

- - ทองถิน่มีความเขมแข็งปลอดภัย
จากภัยของยาเสพติด มีเครือขาย
การปองกันและแกไขปญหาทัว่
จังหวัดเชียงราย 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

8 โครงการโรงเรียนสีขาวปลอด
สารเสพติด 

เพื่อปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในเยาวชน 

กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 
ตรวจสารเสพติด 
กิจกรรมนันทนาการ 
โรงเรียนในพื้นที่/ตําบล 
เวียงพางคํา 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

เยาวชนปลอดจากยาเสพติด
ทองถิน่มีความเขมแข็งปลอดภัย
จากภัยของยาเสพติด 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 
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2.ยุทธศาสตร     พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบรอย และความมั่นคงเขตเมืองชายแดน 

2.3 แนวทางการพัฒนา    พัฒนาประสิทธิภาพการเฝาระวังปญหา ภยัธรรมชาติ และพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร การแจงเตือนภัย การขาว 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

1 โครงการสนับสนุนการติดตั้ง
ระบบและจัดหาอปุกรณ
สัญญาณเตือนภัย 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ 
การแจงเตือนภัย และการเฝาระวัง
เพื่อการแกไขสถานการณที่มี
ผลกระทบตอชวีติและทรัพยสิน
ของประชาชนในทองถิน่ 

จัดตั้งศูนยการขาว สราง
ระบบเครือขายแจงเตือน
ภัย และจัดหาวัสดุ
อุปกรณที่จําเปน/ตําบล
เวียงพางคํา 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน และสามารถแกไข
ปญหาภัยตางๆ ที่เกิดขึ้นในทองถิ่นได
อยางรวดเร็ว  

งานปองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการสรางแนวปองกนัดิน
พังทลาย 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปองกันและระวังภัยธรรมชาติดิน
ถลม  

สรางแนวปองกันดิน
ถลม/หมู 6,หมู 7 และ 
หมู 10 

200,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน และสามารถแกไข
ปญหาภัยตางๆ ที่เกิดขึ้นในทองถิ่นได
อยางมีประสิทธิภาพ 

งานปองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
ทต.เวียงพางคํา 

3 โครงการสรางแนวปองกนั 
ไฟปา 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปองกันและระวังภัยธรรมชาติ 
ไฟปา 

สรางแนวปองกันไฟปา/
หมู 1,หมู 6,หมู 7 และ 
หมู 10 

150,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน และสามารถแกไข
ปญหาภัยตางๆ ที่เกิดขึ้นในทองถิ่นได
อยางมีประสิทธิภาพ 

งานปองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
ทต.เวียงพางคํา 

4 โครงการประชาสัมพันธให
ความรูเกี่ยวกับอาชญากรรม
และยาเสพติด 

เพื่อพัฒนาระบบการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานยาเสพติดและ
อาชญากรรมแกประชาชน 

กิจกรรมประชาสัมพันธ/
บูรณาการรวมกับสถานี
ตํารวจภูธรแมสาย/ตําบล
เวียงพางคํา 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน และสามารถแกไข
ปญหาภัยตางๆ ที่เกิดขึ้นในทองถิ่นได
อยางมีประสิทธิภาพ 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

5 อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร 
แมสายโครงการจัดตั้ง CCTV 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝา
ระวังภัย ขอมูลขาวสารดานความ
มั่นคง ยาเสพติด และอาชญากรรมใน
ทองถิ่นและอําเภอแมสาย 

อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร
แมสาย/ตําบลเวียงพางคํา 

45,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน และสามารถแกไขปญหา
ภัยตางๆ ที่เกิดขึ้นในทองถิ่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคาํ 
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3.ยุทธศาสตร     พัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานครัวเรือนและชุมชน การลงทุน การพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 

3.1 แนวทางการพัฒนา    สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝมือแรงงาน และยกระดับรายไดกลุมองคกรอาชพี ผูวางงาน และผูดอยโอกาสทางสังคม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

1 โครงการฝกอบรมอาชพี
ราษฎร พัฒนาฝมือแรงงาน 

เพื่อพัฒนาฝมือแรงงาน 
พัฒนาการยกระดบัรายไดของ
กลุมอาชีพ ผูวางงาน และ
ผูดอยโอกาสในทองถิ่น 

กิจกรรมการฝกอบรม
อาชพีราษฎร ฝกอบรม
ฝมือแรงงาน /หมู 1-10 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

กลุมอาชีพ ผูวางงาน 
ผูดอยโอกาสในทองถิ่น  มี
คุณภาพชวีิตทีด่ีขึ้น มีรายได
เพิ่มขึ้น ทองถิ่นมีความเขมแข็ง 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการพัฒนาศกัยภาพและ
การบริหารจัดการกลุมองคกร
อาชพีในทองถิ่น 

เพื่อพัฒนาศกัยภาพในการบริหาร
จัดการกลุมองคกรอาชีพใน
ทองถิน่ เสริมสรางการสราง
รายไดที่สูงขึ้น 

กิจกรรมการฝกอบรม 
การจัดหาวัสดอุุปกรณที่
จําเปน การพัฒนาการ
บริหารจัดการกลุม / 
หมู 1-10 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

กลุมอาชีพมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ มีรายไดเพิ่มขึ้น
จากระบบพึ่งตนเอง ทองถิ่นมี
ความเขมแข็ง 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

3 โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
สหกรณประจําหมูบาน หมู 10 

เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

หมู 10 30,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มี
ระบบพึ่งพาชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน ทาํใหชุมชนมีความเขมแข็ง 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 
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3.ยุทธศาสตร     พัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานครัวเรือนและชุมชน การลงทุน การพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 

3.2 แนวทางการพัฒนา    สงเสริมและสนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มของสินคา บริการ และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ
ชุมชน เพือ่การยกระดับ
มาตรฐาน OTOP  

เพื่อพัฒนามูลคาเพิ่มของ
ผลิตภัณฑจากกลุมอาชพีใน
ทองถิน่รองรับความตองการของ
ตลาดและสรางรายไดเพิ่ม 

หมู 1-10 100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

สรางรายไดเพิ่มแกกลุมองคกร
อาชพีในทองถิ่น  กลุมองคกร
อาชพีมีความเขมแข็ง 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

2 สนับสนุนเครื่องครัว อุปกรณ
การประกอบอาหารสราง
คุณภาพการผลิตอาหาร
จําหนายของกลุมอาชพี 
โตะจีน 

เพื่อพัฒนามูลคาเพิ่มและคุณภาพ
ในการผลิตอาหารเพื่อการ
จําหนายของกลุมอาชพีโตะจีน
รองรับความตองการของตลาด
และสรางรายไดเพิ่ม 

หมู 1-10 100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

สรางรายไดเพิ่มแกกลุมองคกร
อาชพีในทองถิ่น  กลุมองคกร
อาชพีมีความเขมแข็ง 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

3 สนับสนุนจักรเย็บผา
อุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาการ
ผลิตกลุมอาชีพตัดเย็บเสื้อผา 

เพื่อพัฒนามูลคาเพิ่มและคุณภาพ
ในการผลิตอาหารเพื่อการ
จําหนายของกลุมอาชพีโตะจีน
รองรับความตองการของตลาด
และสรางรายไดเพิ่ม 

หมู 4,หมู 6 และหมู 10 100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

สรางรายไดเพิ่มแกกลุมองคกร
อาชพีในทองถิ่น  กลุมองคกร
อาชพีมีความเขมแข็ง 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

 
 
 
 
 
 



เผย
แพร

่เว็บ
ไซด

์ 

www
.na

ng-
non

.co
m

ห น า  | 101 

 

แผนพัฒนาสามป  2552 – 2554  เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  | ห น า 101  

 

3.ยุทธศาสตร     พัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานครัวเรือนและชุมชน การลงทุน การพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 

3.3 แนวทางการพัฒนา    สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการผลิตภาคเกษตร สอดคลองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

1 โครงการเปดปราบหอยเชอรี่  เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลติภาค
เกษตร ยกระดบัรายไดแก
เกษตรกร  

พื้นทีน่า 1,200 ไร  
เกษตรกร 75 ราย/ศูนย
เทคโนโลยีการเกษตร/
ตําบลเวียงพางคํา 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
พืชผลทางการเกษตรมีคุณภาพ  
สรางรายไดแกประชาชน 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการอบรมทาํปุยหมักและน้ํา
ชีวภาพ 

เพื่อลดตนทนุในการผลิตภาค
เกษตร และแกไขปญหามลพษิ
สิ่งแวดลอม 

ศูนย
เทคโนโลยีการเกษตร/ 
หมู 1-10 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
พืชผลทางการเกษตรมีคุณภาพ  
สรางรายไดแกประชาชน และ
ปญหามลพษิสิ่งแวดลอมลดลง 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

3 โครงการจัดหาเมล็ดพนัธุและ
ปจจัยการผลิต 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลติภาค
เกษตร ยกระดบัรายไดแก
เกษตรกร  

ศูนย
เทคโนโลยีการเกษตร/
ตําบลเวียงพางคํา 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
พืชผลทางการเกษตรมีคุณภาพ  
สรางรายไดแกประชาชน  

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

4 โครงการสงเสริมการจัดตั้ง
กองทุนหมุนเวียนการผลิต 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลติภาค
เกษตร ยกระดบัรายไดแก
เกษตรกร  

ศูนย
เทคโนโลยีการเกษตร/
ตําบลเวียงพางคํา 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
พืชผลทางการเกษตรมีคุณภาพ  
สรางรายไดแกประชาชน  

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

5 โครงการปองกันโรคและแมลง
ศัตรูพืช 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลติภาค
เกษตร ยกระดบัรายไดแก
เกษตรกร  

ศูนย
เทคโนโลยีการเกษตร/
ตําบลเวียงพางคํา 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
พืชผลทางการเกษตรมีคุณภาพ  
สรางรายไดแกประชาชน  

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

6 โครงการปลูกพชื เลี้ยงสัตว เลี้ยง
ปลาพึ่งตนเอง 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน ยกระดบัรายไดใน
ครัวเรือน 

ศูนย
เทคโนโลยีการเกษตร/
ตําบลเวียงพางคํา 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น และ
รูจักการพึ่งพาตนเอง 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

7 โครงการจัดตั้งศนูยการเรียนรู
การเกษตรพอเพียงตําบล 
เวียงพางคํา 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน ยกระดบัรายไดใน
ครัวเรือน เสริมสรางความรู
และเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงทีถู่กตอง 

ศูนย
เทคโนโลยีการเกษตร/
ตําบลเวียงพางคํา 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น และ
รูจักการพึ่งพาตนเอง เขาใจใน
หลักการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยางแทจริง 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

8 โครงการสงเสริมการแปรรปู
ผลผลติทางการเกษตร 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลติภาค
เกษตร ยกระดบัรายไดแก
เกษตรกร  และแกไขปญหา
ผลผลติทางการเกษตรตกต่ํา 

ศูนย
เทคโนโลยีการเกษตร/
ตําบลเวียงพางคํา 

350,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี 
สรางรายไดแกประชาชน  ปญหา
ผลผลติทางการเกษตรราคาตกต่ํา 
เนาเสียลดลง 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

9 โครงการพัฒนาศนูยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
สงเสริมการผลิตภาคเกษตร
ของศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรของ
ทองถิน่ โดยระบบการมีสวน
รวมของประชาชน 

ศูนย
เทคโนโลยีการเกษตร/
ตําบลเวียงพางคํา 

90,000 
งบ ทต. 

90,000 
งบ ทต. 

90,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี 
สรางรายไดแกประชาชน  และ
องคกรของทองถิน่ที่มีหนาที่
แกไขปญหาความยากจน ทาง
การเกษตรมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสูงขึ้น 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

10 โครงการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
ระดับตาํบล 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน ยกระดบัรายไดใน
ครัวเรือน เสริมสรางศักยภาพ
การผลิตวิสาหกจิชุมชน 

ศูนย
เทคโนโลยีการเกษตร/
ตําบลเวียงพางคํา 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น และ
รูจักการพึ่งพาตนเอง  วิสาหกิจ
ชุมชนมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

11 อุดหนุนการพัฒนาศูนย 
การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
อําเภอแมสาย 

เพื่อพัฒนาศนูยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงอําเภอแมสาย 
เปนประโยชนตอการเรียนรู
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

อุดหนุนเกษตรอาํเภอแม
สาย/ตําบลเวียงพางคํา 

10,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนในทองถิ่นมีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ีจากการนาํความรูตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
ถูกตองมาใชในการดําเนินชวีิต 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

12 สนับสนุนโครงการคลินิคเกษตร
เคลื่อนที ่

เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลติภาค
เกษตร ยกระดบัรายไดแก
เกษตรกร  และแกไขปญหา
ผลผลติทางการเกษตรตกต่ํา 

อุดหนุนเกษตรอาํเภอแม
สาย/ตําบลเวียงพางคํา 

10,000 
งบ ทต. 

- - เกษตรกรไดรับความรูและไดรับ
การชวยเหลือในการดูแลพืชผล
ทางเกษตรอยางเหมาะสม สราง
ผลผลติที่มีคุณภาพ 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 
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3.ยุทธศาสตร     พัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานครัวเรือนและชุมชน การลงทุน การพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 

3.4 แนวทางการพัฒนา    พัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวเมืองชายแดนและการบริหารจัดการทองเที่ยว สรางรายไดแกประชาชนและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

1 โครงการพัฒนา ปรับปรุง
แหลงทองเที่ยวหมูบานชาว
ไทยภูเขาอาขา บานผาหมี  

เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหได
มาตรฐานการบริการ สอดคลอง
วัฒนธรรมประเพณี และสราง
รายไดแกทองถิ่น รองรับการ
ขยายตัวเมืองทองเที่ยวชายแดน 

แหลงทองเที่ยวเชงิ 
อนุรักษบานผาหมี  
หมู 6/ตําบลเวียงพางคํา 

14,736,572 
งบ กรม

สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิน่ 

- - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สอดคลองเมอืงนาอยูอยางยั่งยืน  
และมีรายไดเพิ่มขึ้น  

กองชาง  
ทต.เวียงพางคํา/
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

2 โครงการสรางมัคคุเทศน
ทองถิน่ 

เพื่อพัฒนาระบบการเผยแพร 
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ และวัฒนธรรม
ทองถิน่ที่เหมาะสม ถูกตอง 
พัฒนามาตรฐานการทองเที่ยว
สากล และยกระดบัการสราง
รายไดแกชุมชน 

เยาวชนในทองถิน่/ตําบล
เวียงพางคํา 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สอดคลองเมอืงนาอยูอยางยั่งยืน  
และมีรายไดเพิ่มขึ้น 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

3 โครงการสงเสริมการบริหาร
จัดการกลุมคณะกรรมการ
ทองเที่ยวทองถิน่ 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบการบริหารจัดการบริการ
ทองเที่ยว พัฒนาแหลงทองเที่ยว
ในทองถิน่ 

กลุมคณะกรรมการ
ทองเที่ยว/ตาํบล 
เวียงพางคํา 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

การบริหารจัดการทองเที่ยวใน
ทองถิน่มีประสิทธิภาพ มีรายได
เพิ่มขึ้นจากการทองเที่ยว แกไข
ปญหาความยากจน และทองถิ่นมี
ความเขมแข็ง 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 
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4.ยุทธศาสตร     พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปการ 
4.1 แนวทางการพัฒนา    กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ําของหมูบานและเชื่อมโยงกับทุกตาํบล 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

1 กอสรางถนน คสล.หลังศาลา
อเนกประสงค หมู 10 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง และความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ถนน คสล.กวาง 3 เมตร 
ยาว 211 เมตร/หมู 10 

400,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

2 วางทอ คสล. พรอมบอพักหวย
คอกหมู ซอย 5 หมู 9 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  วางทอ คสล.พรอมบอพัก 
ยาว 180 เมตร/หมู 9 

700,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

3 กอสรางถนน คสล.และปู
บลอคตัวหนอน ซอย 8 หมู 6 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง และความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ถนน คสล. กวาง 4 เมตร 
ยาว 94 เมตร/กวาง 2.50 
เมตร ยาว 58 เมตร/ปู
บลอ็กตัวหนอน กวาง 2 
เมตร ยาว 28 เมตร/หมู 6 

350,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

4 กอสรางถนน คสล.ซอยทุง
เจริญ หมู 4 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง และความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ถนน คสล.กวาง 4 เมตร 
ยาว 194 เมตร/หมู 4 

600,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

5 วางทอระบายน้ําถนนตรงขาม
หนาวัดถ้ําผาจม หมู 1 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  วางทอลอดเหลี่ยม 1 
ชองทาง 1.50 เมตร ยาว 6 
เมตร พรอมสรางราวกัน
ตก/หมู 1 

200,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

6 วางทอระบายน้ําบริเวณทาง
แยกศาลารวมใจ หมู 2 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  ปรับปรุงซอมแซมทอ 
คสล.พรอมบอพัก ยาว 
210 เมตร/หมู 2 

1,300,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

7 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
ซอย 11 หมู 5 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  รองระบายน้าํ คสล.แบบ
ฝาปด ยาว 520 เมตร/ 
หมู 5 

1,200,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

8 กอสรางถนน คสล.พรอมราง
ระบายน้ํา คสล.ทางเขาศูนยไฟ
ปา หมู 7 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ถนน คสล.กวาง 3 เมตร 
ยาว 317 เมตร/รางระบาย
น้ํา คสล.ยาว 170 เมตร/
หมู 7 

800,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

9 ลาดยางแอลฟสติกส ซอย 2 
หมู 8 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ถนนลาดยางแอลฟสติกส 
กวาง 4 เมตร ยาว 850 
เมตร/หมู 8 

1,200,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

10 กอสรางถนน คสล.พรอมราง
ระบายน้ํา คสล.ซอยนาทะสัน 
หมู 9 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่และ
แกไขปญหาน้ําทวม 

ถนน คสล.กวาง 4 เมตร 
ยาว 76 เมตร/รางระบาย
น้ําฝาปด คสล.2 ขาง/ 
หมู 9 

450,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และการระบายน้ําเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ แกไขปญหาน้ํา
ทวมซ้ําซาก ลดความรุนแรงของ
ปญหาพัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

11 กอสรางถนน คสล.ซอย 6/2
เชื่อมทางเขาวัดผาคํา หมู 10 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ถนน คสล.กวาง 4 เมตร 
ยาว 165 เมตร/หมู 10 

420,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

12 สรางราวกันตกถนนหัวฝาย 
หมู 1 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ราวเหล็ก ยาว 63 เมตร/
หมู 1 

200,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

13 กอสรางถนน คสล.พรอมราง
ระบายน้ํา คสล.ซอยสิงคโปร 
หมู 2 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่  
และแกไขปญหาน้ําทวม 

ถนน คสล.กวาง 4 เมตร 
ยาว 179 เมตร/รางระบาย
น้ํา คสล.ยาว 104 เมตร 1 
ขาง/หมู 2 

660,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และการระบายน้ําเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ แกไขปญหาน้ํา
ทวมซ้ําซาก ลดความรุนแรงของ
ปญหาพัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

14 กอสรางวางทอ คสล.ถนน
กลางบาน หมู 6 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําไหล
ลงสูบานประชาชน และปองกัน
ดินถลม 

รางระบายน้ํา คสล.แบบ
ฝาปด ยาว 526 เมตร/ 
หมู 6 

600,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

15 กอสรางรางระบายน้ํา ซอย 1 
หมู 8 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  รางระบายน้ํา คสล. ยาว 
800 เมตร/หมู 8 

1,800,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

16 กอสรางรางระบายน้ํากลาง
หมูบาน หมู 7 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  รางระบายน้ํา รองตัววี 
ยาว 150 เมตร/หมู 7 

400,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

17 กอสรางถนน คสล.ซอยหลัง
ศาลาอเนกประสงค หมู 4 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ถนน คสล.กวาง 2.50 
เมตร ยาว 52 เมตร/วางทอ 
คสล. จํานวน 1 จดุ/หมู 4 

85,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

18 กอสรางถนน คสล. ซอย 6/1 
เชื่อมทางเขาวัดผาคํา หมู 10 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ถนน คสล.กวาง 3 เมตร 
ยาว 176 เมตร/หมู 10 

320,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

19 กอสรางถนน คสล.พรอมราง
ระบายน้ํา คสล. ซอยโบสถ
คริสต หมู 2 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่  
และแกไขปญหาน้ําทวม 

ถนน คสล.กวาง 4 เมตร 
ยาว 158 เมตร พรอมราง
ระบายน้ํา คสล.2 ขาง/หมู 
2 

1,100,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และการระบายน้ําเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ แกไขปญหาน้ํา
ทวมซ้ําซาก ลดความรุนแรงของ
ปญหาพัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

20 เสริมไหลถนนซอยขางสนาม
กีฬา หมู 5 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

เสริมไหลถนน คสล.1 
เมตร ยาว 284 เมตร/สราง
ราวกันตก ยาว 12 เมตร/
หมู 5 

250,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

21 ลาดยางแอลฟสติกสถนนขึ้น
วัดพรอมรางระบายน้ํา หมู 7 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่  
และแกไขปญหาน้ําทวม 

ถนนลาดยางแอลฟสติกส 
กวาง 3 เมตร ยาว 162 
เมตร/รางระบายน้าํ 1 
ขาง/หมู 7 

300,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และการระบายน้ําเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ แกไขปญหาน้ํา
ทวมซ้ําซาก ลดความรุนแรงของ
ปญหาพัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

22 ลาดยางถนนซอย 4 หมู 9 เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ถนนลาดยางแอลฟสติกส 
กวาง 4 เมตร ยาว 705 
เมตร หนา 5 ซม./หมู 9 

900,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

23 กอสรางรางระบาย คสล.หนา
วัดถ้ําผาจม หมู 1 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  รางระบายน้ํา คสล.รูปตัว
วี ยาว 20 เมตร/รางระบาย
น้ํา คสล.พรอมฝา
ตะแกรงเหล็ก ยาว 17.90 
เมตร/เปลี่ยนฝา คสล.เปน
ฝาตะแกรงเหล็ก 18 ชดุ/
หมู 1  

170,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

24 ขยายถนนเสนทางหมู 3 ถึง
ถนนหวยน้าํริน หมู 3 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ขยายไหลถนน ยาว 200 
เมตร/หมู 3 

350,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวก 
ปลอดภัย  และโครงสรางพื้นฐาน
ไดรับการพัฒนารองรับเมืองนา
อยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

25 ปูบลอ็กตัวหนอนและตดิตั้ง
สถานีอออกกําลังกายบริเวณ
ซอยตัด หมู 8,9  

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่ ใช
ประโยชนพืน้ที่ในการสงเสริม
การออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพ
อนามัยทีด่ีของประชาชน 

ปูบลอ็กตัวหนอน ยาว 
600 เมตร/ตั้งเครื่องออก
กําลังกายกลางแจง/ 
หมู 1 – หมู 10  

800,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวก 
ปลอดภัย  และโครงสรางพื้นฐาน
ไดรับการพัฒนารองรับเมืองนา
อยู ดานโครงสรางพื้นฐาน และ
สงเสริมสุขภาพอนามัยที่ดแีก
ประชาชน 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

26 กอสรางถนน คสล.ทางเขา
สวนลิ้นจี่หลังวดัถ้ําผาจม  
หมู 1 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ขยายไหลถนน ยาว 200 
เมตร/หมู 3 

- 200,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

27 วางทอระบายน้ําบริเวณทีอ่าน
หนังสือพิมพประจําหมูบาน 
หมู 2 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  วางทอ คสล.ยาว /หมู 2 - 600,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

28 สรางรางระบายน้าํซอย 
มิยาซาวา  หมู 2 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  วางทอ คสล. ยาว 200 
เมตร/หมู 2 

- 400,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

29 ขยายไหลถนนสายเชื่อมตอหมู 
8 หมู 4 ถึงบายพาส หมู 4 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ขยายไหลถนน ยาว 300 
เมตร/หมู 4 

- 550,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

30 กอสรางถนน คสล.ซอย 1/1 
หมู 4 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ถนน คสล.ยาว 170 เมตร/
หมู 4 

- 370,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

31 กอสรางถนน คสล.ซอย 8  
หมู 5 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ถนน คสล./หมู 5 - 400,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

32 กอสรางถนน คสล.แมสายแก
รนดวิว หมู 5 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ถนน คสล./หมู 5 - 600,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

33 กอสรางถนน คสล.ซอยสุข
ฤทัย ซอย 1,2 หมู 5 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ถนน คสล./หมู 5 - 600,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

34 เทลาน คสล.หนาอาคาร
ประชาคมหมูบาน หมู 6 

เพื่อพัฒนาความสะดวก ปลอดภัย
ของนักทองเที่ยว และการจัด
กิจกรรมการทองเที่ยวกิจกรรม
ประชาคม 

ลาน คสล.กวาง 14 เมตร 
ยาว 36 เมตร/ 
หมู 6 

- 200,000 
งบ ทต. 

- ทําใหเกิดความสะดวก ปลอดภัย
ตอนักทองเที่ยว และการจดั
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยว และกิจกรรมประชาคม
หมูบาน ตาํบล 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

35 กอสรางถนน คสล.ทางเขา
สุสานสาธารณะ หมู 6 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ถนน คสล.กวาง 4 เมตร 
ยาว 250 เมตร/หมู 6 

- 540,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

36 สรางรางระบายน้าํถนนทางขึ้น
ดอยตุง หมู 7 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  
และน้ําไหลลงบานเรือน
ประชาชน 

รางระบายน้ํา คสล. ยาว 
250 เมตร/หมู 7 

- 600,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

37 สรางรางระบายน้าํทางเขาศูนย
ไฟปา หมู 7 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  
และน้ําไหลลงบานเรือน
ประชาชน 

รางระบายน้ํา คสล. ยาว 
230 เมตร/หมู 7 

- 560,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

38 สรางรางระบายน้าํ ซอย 2  
หมู 8 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  รางระบายน้ํา  คสล. / 
หมู 8 

- 600,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

39 สรางรางระบายน้าํ ซอย 3  
หมู 8 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  รางระบายน้ํา  คสล. / 
หมู 8 

- 600,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

40 สรางรางระบายน้าํซอยตัด  
หมู 8 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  รางระบายน้ํา  คสล. / 
หมู 8 

- 600,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

41 กอสรางถนน คสล.ซอยเจาพอ
แสงเทพพรอมรางระบายน้ํา 
คสล.หมู 9 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่  
และแกไขปญหาน้ําทวม 

ถนน คสล./รางระบายน้ํา 
คสล.ยาว เมตร/หมู 9 

- 600,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวก 
ปลอดภัย  และการระบายน้ํา
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
แกไขปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลด
ความรุนแรงของปญหาพัฒนา
รองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

42 กอสรางถนน คสล.ซอยตองใจ 
หมู 9 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ถนน  คสล.กวาง 4เมตร 
ยาว  เมตร/หมู 9 

- 600,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

43 สรางรางระบายน้าํ ซอย 5  
หมู 9 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  รางระบายน้ํา  คสล./ 
หมู 9 

- 600,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

44 กอสรางถนน คสล.ขางโรงงาน 
หมู 10 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ถนน คสล./หมู 10 - 600,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

45 กอสรางถนนซอยหลังวัด 
ผาคํา หมู 10 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ถนน คสล./หมู 10 - 600,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

46 กอสรางรั้วรอบศาลา
อเนกประสงค หมู 10 

เพื่อสงเสริมการรักษาความ
ปลอดภัยทรัพยสินสาธารณะ
ประโยชน 

รั้ว คสล./หมู 10 - 600,000 
งบ ทต. 

- ทําใหทรัพยสินสาธารณะ
ประโยชนไดรับการดูแลรักษา 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

47 ปรับปรุงซอมแซมถนนถ้ําผา
จมถึงหวยน้ําริน บริเวณทาง
โคง หมู 1 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ลาดยางแอลฟสติกส / 
หมู 1 

- - 800,000 
งบ ทต. 

ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

48 กอสรางถนน คสล.ถนนขึ้น
ดอยชางงูถึงหมูบานดอยงาม 
หมู 1 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ถนน คสล. /หมู 1 - - 600,000 
งบ ทต. 

ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

49 สรางรางระบายน้าํจากมุมศนูย
เด็กเล็ก หมู 7 ไปทางทศิ
ตะวันออก หมู 2 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  รางระบายน้ํา  คสล./หมู 2 - - 900,000 
งบ ทต. 

ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

50 สรางรางระบายน้าํซอยมีนาคม 
– เมษายน  หมู 4 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  รางระบายน้ํา  คสล. 
/หมู 4 

- - 800,000 
งบ ทต. 

ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

51 สรางรางระบายน้าํ ซอย 1  
หมู 4 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  รางระบายน้ํา  คสล./หมู 4 - - 800,000 
งบ ทต. 

ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

52 สรางรางระบายน้าํ ซอย 2  
หมู 4 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  รางระบายน้ํา  คสล. ยาว  
เมตร/หมู 4 

- - 600,000 
งบ ทต. 

ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

53 กอสรางถนน คสล.ประชาอยู
สุข ซอย 1,2,3,4 หมู 5 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ถนน คสล./หมู 5 - - 600,000 
งบ ทต. 

ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

54 ลาดยางแอลฟสติกสถนนเขา
หมูบานตั้งแตปากทางถนน
พหลโยธิน  หมู 6 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ลาดยางแอลฟสติกส 
กวาง 4 เมตร ยาว 4,500 
เมตร/หมู 6 

- - 1,000,000 
งบ ทต. 

ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

55 กอสรางถนน คสล.ทางเขา
สวนลิ้นจีป่ระจําหมูบาน  
หมู 6 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ถนน คสล./หมู 6 - - 800,000 
งบ ทต. 

ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

56 กอสรางศาลาพกัผอนบริเวณ
ลานโลชิงชา หมู 6 

เพื่อพัฒนาความสะดวก ปลอดภัย
ของนักทองเที่ยว และการจัด
กิจกรรมการทองเที่ยวกิจกรรม
ประชาคม 

ศาลาที่พกั 1 แหง/ 
หมู 6 

- - 350,000 
งบ ทต. 

ทําใหเกิดความสะดวก ปลอดภัย
ตอนักทองเที่ยว และการจดั
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยว และกิจกรรมประชาคม
หมูบาน ตาํบล 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

57 ขยายไหลถนนบริเวณซอย 3 
หมู 7 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ขยายไหลถนน คสล./ 
หมู 7 

- - 650,000 
งบ ทต. 

ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

58 กอสรางถนน คสล.ขางวัดปา
เหมือด หมู 8 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ถนน คสล. กวาง 4 เมตร 
ยาว 60 เมตร/หมู 8 

- - 2800,000 
งบ ทต. 

ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

59 กอสรางถนน คสล.ซอย 1  
หมู 8 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ถนน คสล. กวาง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร/หมู 8 

- - 350,000 
งบ ทต. 

ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

60 สรางรางระบายน้าํทุกซอย  
หมู 8 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  รางระบายน้ํา  คสล./ 
หมู 8 

- - 600,000 
งบ ทต. 

ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

61 รางระบายน้ํา ซอย 4 หมู 9 เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  รางระบายน้ํา  คสล. / 
หมู 9 

- - 600,000 
งบ ทต. 

ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

62 รางระบายน้ํา ซอย 6 หมู 9 เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  รางระบายน้ํา  คสล./ 
หมู 9 

- - 600,000 
งบ ทต. 

ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

63 รางระบายน้ํา ซอยหลังวัด หมู 
9 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  รางระบายน้ํา  คสล. / 
หมู 9 

- - 600,000 
งบ ทต. 

ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

64 กอสรางถนน คสล.ซอยสนาม
ยิงปน หมู 10 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ถนน คสล./หมู 10 - - 780,000 
งบ ทต. 

ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

65 กอสรางถนน คสล.ซอย 6/3 
ซอยปูเหล็ก หมู 10 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ถนน คสล. กวาง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร/หมู 10 

- - 540,000 
งบ ทต. 

ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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4.ยุทธศาสตร     พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปการ 

4.2 แนวทางการพัฒนา    ขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

1 ติดตั้งไฟกิ่ง ซอมแซมไฟกิ่ง
บริเวณจุดอับ ไมมีแสงสวาง  

เพื่อพัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ  ม.1 - ม.10   200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

2 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อพัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ ม.1 – ม.10  1,000,000 
งบ อบต. 

1,000,000 
งบ อบต. 

1,000,000 
งบ อบต. 

ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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4.ยุทธศาสตร     พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปการ 

4.3 แนวทางการพัฒนา    ขยายเขตระบบประปา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

1 ขยายเขตประปาตั้งแตปอม อป
พร.ถึงถนนบายพาส  
หมู 4 

เพื่อพัฒนาระบบประปาให
ประชาชนมีน้าํเพยีงพอที่สะอาด 
และปลอดภัยในการอุปโภค
บริโภค 

วางสายเมนท ยาว 220 
เมตร/หมู 4 

300,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนมีน้ําอปุโภค
บริโภคที่สะอาด ปลอดภัยอยาง
ทั่วถึง 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

2 สนับสนุนเครื่องสูบน้ําประปา 
หมู 5 

เพื่อพัฒนาระบบประปาให
ประชาชนมีน้าํเพยีงพอที่สะอาด 
และปลอดภัยในการอุปโภค
บริโภค 

จํานวน 1 เครื่อง/หมู 5 60,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนมีน้ําอปุโภค
บริโภคที่สะอาด สะดวกอยาง
ทั่วถึง 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

2 ปรับปรุงซอมแซมแทงค
น้ําประปาหมูบาน หมู .5 

เพื่อพัฒนาแหลงน้ําอปุโภค
บริโภคใหประชาชนมีน้ําเพียงพอ
ที่สะอาด และสะดวก 

หมู 5 - - 60,000 
งบ ทต. 

ทําใหประชาชนมีน้ําอปุโภค
บริโภคที่สะอาด สะดวกอยาง
ทั่วถึง 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

4 ปรับปรุงซอมแซมแทงค
น้ําประปาหมูบาน หมู .7 

เพื่อพัฒนาแหลงน้ําอปุโภค
บริโภคใหประชาชนมีน้ําเพียงพอ
ที่สะอาด และสะดวก 

หมู 7 - - 100,000 
งบ ทต. 

ทําใหประชาชนมีน้ําอปุโภค
บริโภคที่สะอาด สะดวกอยาง
ทั่วถึง 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

5 ขยายเขตประปาตั้งแตปอม อป
พร.ถึงถนนบายพาส หมู 4 

เพื่อพัฒนาระบบประปาให
ประชาชนมีน้าํเพยีงพอที่สะอาด 
และปลอดภัยในการอุปโภค
บริโภค 

หมู 2,หมู 7,หมู 9 และ 
หมู  10/ครัวเรือนที่ขาด
แคลนน้ํา/ตําบล 
เวียงพางคํา 

3,000,000 
งบ กรม

สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิน่ 

- - ทําใหประชาชนมีน้ําอปุโภค
บริโภคที่สะอาด ปลอดภัยอยาง
ทั่วถึง 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา/
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

 



เผย
แพร

่เว็บ
ไซด

์ 

www
.na

ng-
non

.co
m

ห น า  | 122 

 

แผนพัฒนาสามป  2552 – 2554  เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  | ห น า 122  

 

 
 
 
 

4.ยุทธศาสตร     พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปการ 

4.4 แนวทางการพัฒนา    ตดิตัง้ระบบโทรศัพทสาธารณะ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

1 ขยายติดตั้งตูโทรศัพท
สาธารณะ  

เพื่อพัฒนาระบบ 
สาธารณูปการ  
การติดตอสื่อสารใหทั่วถึง 

ตําบลเวียงพางคํา 250,000 
งบ ทต. 

 

250,000 
งบ ทต. 

 

250,000 
งบ ทต. 

 

ทําใหประชาชนสามารถ
ติดตอสื่อสารไดอยางสะดวก
รวดเร็ว  

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา/
องคการ 
โทรศัพท 
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4.ยุทธศาสตร     พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปการ 

4.5 แนวทางการพัฒนา    พัฒนาระบบจราจรทางบก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

1 โครงการจัดทําปายชื่อหมูบาน
ปายชื่อซอยในหมูบาน 

เพื่อพัฒนาระบบการจราจร 
ทางบก ใหเกิดความสะดวก  
ปลอดภัยแกผูใชรถใชถนน 

จัดทําปายชือ่หมูบานทั้ง 
10 หมูบาน และปายซอย
ทุกซอยของแตละ
หมูบาน/หมู 1-10 

600,000 
งบ ทต. 

- - การจราจรทางบกมี 
ความสะดวก ปลอดภัย  

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการติดตั้ง ปรับปรุง 
ซอมแซมปายและสัญญาณ
จราจร 

เพื่อพัฒนาระบบการจราจรทาง
บกใหเกิดความสะดวก ปลอดภัย
แกผูใชรถใชถนน 

ติดตั้ง ซอมแซมปายและ
สัญญาณจราจรตามจุด
อันตราย เสื่อมสภาพ/
ตําบลเวียงพางคํา  

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

ผูใชรถใชถนนไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎจราจร 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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4.ยุทธศาสตร     พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปการ 

4.6 แนวทางการพัฒนา    สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําผังเมือง และควบคุมอาคารสอดคลองเมืองนาอยูอยางยัง่ยืน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

1 โครงการจัดทําผังเมืองเพื่อพัฒนา
ระบบการผังเมืองสอดคลองเมอืง
นาอยูอยางยั่งยืน 

เพื่อพัฒนาการจดัทําผังเมือง
สอดคลองเมอืงนาอยูอยาง
ยั่งยืน 

ตําบลเวียงพางคํา 500,000 
งบ ทต. 

500,000 
งบ ทต. 

500,000 
งบ ทต. 

มีระบบผังเมืองในการแกไข
สิ่งแวดลอม การควบคุมอาคาร 
เปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการจางที่ปรึกษาออกแบบ
กอสราง วางระบบผังเมือง 
ควบคุมอาคาร 

เพื่อพัฒนาการจดัทําผังเมือง
สอดคลองเมอืงนาอยูอยาง
ยั่งยืน 

ตําบลเวียงพางคํา 200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

มีระบบผังเมืองในการแกไข
สิ่งแวดลอม การควบคุมอาคาร 
เปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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5.ยุทธศาสตร     พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดลอมเมืองนาอยูอยางยัง่ยืน 
5.1 แนวทางการพัฒนา    สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน ฟนฟู อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

1 ปรับภูมิทัศนสนบัสนุนกลา
ไม  พนัธไมและจัด
สวนสาธารณะ 

เพื่อฟนฟู บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหนาอยู  และสรางสถานที่สาธารณะ
เพื่อสงเสริมสุขภาพอนามัยแก
ประชาชน 

ที่สาธารณประโยชน/
สวนสาธารณะ หนาศุนย
ขอมูลขาสาร หมู 5/หนา
วัดปาเหมอืด และขางทาง
ซอย 7 หมู 9/หมู 1-10 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

ทองถิน่มีสิ่งแวดลอมนาอยู  
ประชาชนใชประโยชนในกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพอนามัยและการออก
กําลังกาย มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการพัฒนาคูเมือง เพื่อฟนฟู บํารุงรักษา พฒันา 
คูเมือง เพื่อสงเสริมสิ่งแวดลอมที่ดแีก
ประชาชน 

พัฒนาทําความสะอาด 
คูเมือง/หมู 3 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

ทองถิน่มีสิ่งแวดลอมนาอยู  
ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ด ีและ
ปญหาสิ่งแวดลอมลดลง 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

3 โครงการปลูกหญาแฝก เพื่อฟนฟู บํารุงรักษาทรัพยากรดิน ปา
ไม และสิ่งแวดลอมใหนาอยู  แกไข
ปญหาดินถลม 

กิจกรรมปลูกหญาแฝก/
หมู 1,หมู 6,หมู 7 และ 
หมู 10 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

ทองถิน่มีสิ่งแวดลอมนาอยู  
ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ด ีและ
ปญหาดินลถมลดลง 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

4 โครงการสนับสนุนเครื่อง 
ตัดหญา 

เพื่อฟนฟู บํารุงรักษา  พัฒนา 
ที่สาธารณะประโยชน  
สวนสาธารณะในทองถิน่ เพือ่สงเสริม
สิ่งแวดลอมที่ดแีกประชาชน 

หมู 1-10 100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

ทองถิน่มีสิ่งแวดลอมนาอยู  
ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ด ีและ
ปญหาสิ่งแวดลอมลดลง 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

5 ปรับภูมิทัศนเกาะกลางถนน
สายพหลโยธินเขตเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 

เพื่อฟนฟูสิ่งแวดลอมใหนาอยู  เพื่อ
สงเสริมสุขภาพอนามัยแกประชาชน
และการทองเที่ยวเมืองชายแดน 

เกาะกลางถนนสาย
พหลโยธิน/เทศบาล 
ตําบลเวียงพางคํา 

1,000,000 
งบ ทต. 

- - ทองถิน่มีสิ่งแวดลอมนาอยู  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ีเปนทีน่า
ประทบัใจและดึงดูดความสนใจของ
นักทองเที่ยวเหมาะกับเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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5.ยุทธศาสตร     พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดลอมเมืองนาอยูอยางยัง่ยืน 
5.2 แนวทางการพัฒนา    สงเสริมและสนับสนุนการสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

1 โครงการสงเสริมการติดตั้งบอ
ดักไขมันครัวเรือน 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนน
รวมในการปองกนัและแกไข
ปญหามลพษิของทองถิน่ 

ฝกอบรม สนับสนุน 
อุปกรณ สรางแกนนํา 
เครือขาย/หมู 1-10 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ทองถิน่มีสิ่งแวดลอมสอดคลอง
เมืองนาอยูอยางยั่งยืน  ประชาชน 
มีคุณภาพชวีิตทีด่ี และปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอมลดลง 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการสนับสนุนพนักงาน
รักษาความสะอาดในหมูบาน 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนน
รวมในการปองกนัและแกไข
ปญหามลพษิของทองถิน่ 

สนับสนุนการจัดจาง
พนักงานทําความสะอาด/
หมู 1-10 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ทองถิน่มีสิ่งแวดลอมสอดคลอง
เมืองนาอยูอยางยั่งยืน  ประชาชน 
มีคุณภาพชวีิตทีด่ี และปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอมลดลง 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

3 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทํา
ความสะอาดหมูบาน 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนน
รวมในการปองกนัและแกไข
ปญหามลพษิ รักษาสิ่งแวดลอมที่
อยูอาศัยของทองถิ่น 

สนับสนุนกิจกรรมพัฒนา
หมูบานประจํา 2 เดือน/
หมู 1-10 

60,000 
งบ ทต. 

60,000 
งบ ทต. 

60,000 
งบ ทต. 

ทองถิน่มีสิ่งแวดลอมสอดคลอง
เมืองนาอยูอยางยั่งยืน  ประชาชน 
มีคุณภาพชวีิตทีด่ี และปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอมลดลง 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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5.ยุทธศาสตร     พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดลอมเมืองนาอยูอยางยัง่ยืน 
5.3 แนวทางการพัฒนา   สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

1 โครงการจัดหารถเก็บขยะ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

รถจัดเก็บขยะ จาํนวน 1 
คัน 

2,000,000 
งบ ทต. 

- - ทองถิน่มีสิ่งแวดลอมสอดคลอง
เมืองนาอยูอยางยั่งยืน  ประชาชน 
มีคุณภาพชวีิตทีด่ี และปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอมลดลง 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการจัดหาถังขยะ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

จัดหาถังขยะในเขต 
เทศบาลตําบล 
เวียงพางคํา/หมู 1-10/
โรงเรียนในพื้นที่/และ
ศูนยเด็กเล็ก 

500,000 
งบ ทต. 

- - ทองถิน่มีสิ่งแวดลอมสอดคลอง
เมืองนาอยูอยางยั่งยืน  ประชาชน 
มีคุณภาพชวีิตทีด่ี และปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอมลดลง 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

3 โครงการคัดแยกขยะใน 
ครัวเรือน 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนน
รวมในการปองกนัและแกไข
ปญหามลพษิของทองถิน่ 

ฝกอบรม สนับสนุน 
อุปกรณ สรางแกนนํา 
เครือขาย/หมู 1-10 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ทองถิน่มีสิ่งแวดลอมสอดคลอง
เมืองนาอยูอยางยั่งยืน  ประชาชน 
มีคุณภาพชวีิตทีด่ี และปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอมลดลง 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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5.ยุทธศาสตร     พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดลอมเมืองนาอยูอยางยัง่ยืน 
5.4 แนวทางการพัฒนา   สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการบําบดัน้ําเสียชุมชน และการระบายน้ําแกไขปญหาน้ําทวม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

1 พัฒนา/แกไขปญหาน้ําเนา
เสียบริเวณลําหวยปาคา 

เพื่อพัฒนา ปองกนัและแกไขปญหามลพิษ
ทางน้ําเนาเสียของทองถิ่น 

พัฒนา ขุดลอก ทาํความ
สะอาด/หมู 1 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

ทองถิน่มีสิ่งแวดลอมสอดคลอง
เมืองนาอยูอยางยั่งยืน  ประชาชน 
มีคุณภาพชวีิตทีด่ี และปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอมลดลง 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการกอสรางบอบําบดั
น้ําเสียในชุมชน 

เพื่อพัฒนา ปองกนัและแกไขปญหามลพิษ
ทางน้ําเนาเสียของทองถิ่น  พัฒนาเปน
เมืองนาอยูอยางยั่งยืน รองรับการขยายตัว
เมืองการคาการทองเที่ยวชายแดน 

กอสรางบอบําบัดน้ํา
เสียรวมชุมชน/ตําบล 
เวียงพางคํา 

60,000,000 
งบ กรม

สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิน่ 

- - ทองถิน่มีสิ่งแวดลอมสอดคลอง
เมืองนาอยูอยางยั่งยืน  ประชาชน 
มีคุณภาพชวีิตทีด่ี และปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอมลดลง 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา/
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

3 โครงการขุดลอกพัฒนาทํา
ความสะอาดรองระบายน้ํา 

เพื่อฟนฟู บํารุงรักษา พฒันารองระบายน้ํา 
เพื่อสงเสริมสุขภาพอนามัยแกประชาชน 
และปองกันน้ําทวม น้ําขังในทองถิ่น 

ขุดลอกรองระบายน้ํา/ 
หมู 1-10 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

ทองถิน่มีสิ่งแวดลอมนาอยู  
ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ด ีและ
ปญหาสิ่งแวดลอมลดลง 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

4 ขุดลอกลําหวยกลางบานและ
ลําหวยมะกอกหวาน 

เพื่อฟนฟู บํารุงรักษา พฒันาการระบายน้ํา 
เพื่อสงเสริมสุขภาพอนามัยแกประชาชน 
และปองกนัน้ําทวม น้ําขังในทองถิน่ 

ขุดลอกลําหวยมะกอก
หวาน ลาํหวยกลางบาน 
หมู 8,หมู 9/ตําบล 
เวียงพางคํา 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ทองถิน่มีสิ่งแวดลอมนาอยู  
ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ด ีและ
ปญหาสิ่งแวดลอมลดลง 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

5 ขุดลอกลําหวยลาวและลํา
หวยคอกหมู 

เพื่อฟนฟู บํารุงรักษา พฒันาการระบายน้ํา 
เพื่อสงเสริมสุขภาพอนามัยแกประชาชน 
และปองกนัน้ําทวม น้ําขังในทองถิน่ 

ขุดลอกลําหวยลาว ลํา
หวยคอกหมู หมู 5, 
หมู 9/ตําบลเวียงพางคํา 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ทองถิน่มีสิ่งแวดลอมนาอยู  
ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ด ีและ
ปญหาสิ่งแวดลอมลดลง 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

6 ขุดลอกคลองระบายน้ําลําหวย
หลังโรงงานพลอย ซ.7 

เพื่อฟนฟู บํารุงรักษา พฒันารอง
ระบายน้ํา เพื่อสงเสริมสุขภาพ
อนามัยแกประชาชน และปองกัน
น้ําทวม น้ําขังในทองถิน่ 

ขุดลอกรองระบายน้ํา 
ซอย 7/หมู 10 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

ทองถิน่มีสิ่งแวดลอมนาอยู  
ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ด ีและ
ปญหาสิ่งแวดลอมลดลง 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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5.ยุทธศาสตร     พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดลอมเมืองนาอยูอยางยัง่ยืน 
5.5 แนวทางการพัฒนา   สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหลงน้าํเพือ่การอุปโภคและบริโภค 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

1 สนับสนุนถังเก็บน้ําปองกัน
ปญหาภัยแลงประจําหมูบาน 

เพื่อปองกันและแกไขปญหาภัย
แลง พัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค 
บริโภคแกประชาชน 

จัดหาถังเก็บน้าํ/หมู  200,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีน้าํกนิน้ําใชที่เพียงพอ 
มีคุณภาพชวีิตทีด่ ี

กองชาง/ 
ทต.เวียงพางคํา 

2 ปรับปรุงอางเก็บน้ํารุงเจริญ เพื่อปองกันและแกไขปญหาภัย
แลง พัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค 
บริโภค และการเกษตรแก
ประชาชน 

ปรับปรุง ซอมแซม/ 
หมู 5  

1,000,000 
งบ กรม

สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิน่ 

- - ประชาชนมีน้าํกนิน้ําใชที่เพียงพอ 
มีคุณภาพชวีิตทีด่ ี

กองชาง/ 
ทต.เวียงพางคํา 

3 สรางฝายกั้นน้ําของหมูบาน เพื่อปองกันและแกไขปญหาภัย
แลง พัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค 
บริโภค และการเกษตรแก
ประชาชน 

สรางฝาย ปรับปรุง
ซอมแซมฝาย/ตําบลเวียง
พางคํา  

250,000 
งบ ทต. 

250,000 
งบ ทต. 

250,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีน้าํกนิน้ําใชที่เพียงพอ 
มีคุณภาพชวีิตทีด่ ี

กองชาง/ 
ทต.เวียงพางคํา 

4 ขุดลอกคลอง  2  อาร เพื่อปองกันและแกไขปญหาภัย
แลง พัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค 
บริโภค และการเกษตรแก
ประชาชน 

ขุดลอกคลอง/ตาํบลเวียง
พางคํา  

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีน้าํกนิน้ําใชที่เพียงพอ 
มีคุณภาพชวีิตทีด่ ี

กองชาง/ 
ทต.เวียงพางคํา 

5 ปรับปรุงซอมแซมแทงคเก็บน้ํา
ประจําหมูบาน 

เพื่อปองกันและแกไขปญหาภัย
แลง พัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค 
บริโภค แกประชาชน 

ปรับปรุงแท็งคน้ํา/หมู 5 50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีน้าํกนิน้ําใชที่เพียงพอ 
มีคุณภาพชวีิตทีด่ ี

กองชาง/ 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

6 ขุดลอกลําหวยหนาและหลัง
ศาลาอเนกประสงค หมู 10 

เพื่อปองกันและแกไขปญหาภัย
แลง พัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค 
บริโภค และการเกษตรแก
ประชาชน 

ขุดลอกลําหวย/ตาํบลเวียง
พางคํา  

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีน้าํกนิน้ําใชที่เพียงพอ 
มีคุณภาพชวีิตทีด่ ี

กองชาง/ 
ทต.เวียงพางคํา 

7. สนับสนุนการฝกอบรมและ
บริหารจัดการน้ําของกลุมผุใช
น้ําตําบลเวียงพางคํา 

เพื่อปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการน้ําโดยการมีสวนรวมของ
เกษตรกรและกลุมผูใชน้ํา 

กลุมเกษตรกรในพื้นที ่ 
กลุมผูใชน้ําในพืน้ที่ตําบล
เวียงพางคํา 

262,200 
งบ  ทต. 

- - เกษตรกรและผูใชน้ําเขาใจ
บทบาทหนาทีแ่ละความรัผิดชอบ
ในการพัฒนาองคการผูใชน้ําใหมี
ความยั่งยืนและบริหารจัดการ
แหลงน้ําใหสามารถใชในการ
อุปโภคบริโภคไดยาวนาน 

กองชาง/ 
ทต.เวียงพางคํา 
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5.ยุทธศาสตร     พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดลอมเมืองนาอยูอยางยัง่ยืน 
5.6 แนวทางการพัฒนา   สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการใชที่ดินอยางมีระบบ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

1 สนับสนุนการบริหารจัดการ 
ดูแลรักษาและใชประโยชนที
ดินสาธารณะประโยชนของ
ทองถิน่ 

เพื่อพัฒนาศกัยภาพระบบบริหาร
จัดการการดูแลรักษา และใช
ประโยชนที่ดินสาธารณะ
ประโยชนของทองถิ่น 

จัดหาอปุกรณที่จําเปน/
หมู 1-10 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

ทองถิน่มีสิ่งแวดลอมสอดคลอง
เมืองนาอยูอยางยั่งยืน  ประชาชน 
มีคุณภาพชวีิตทีด่ี  และใช
ประโยชนที่ดินสาธารณะ
ประโยชนอยางถกูตอง เหมาะสม  

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการสงเสริมการพัฒนา
ระบบการควบคุมอาคาร และ
การใชที่ดนิ 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
การควบคุมอาคาร และการใช
ที่ดิน 

จัดทําระบบ GIS เพื่อการ
วางระบบควบคุมอาคาร 
และการใชที่ดนิ/ตําบล
เวียงพางคํา 

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

ทองถิน่มีสิ่งแวดลอมสอดคลอง
เมืองนาอยูอยางยั่งยืน  ประชาชน 
มีคุณภาพชวีิตทีด่ี  และใช
ประโยชนที่ดินสาธารณะ
ประโยชนอยางถกูตอง เหมาะสม  

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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6.ยุทธศาสตร    พัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
6.1 แนวทางการพัฒนา   สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในรูปประชาคมเทศบาลในการบริหารจัดการกิจการทองถิ่นใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

1 โครงการประชาคมตําบลเวียง
พางคําสัญจร 

เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการ 
ตรวจสอบการดําเนินกิจการ
ทองถิน่  และเสริมสรางกิจการ
บานเมืองที่ด ี

หมู 1-10 25,000 
งบ ทต. 

25,000 
งบ ทต. 

25,000 
งบ ทต. 

กิจการทองถิ่นมีความโปรงใส 
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ และเสริมสรางการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

งานวิเคราะห
นโยบายและ
แผน/ 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการเสริมสรางความรู
เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้ง 
สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
และกฎหมายนารูสําหรับ
ประชาชน 

เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ
ดานกฎหมายและสิทธิ หนาที่ขั้น
พื้นฐาน สงเสริมการมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถิ่น ของ
ประชาชน 

หมู 1-10  40,000. 
งบ ทต. 

40,000. 
งบ ทต. 

40,000. 
งบ ทต. 

ประชากรมีความรู ความเขาใจใน
ดานกฎหมาย และมีจิตสํานึกการ
เปนพลเมืองที่ดแีละเขามามีสวน
รวมพัฒนาทองถิน่ 

งานวิเคราะห
นโยบายและ
แผน/ 
ทต.เวียงพางคํา 

3 โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดทาํแผนพัฒนา
ทองถิน่เชิงบูรณาการและ
ศึกษาดูงานปรับวสิัยทัศนกลุม
แกนนําทองถิ่น 

เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการ 
พัฒนาทองถิ่น  ตรวจสอบการ
ดําเนินกิจการทองถิ่น  และ
เสริมสรางกิจการบานเมืองที่ด ี

ฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดู
งาน/หมู 1-10 

400,000 
งบ ทต. 

400,000 
งบ ทต. 

400,000 
งบ ทต. 

กิจการทองถิ่นมีความโปรงใส 
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ และเสริมสรางการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

งานวิเคราะห
นโยบายและ
แผน/ 
ทต.เวียงพางคํา 

4 โครงการฝกอบรมเพื่อ
เสริมสรางประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของประชาคม
หมูบาน ตาํบล คณะกรรมการ
หมูบานและผูนําชุมชน 

เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการ 
พัฒนาทองถิ่น  ตรวจสอบการ
ดําเนินกิจการทองถิ่น  และ
เสริมสรางกิจการบานเมืองที่ด ี

ฝกอบรม จัดตั้งประชาคม
เทศบาล/ 
หมู 1-10 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

กิจการทองถิ่นมีความโปรงใส 
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ และเสริมสรางการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

งานวิเคราะห
นโยบายและ
แผน/ 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

5 โครงการอภิปรายสัมมนา
เพิ่มพูนความรูแกชุมชนในการ
พัฒนาที่สอดคลองบริบท
ชุมชน เสริมสรางธรรมาภิบาล
ภาคประชาชน และประกวด
หมูบานดีเดนตามหลักธรรมาภิ
บาล 

เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการ 
พัฒนาทองถิ่น  ตรวจสอบ
ประเมินผลการดาํเนินกิจการ
ทองถิน่  และเสริมสรางธรรมาภิ
บาลในภาคประชาชนและชุมชน 

ฝกอบรม จัดตั้งประชาคม
เทศบาล/ 
หมู 1-10 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

กิจการทองถิ่นมีความโปรงใส 
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ เสริมสรางการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี และ
สนับสนุนการพัฒนาหมูบาน 
ตําบลอยางเหมาะสมกับบริบท
ชุมชน 

งานวิเคราะห
นโยบายและ
แผน/ 
ทต.เวียงพางคํา 

6 โครงการพัฒนา 5 ส สูชุมชน เพื่อสงเสริมใหองคกรภาค
ประชาชนในทองถิ่น พฒันาการ
บริการชุมชน  และบริหารจัดการ
ตามหลัก 5 ส  
สงเสริมการใหบริการที่ดแีก
ชุมชน 

ฝกอบรม 5 ส/จัดการ
บริการศนูย ศสมช.ศูนย
ขอมูลขาวสารประจํา
หมูบาน ที่อาน
หนังสือพิมพ ศูนย  
อปพร.ศนูยสงเคราะห
ราษฎรประจําหมูบาน 
ฯลฯ/หมู 1-10 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

องคกรบริการภาคประชาชนมี
ประสิทธิภาพในการใหบริการ
ประชาชน และเกดิความเขมแข็ง
ของชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไป/ 
ทต.เวียงพางคํา 

 
 
 
 
 



เผย
แพร

่เว็บ
ไซด

์ 

www
.na

ng-
non

.co
m

ห น า  | 135 

 

แผนพัฒนาสามป  2552 – 2554  เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  | ห น า 135  

 

6.ยุทธศาสตร    พัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
6.2 แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและปรับปรุงบคุลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

1 โครงการเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการและการบริการ
ประชาชนตามหลกั 5 ส 

เพื่อพัฒนาบุคลากร สถานที่
ปฏิบัติราชการ มุงสูความเปนเลิศ
ในการบริการประชาชน 

ฝกอบรม ทบทวน
บุคลากร พัฒนาสถานที่
ใหบริการ/เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด
ในการรับบริการจากเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา และเปน
ตนแบบแหงการเรียนรูระบบการ
ใหบริการประชาชน 

งานบริหาร
ทั่วไป/ 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการและปองกันการทจุริต
คอรัปชั่น 

เพื่อสรางจิตสํานกึ ปลกูฝง
คุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานราชการและปองกนั
การทุจริตคอรัปชัน่ 

คณะผูบิรหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนกังาน
เทศบาล และพนกังาน
จาง/เทศบาลตําบล 
เวียงพางคํา 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

ในองคกรไมมีการทุจริตคอรัปชั่น 
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และพนกังานมี
ความสัมพันธทีดีต่กัน เอือ้ตอการ
ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการบริการประชาชน 

งานวิเคราะห
นโยบายและ
แผน/งาน
บุคลากร 
ทต.เวียงพางคํา 

3 โครงการอภิปรายสัมมนาเพื่อ
การพัฒนาการบริหารจัดการ
องคกรที่เปนเลศิอยางมี 
สวนรวม 

เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
องคกรใหมีประสิทธิภาพ เปน
องคกรแหงการเรียนรูและยอมรับ
แนวทางปฏิบตัิรวมกัน 

กอนป 
งบประมาณใหม จํานวน 
2 วัน/คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล/
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจาง/เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

ทําใหทราบปญหา อปุสรรคใน
การปฎิบตัิงานรวมกันระหวาง
ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและ
พนักงานเจาหนาที่ และเกิด
ประสิทธิภาพในการแกไขปญหา
ขององคกร  และการบริหาร
จัดการองคกร โดยเกิดเปนองค
ความรูแบบพลวัตรกลุม 

งานวิเคราะห
นโยบายและ
แผน/ 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

4 พัฒนาระบบการเก็บขอมูล 
สถิติ และศนูยขอมูลขาวสาร
ทางราชการ 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบการเก็บขอมูลสถิติ และการ
ใหบริการศูนยขอมูลขาวสารทาง
ราชการ 

ฝกอบรม จัดหาอปุกรณที่
จําเปนพัฒนาสถานที่/
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

ระบบขอมูลสถิต ิและการ
ใหบริการขอมูลขาวสารทาง
ราชการมีประสิทธิภาพ นาํมาใช
งานไดเหมาะสม รวดเร็ว 

งานวิเคราะห
นโยบายและ
แผน/ 
ทต.เวียงพางคํา 

5 พัฒนาประสิทธิภาพการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาทองถิน่ 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาทองถิน่ 

ฝกอบรม จัดหาอปุกรณที่
จําเปน พัฒนาเครือ่งมือ/
เทศบาลตําบล 
เวียงพางคํา 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

ระบบขอมูลสถิต ิและการ
ใหบริการขอมูลขาวสารทาง
ราชการมีประสิทธิภาพ นาํมาใช
งานไดเหมาะสม รวดเร็ว 

งานวิเคราะห
นโยบายและ
แผน/ 
ทต.เวียงพางคํา 

6 ปรับปรุงสถานทีท่ํางาน และ
ปรับปรุงภูมิทัศนรองรับการ
บริการประชาชน 

เพื่อพัฒนาสถานที่ปฏิบตัิราชการ 
มุงสูความเปนเลิศในการบริการ
ประชาชน 

พัฒนาสถานที่ใหบริการ/
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด
ในการรับบริการจากเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา และเปน
ตนแบบแหงการเรียนรูระบบการ
ใหบริการประชาชน 

งานบริหาร
ทั่วไป/กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

7 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ อปุกรณใน
การปฏิบัติงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน.ราชการ และการ
บริการประชาชน 

วัสดุ ครุภัณฑ อปุกรณใน
การปฏิบัติงาน/เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 

500,000 
งบ ทต. 

500,000 
งบ ทต. 

500,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด
ในการรับบริการจากเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา และเปน
ตนแบบแหงการเรียนรูระบบการ
ใหบริการประชาชน 

งานพัสดุ/ 
ทต.เวียงพางคํา 

8 จัดหาวัสดอุุปกรณ เครื่องครัว
รองรับการบริการประชาชน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริการประชาชน และรับรอง
คณะศึกษาดูงาน 

วัสดุเครื่องครัว/เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด
ในการรับบริการจากเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา และเปน
ตนแบบแหงการเรียนรูระบบการ
ใหบริการประชาชน 

งานพัสดุ/ 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

9 เงินเดือนพนกังานเทศบาล เพื่อใหการปฏิบัตงิานมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
บรรลุตามเปาหมาย และสราง
ขวัญและกาํลังใจตอผูปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล/
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

900,000 
งบ ทต. 

900,000 
งบ ทต. 

900,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด
ในการรับบริการจากเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา และเปน
ตนแบบแหงการเรียนรูระบบการ
ใหบริการประชาชน 

กองคลัง/ 
ทต.เวียงพางคํา 

10 คาจางพนักงานจาง เพื่อใหการปฏิบัตงิานมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
บรรลุตามเปาหมาย และสราง
ขวัญและกาํลังใจตอผูปฏิบัติงาน 

พนักงานจาง/เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 

500,000 
งบ ทต. 

500,000 
งบ ทต. 

500,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด
ในการรับบริการจากเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา และเปน
ตนแบบแหงการเรียนรูระบบการ
ใหบริการประชาชน 

กองคลัง/ 
ทต.เวียงพางคํา 

11 คาครองชีพชั่วคราว เพื่อใหการปฏิบัตงิานมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
บรรลุตามเปาหมาย และสราง
ขวัญและกาํลังใจตอผูปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจาง/เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด
ในการรับบริการจากเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา และเปน
ตนแบบแหงการเรียนรูระบบการ
ใหบริการประชาชน 

กองคลัง/ 
ทต.เวียงพางคํา 

12 เงินคาปรับปรุงเงินเดือน
คาตอบแทน 

เพื่อใหการปฏิบัตงิานมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
บรรลุตามเปาหมาย และสราง
ขวัญและกาํลังใจตอผูปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจาง/เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด
ในการรับบริการจากเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา และเปน
ตนแบบแหงการเรียนรูระบบการ
ใหบริการประชาชน 

กองคลัง/ 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

13 เงินประจําตําแหนงและ
คาตอบแทนพิเศษ 

เพื่อใหการปฏิบัตงิานมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผล บรรลุตามเปาหมาย 
และสรางขวัญและกําลังใจตอ
ผูปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล คณะ
ผูบริหาร ประธานสภา 
รองประธานสภา/
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

80,000 
งบ ทต. 

80,000 
งบ ทต. 

80,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดในการรับ
บริการจากเทศบาลตําบลเวียงพางคํา และ
เปนตนแบบแหงการเรียนรูระบบการ
ใหบริการประชาชน 

กองคลัง/ 
ทต.เวียงพางคํา 

14 คาตอบแทนคณะ
ผูบริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล 

เพื่อใหการปฏิบัตงิานมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผล บรรลุตามเปาหมาย 
และสรางขวัญและกําลังใจตอ
ผูปฏิบัติงาน 

จํานวน 17 คน คณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล/เทศบาลตําบล 
เวียงพางคํา 

1,600,000 
งบ ทต. 

1,600,000 
งบ ทต. 

1,600,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดในการรับ
บริการจากเทศบาลตําบลเวียงพางคํา และ
เปนตนแบบแหงการเรียนรูระบบการ
ใหบริการประชาชน 

กองคลัง/ 
ทต.เวียงพางคํา 

15 คาประกันสังคม เพื่อใหการปฏิบัตงิานมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผล บรรลุตามเปาหมาย 
และสรางขวัญและกําลังใจตอ
ผูปฏิบัติงาน 

พนักงานจาง/เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดในการรับ
บริการจากเทศบาลตําบลเวียงพางคํา และ
เปนตนแบบแหงการเรียนรูระบบการ
ใหบริการประชาชน 

กองคลัง/ 
ทต.เวียงพางคํา 

16 คาเบี้ยประชุม เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการมีสวน
รวมของประชาชน คณะกรรมการ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

เกิดการมีสวนรวมในการรับฟงการบริหาร
จัดการกิจการทองถิ่น การแสดงความ
คิดเห็นและยุติการแกไขปญหาสังคม 

กองคลัง/ 
ทต.เวียงพางคํา 

17 คาตอบแทนการ
ปฎิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

เพื่อใหการปฏิบัตงิานมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผล บรรลุตามเปาหมาย 
และสรางขวัญและกําลังใจตอ
ผูปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล
พนักงานจาง/เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 

80,000 
งบ ทต. 

80,000 
งบ ทต. 

80,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดในการรับ
บริการจากเทศบาลตําบลเวียงพางคํา และเปน
ตนแบบแหงการเรียนรูระบบการใหบริการ
ประชาชน 

กองคลัง/ 
ทต.เวียงพางคํา 

18 ชวยเหลือคารักษาพยาบาล เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล บรรลุตามเปาหมาย และสราง
ขวัญและกําลังใจตอผูปฏิบัติงาน 

คณะผูบริหาร และพนักงาน
เทศบาล/เทศบาลตําบลเวียง
พางคํา 
 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีความพงึพอใจสูงสุดในการรับ
บริการจากเทศบาลตําบลเวียงพางคํา และเปน
ตนแบบแหงการเรียนรูระบบการใหบริการ
ประชาชน 

กองคลัง/ 
ทต.เวียงพางคาํ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

19 ชวยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อใหการปฏิบัตงิานมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผล บรรลุตามเปาหมาย 
และสรางขวัญและกําลังใจตอ
ผูปฏิบัติงาน 

คณะผูบริหาร และ
พนักงานเทศบาล/
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดในการรับ
บริการจากเทศบาลตําบลเวียงพางคํา และ
เปนตนแบบแหงการเรียนรูระบบการ
ใหบริการประชาชน 

กองคลัง/ 
ทต.เวียงพางคํา 

20 คาเชาบาน เพื่อใหการปฏิบัตงิานมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผล บรรลุตามเปาหมาย 
และสรางขวัญและกําลังใจตอ
ผูปฏิบัติงาน 

คณะผูบริหาร และ
พนักงานเทศบาล/
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดในการรับ
บริการจากเทศบาลตําบลเวียงพางคํา และ
เปนตนแบบแหงการเรียนรูระบบการ
ใหบริการประชาชน 

กองคลัง/ 
ทต.เวียงพางคํา 

21 คาตอบแทนอืน่อนัเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติ
ราชการเปนกรณพีิเศษ 
(โบนัส) 

เพื่อใหการปฏิบัตงิานมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผล บรรลุตามเปาหมาย 
และสรางขวัญและกําลังใจตอ
ผูปฏิบัติงาน 

คณะผูบริหาร และ
พนักงานเทศบาล/
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
 

800,000 
งบ ทต. 

800,000 
งบ ทต. 

800,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดในการรับ
บริการจากเทศบาลตําบลเวียงพางคํา และ
เปนตนแบบแหงการเรียนรูระบบการ
ใหบริการประชาชน 

กองคลัง/ 
ทต.เวียงพางคํา 

22 คาเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 

เพื่อใหการปฏิบัตงิานมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผล บรรลุตามเปาหมาย 
และสรางขวัญและกําลังใจตอ
ผูปฏิบัติงาน 

คณะผูบริหาร พนกังาน
เทศบาล และพนกังาน
จาง/เทศบาลตําบล 
เวียงพางคํา 
 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดในการรับ
บริการจากเทศบาลตําบลเวียงพางคํา และ
เปนตนแบบแหงการเรียนรูระบบการ
ใหบริการประชาชน 

กองคลัง/ 
ทต.เวียงพางคํา 

23 คาสงตัวพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง  
คณะผูบริหาร และ
สมาชิกเทศบาล.
ฝกอบรม สัมมนา  

เพื่อใหการปฏิบัตงิานมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผล บรรลุตามเปาหมาย 
และสรางขวัญและกําลังใจตอ
ผูปฏิบัติงาน 

คณะผูบริหาร พนกังาน
เทศบาล พนักงานจาง 
และสมาชกิสภาเทศบาล/
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดในการรับ
บริการจากเทศบาลตําบลเวียงพางคํา และ
เปนตนแบบแหงการเรียนรูระบบการ
ใหบริการประชาชน 

กองคลัง/ 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

24 คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมทรัพยสิน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน.
ราชการ และการบริการประชาชน 

วัสดุ ครุภัณฑ อปุกรณใน
การปฏิบัติงาน/เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดในการรับ
บริการจากเทศบาลตําบลเวียงพางคํา และ
เปนตนแบบแหงการเรียนรูระบบการ
ใหบริการประชาชน 

งานพัสดุ/ 
ทต.เวียงพางคํา 

 
25 

 
คารับรองและพิธีการ 

 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ
ประชาชน และรับรองคณะศึกษาดงูาน 
ผูเยี่ยมชม 

 
การจัดรับรอง และงาน
พิธีการ/เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา 

 
50,000 
งบ ทต. 

 
50,000 
งบ ทต. 

 
50,000 
งบ ทต. 

 
ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดในการรับ
บริการจากเทศบาลตําบลเวียงพางคํา และ
เปนตนแบบแหงการเรียนรูระบบการ
ใหบริการประชาชน 

 
กองคลัง/ 
ทต.เวียงพางคํา 

26 คาสาธารณูปโภค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน.
ราชการ และการบริการประชาชน 

จายคาไฟฟา ประปา 
โทรศัพท และ
อินเตอรเน็ต/เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดในการรับ
บริการจากเทศบาลตําบลเวียงพางคํา และ
เปนตนแบบแหงการเรียนรูระบบการ
ใหบริการประชาชน 

กองคลัง/ 
ทต.เวียงพางคํา 

27 โครงการทุนการศึกษา
เรียนตอตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 

เพื่อใหการปฏิบัตงิานมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผล บรรลุตามเปาหมาย 
และสรางขวัญและกําลังใจตอ
ผูปฏิบัติงาน 

คณะผูบริหาร พนกังาน
เทศบาล พนักงานจาง 
และสมาชกิสภาเทศบาล/
เทศบาลตําบล 
เวียงพางคํา 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดในการรับ
บริการจากเทศบาลตําบลเวียงพางคํา และ
เปนตนแบบแหงการเรียนรูระบบการ
ใหบริการประชาชน 

งานบุคลากร/ 
ทต.เวียงพางคํา 

28 สนับสนุนกองทนุ
บําเหน็จบํานาญ 

เพื่อใหการปฏิบัตงิานมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผล บรรลุตามเปาหมาย 
และสรางขวัญและกําลังใจตอ
ผูปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล/
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
 

400,000 
งบ ทต. 

400,000 
งบ ทต. 

400,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดในการรับ
บริการจากเทศบาลตําบลเวียงพางคํา และ
เปนตนแบบแหงการเรียนรูระบบการ
ใหบริการประชาชน 

กองคลัง/ 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

29 สนับสนุนคาจัดเกบ็ขอมูล 
(จปฐ.) 

เพื่อใหการปฏิบัตงิานมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
บรรลุตามเปาหมาย และสราง
ขวัญและกาํลังใจตอผูปฏิบัติงาน 

จัดเก็บครัวเรือนละ 10 
บาท ผูบนัทึกครัวเรือนละ 
5 บาท/เทศบาลตําบล 
เวียงพางคํา 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

ขอมูลมีศกัยภาพตอการนาํมาใช
ประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น 

งานพัฒนาชุมชน/ 
ทต.เวียงพางคํา 

30 สนับสนุนการจัดซื้อ/ซอม
แซมพอกเก็ต พีซีเพื่อการ
จัดเก็บ จปฐ. 

เพื่อใหการปฏิบัตงิานมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
บรรลุตามเปาหมาย  

จัดหา และซอมแซม/
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

ขอมูลมีศกัยภาพตอการนาํมาใช
ประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น 

งานพัฒนาชุมชน/ 
ทต.เวียงพางคํา 

31 สนับสนุนสมาคมสันนิบาต
เทศบาล 

เพื่อใหการปฏิบัตงิานมี
ประสิทธิภาพ และสงเสริมการ
รับทราบขอมูลขาวสารในการ
บริหารงานเทศบาล 

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

รับทราบขอมูลขาวสารในการ
บริหารงานของเครือเทศบาล ทําให
การบริหารงานเทศบาลมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง/ 
ทต.เวียงพางคํา 

32 กอสรางบานพักพนักงานเพือ่
สรางขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัตราชการ 

เพื่อใหการปฏิบัตงิานมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
บรรลุตามเปาหมาย และสราง
ขวัญและกาํลังใจตอผูปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
พนักงานจาง/เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 
 

- 2,000,000 
งบ ทต. 

- ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดใน
การรับบริการจากเทศบาลตําบล
เวียงพางคํา และเปนตนแบบแหง
การเรียนรูระบบการใหบริการ
ประชาชน 

กองชาง/ 
ทต.เวียงพางคํา 
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6.ยุทธศาสตร    พัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
6.3 แนวทางการพัฒนา   พัฒนาการบริหารงานการคลัง ระบบการพัสดุ และระบบการจัดเก็บรายได 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

1 โครงการพัฒนาระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

เพื่อใหการปฏิบัตงิานจัดเก็บ
รายไดใหมีประสิทธิภาพ เกดิ
ประสิทธิผล บรรลุตามเปาหมาย 
และสงเสริมการวางแผนการ
จัดทําผังเมืองและควบคุมอาคาร 

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
 

100,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด
ในการรับบริการจากเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา สามารถ
พัฒนาการจัดเก็บรายไดในการ
พัฒนาทองถิ่นสูงขึ้น และสงเสริม
ใหเกิดการวางแผนพัฒนาในดาน
อื่นๆ 

งานจัดเก็บ
รายได/ 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการพัฒนาการจัดเก็บ
รายไดและกิจการพาณิชยโรง
ฆาสัตว 

เพื่อพัฒนารายไดสูงขึ้นเพิ่ม
ศักยภาพในการพฒันาทองถิ่น 

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
 

3,000,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด
ในการรับบริการจากเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา และสามารถ
พัฒนาการจัดเก็บรายไดในการ
พัฒนาทองถิ่นสูงขึ้น  

งานจัดเก็บ
รายได/ 
ทต.เวียงพางคํา 

3 โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบงานพัสดุ และการจดัซื้อ 
จัดจาง 

จัดหาอปุกรณที่จําเปน 
การพัฒนาระบบความ
โปรงใส สะดวก/เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 

20,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด
ในการรับบริการจากเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา และมีความ
โปรงใสในระบบการจัดซื้อ 
จัดจาง 

งานพัสดุ/ 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

4 โครงการสงเสริมความรวมมือ
และสรางขวัญและ 

กําลังใจในการเสียภาษีของภาค
ประชาชน 

เพื่อใหการปฏิบัตงิานจัดเก็บ
รายได ใหมีประสิทธิภาพ เกดิ
ประสิทธิผล บรรลุตามเปาหมาย  

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
 

60,000 
งบ ทต. 

60,000 
งบ ทต. 

60,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด
ในการรับบริการจากเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา สามารถ
พัฒนาการจัดเก็บรายไดในการ
พัฒนาทองถิ่นสูงขึ้น  

งานจัดเก็บ
รายได/ 
ทต.เวียงพางคํา 

5 โครงการพัฒนาการ
ประชาสัมพันธสรางความรู
ความเขาใจในการเสียภาษี  
และการจัดซื้อจัดจาง  

เพื่อใหการปฏิบัตงิานจัดเก็บ
รายได และการพสัดุใหมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
บรรลุตามเปาหมาย  

เทศบาลตําบล 
เวียงพางคํา 
 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด
ในการรับบริการจากเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา สามารถ
พัฒนาการจัดเก็บรายไดในการ
พัฒนาทองถิ่นสูงขึ้น และสงเสริม
ใหเกิดการวางแผนพัฒนาในดาน
อื่นๆ 

งานจัดเก็บ
รายได/ 
ทต.เวียงพางคํา 

6 คาตอบแทนคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจาง คณะกรรมการ
ตรวจการจาง และผูควบคุม
งานกอสราง 

เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจางใหมี
ประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการ/เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีสวนรวมในระบบ
การจัดซื้อจัดจาง และตรวจสอบ
ความโปรงใส สรางความพึง
พอใจของประชาชน 

งานพัสดุ/ 
ทต.เวียงพางคํา 

7 อุดหนุนศูนยขอมูลการจัดซื้อ
จัดจาง อปท. อําเภอแมสาย 

เพื่อใหการปฏิบัตงิานการจัดซื้อ
จัดจางใหมีประสิทธิภาพ เกดิ
ประสิทธิผล โปรงใส  

อุดหนุนการดําเนนิงาน/
อุดหนุนการปรับปรุงศูนย
จัดซื้อจัดจางอําเภอ 
แมสาย 

340,000 
งบ ทต. 

340,000 
งบ ทต. 

340,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีสวนรวมในระบบ
การจัดซื้อจัดจาง และตรวจสอบ
ความโปรงใส สรางความพึง
พอใจของประชาชน 

งานพัสดุ/ 
ทต.เวียงพางคํา 
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6.ยุทธศาสตร    พัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
6.4 แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

1 โครงการพัฒนาระบบงาน
ทะเบียนราษฎร 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ใหบริการของระบบงานทะเบียน
ราษฎร 

เทศบาลตําบล 
เวียงพางคํา 

2,000,000 
งบ ทต. 

- - ระบบการทาํงานทะเบียนราษฎร
สรางความพึงพอใจตอประชาชน
สูงสุด 

งานทะเบียน
ราษฎร/ 
ทต.เวียงพางคํา 

2 อุดหนุนอําเภอแมสายโครงการ
ปรับปรุงสํานกัทะเบียนอาํเภอ
แมสาย 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ใหบริการของระบบงานทะเบียน
ราษฎร 

อุดหนุนอําเภอแมสาย 20,000 
งบ ทต. 

- - ระบบการทาํงานทะเบียนราษฎร
สรางความพึงพอใจตอประชาชน
สูงสุด 

งานทะเบียน
ราษฎร/ 
ทต.เวียงพางคํา 
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6.ยุทธศาสตร    พัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
6.5 แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบการประชาสัมพนัธขอมูลขาวสารที่สําคัญแกประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

1 ตอเติม ปรับปรุงอาคารศูนย
ขอมูลขาวสารประจําหมูบาน 

เพื่อพัฒนาระบบการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่มี
ประโยชนและสรางความเขาใจ
สงผลตอการเขามามีสวนรวมใน
กิจการของทองถิน่ 

หมู  10 200,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนไดรับรูขอมูล
ขาวสารที่มีประโยชน เขาใจใน
อํานาจหนาที่ของเทศบาล และเขา
มามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการบานเมืองทีด่ี 

กองชาง/ 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการพัฒนาระบบการ
ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนตอ
ประชาชน 

เพื่อพัฒนาระบบการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่มี
ประโยชนและสรางความเขาใจ
สงผลตอการเขามามีสวนรวมใน
กิจการของทองถิน่ 

พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ฝกอบรม
พนักงาน จัดหาอปุกรณที่
จําเปน/พัฒนาระบบการ
ประชาสัมพันธผานทาง
วิทยุชุมชนของประชาคม
ตําบลเวียงพางคํา/ตําบล 
เวียงพางคํา 

300,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

ทําใหประชาชนไดรับรูขอมูล
ขาวสารที่มีประโยชน เขาใจใน
อํานาจหนาที่ของเทศบาล และเขา
มามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการบานเมืองทีด่ี 

งานวิเคราะห
นโยบายและ
แผน/ 
ทต.เวียงพางคํา 

3 โครงการซอมแซมปรับปรุง
เสียงตามสายและขยายเขตหอ
กระจายขาวประจาํหมูบาน/
วิทยุชุมชน 

เพื่อพัฒนาระบบการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่มี
ประโยชนและสรางความเขาใจ
สงผลตอการเขามามีสวนรวมใน
กิจการของทองถิน่ 

จัดหาอปุกรณที่จําเปน 
ซอมแซม ติดตั้งขยายเขต
หอกระจายขาว และวทิยุ
ชุมชน/หมู 1-10 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

ทําใหประชาชนไดรับรูขอมูล
ขาวสารที่มีประโยชน เขาใจใน
อํานาจหนาที่ของเทศบาล และเขา
มามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการบานเมืองทีด่ี 

กองชาง/ 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
 (บาท) 

4 โครงการปรับปรุงที่อาน
หนังสือพิมพประจําหมูบาน 

เพื่อพัฒนาระบบการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่มี
ประโยชน สรางความเขาใจสงผล
ตอการเขามามีสวนรวมในกิจการ
ของทองถิน่  และสงเสริมการ
อาน รับรูขาวสารทางสังคมใหแก
ประชาชน 

ซอมแซม ตอเติม/ 
หมู 1-10 

500,000 
งบ ทต. 

500,000 
งบ ทต. 

500,000 
งบ ทต. 

ทําใหประชาชนไดรับรูขอมูล
ขาวสารที่มีประโยชน เขาใจใน
อํานาจหนาที่ของเทศบาล รับรู
ขอมูลขาวสารทางสังคม และเขา
มามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการบานเมืองทีด่ี 

กองชาง/ 
ทต.เวียงพางคํา 

5 สนับสนุนหนังสือพิมพ  
วารสาร และหนังสือสาระอืน่ๆ  
ประจําที่อานหนังสือพิมพ
ประจําหมูบาน 

เพื่อพัฒนาระบบการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่มี
ประโยชน สรางความเขาใจสงผล
ตอการเขามามีสวนรวมในกิจการ
ของทองถิน่  และสงเสริมการ
อาน รับรูขาวสารทางสังคมใหแก
ประชาชน 

จัดหาหนังสือพิมพ 
วารสาร หนังสือวชิาการ 
และเอกสารอื่นๆ ที่
ประชาชนควรรู/หมู 1-10 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ทําใหประชาชนไดรับรูขอมูล
ขาวสารที่มีประโยชน เขาใจใน
อํานาจหนาที่ของเทศบาล รับรู
ขอมูลขาวสารทางสังคม และเขา
มามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการบานเมืองทีด่ี 

กองการศกึษา/ 
ทต.เวียงพางคํา 

6 สนับสนุนการซอมแซม ติดตั้ง
บอรดประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารประจําหมูบาน 

เพื่อพัฒนาระบบการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่มี
ประโยชน สรางความเขาใจสงผล
ตอการเขามามีสวนรวมในกิจการ
ของทองถิน่  และสงเสริมการ
อาน รับรูขาวสารทางสังคมใหแก
ประชาชน 

ซอมแซม ติดตั้ง/หมู 1-10 50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ทําใหประชาชนไดรับรูขอมูล
ขาวสารที่มีประโยชน เขาใจใน
อํานาจหนาที่ของเทศบาล รับรู
ขอมูลขาวสารทางสังคม และเขา
มามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการบานเมืองทีด่ี 

กองชาง/ 
ทต.เวียงพางคํา 
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สวนที่  7   การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ 
 

7.1   การแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามป 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2548  ขอ 28 ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิน่ ซ่ึงเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา ไดมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป   ตามคําส่ังที่ 
111/2551 ลงวนัท่ี 24 มีนาคม 2551  ดังนี ้
 1. นายสายยุทธ  สัมพันธสิทธิ ์  ประธาน 

 2. นายสุคํา   วินัน   กรรมการ    
 3. นายธนทรัพย  เกเย็น   กรรมการ 
 4. นายอภวิัฒน  อัครพลเมธา  กรรมการ 
 5. นายอํานวย  แกวตาต๊ิบ  กรรมการ 
 6. นางเครือวัลย  เครือศรี   กรรมการ 
 7. นายปราโมทย  นพวงค   กรรมการ 
 8. นางรุงรัตน  เชียรวิจิตร  กรรมการ 
 9. วาที่รอยเอกเทพพิทักษ สวางเต็ม  กรรมการ 
 10.นางอรวรรณ  กองคํา   กรรมการ 
 11.นางดารินทร  ตารินทร  กรรมการและเลขานุการ                   
 โดยมีอํานาจหนาที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2548  ขอ 29 ดังนี้ 
 1. กําหนดแนวทาง วธิีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3. รายงานผลและเสนอความเห็น   ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภาทองถิ่น 
ผูบริหารทองถิน่ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธนัวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหติดประกาศ
โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

 4. แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏบิัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
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7.2 กําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  แนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผล แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามป  

1. การติดตาม (Monitoring)  
การติดตาม จะทําใหทราบวาขณะน้ีไดมีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนา

สามป ถึงระยะใดแลว ซ่ึงใชเทคนิค ใชเครือ่งมือ ในการติดตาม เชน Gant Chart ทําใหหนวยงานสามารถติดตาม
ไดวา การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร มีการดําเนินการในชวงใด ตรงตามกําหนดเวลาที่ไดวางแผนไวหรือ
ไม โดยใชเครือ่งมือดังกลาว  

2. การประเมินผล (Evaluation)  
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร จําเปนตองมีเกณฑ (Standard Criteria) และ ตัวช้ีวดั (Indicators) เพ่ือใช

เปนกรอบในการประเมนิผล เพื่อใหเกิดความชัดเจน เปนระบบ มีมาตรฐาน และเปนทีย่อมรับ โดยประกอบดวย
เกณฑท่ีสําคัญ 2 ระดับ คือ  

2.1 เกณฑการประเมินหนวยงาน  
เกณฑมาตรฐาน และตวัชีว้ัด การประเมินผลหนวยงาน ประกอบดวย 7 เกณฑ 22 ตวัชีว้ัด  

เกณฑมาตรฐาน  
Standard Criteria  

ตวัชีว้ัด  
Indicators  

กรอบตวัแปร  
Attributes  

1. สัมฤทธิผ์ลและการบรรลุ
วัตถุ  
ประสงคของนโยบาย  

- ผลผลิต  
- ผลลพัธ  
 

• ผลตางระหวางเปาหมายกับวัตถุ
ประสงคที่กําหนดไว  

2. ความเสมอภาคและความเปน 
ธรรมในสังคม  

- การเขาถึง  
- การจัดสรรทรัพยากร  
- การกระจายผลประโยชน  
- ความเสมอภาค  

• ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรทีไ่ด
รับการจัดสรร  
• ผลประโยชนท่ีแตละกลุม 
เปาหมายไดรบัแตละครั้ง  
• การไมเลือกปฏิบัต/ิหรือการเลือก
ปฏิบัติที่เปนคุณ  

3. ความสามารถและคุณภาพใน
การใหบริการ 

- สมรรถนะของหนวยงาน  
- ความทัว่ถึงและเพียงพอ  
- ความถี่ในการใหบริการ  
- ประสิทธภิาพการใหบรกิาร 

• พื้นที่เปาหมายและประชากรกลุมเป
าหมายท่ีรับบรกิาร  
• จํานวนครั้งในการใหบรกิาร  
•ผลลพัธเทียบกับปจจัยนําเขา 
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เกณฑมาตรฐาน  
Standard Criteria  

ตวัชีว้ัด  
Indicators  

กรอบตวัแปร  
Attributes  

4. ความรับผิดชอบของหนวย
งาน  

- พันธกิจตอสังคม  
- ความรับผดิชอบตอสาธารณะ  
- การใหหลักประกันความเส่ียง  
- การยอมรับขอผิดพลาด  

• การจัดลําดับความสําคัญ  
• ภารกจิหลักและภารกิจรอง  
• การตัดสินใจที่สะทอนความ
รับผิดชอบ  

5. การสนองตอบความตองการ
ของประชาชน  

- การกําหนดประเด็นปญหา  
- การรับฟงความคิดเห็น  
- มาตรการ/กลยุทธในการแกไข 
ปญหา  
- ความรวดเร็วในการแกไขปญหา  

• ระดับการมีสวนรวม  
• การปรกึษาหารือ  
• การสํารวจความตองการ  

6. ความพึงพอใจของประชากร 
กลุมเปาหมาย  

- ผลกระทบความพึงพอใจ  
- การยอมรับ/คัดคาน  

• สัดสวนของประชากรกลุมเปาหมาย
ที่พอใจหรือไมพอใจ  
• ความคาดหวัง  
• ผลสะทอนกลับ  

7. ผลเสียหายตอสังคม  - ผลกระทบภายนอก(ทางบวกและ
ทางลบ)  
- ตนทุนทางสังคม  

• ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ  
• ผลกระทบดานส่ิงแวดลอม  
• คาเสียโอกาส  
• ความขัดแยงทางสังคม  

2.2 เกณฑการประเมินโครงการ  
เกณฑมาตรฐานและตวัชีว้ัดการประเมินผลโครงการ  

เกณฑมาตรฐาน ตวัชีว้ัด กรอบตวัแปร 

1. เกณฑความกาวหนา  
(Progress)  
2. เกณฑประสิทธิภาพ  
(Efficiency)  
3. เกณฑประสิทธิผล  
(Effectiveness)  
 

- ผลผลิตเทียบกับเปาหมายรวมใน 
ชวงเวลา  
- จํานวนกจิกรรมที่แลวเสรจ็  
- ทรัพยากรทีใ่ชไปในชวงเวลา  
- ระยะเวลาทีใ่ชไป  
- สัดสวนผลผลิตตอคาใชจาย  
- ผลิตภาพตอกําลังคน  

- ผลตางเปาหมายและวัตถุประสงค  
- ผลผลิตเปนสัดสวนกับทีบ่รรจุใน
โครงการ  
- ความคุมคาตอการลงทุน  
- จํานวนบุคลากรตอปริมาณงาน  
- ผูรับผลประโยชนในชวงเวลา  
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เกณฑมาตรฐาน ตวัชีว้ัด กรอบตวัแปร 

4. เกณฑผลกระทบ  
(Impact)  
5. เกณฑความสอดคลอง  
(Relevance)  
6. เกณฑความย่ังยืน  
7. เกณฑความเปนธรรม  
8. เกณฑความเสียหายของ
โครงการ 

- ผลิตภาพตอหนวยเวลา  
- การประหยัดทรัพยากร  
- ระดับการบรรลเุปาหมาย 
 - ระดับการมีสวนรวม  
- ระดับความพึงพอใจ  
- ความเส่ียงของโครงการ  
- คุณภาพของชีวิต  
- ทัศนคติและความเขาใจ  
- การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
- ประเด็นปญหาหลัก  
- มาตรการหรอืกลยุทธในการ 
แกไขปญหา 
- ความตองการหรือ 
ขอเรียกรองของประชาชน  
- ความอยูรอดดานเศรษฐกิจ  
- สมรรถนะดานสถาบัน  
- ความเปนไปไดในการขยายผล  
- ความเปนธรรม 
ระหวางกลุมอาชีพ  
- ความเปนธรรมระหวางเพศ  
- ความเปนธรรมระหวางชนรุน  
- ผลกระทบดาน 
ส่ิงแวดลอม  
- ผลกระทบดานเศรษฐกจิ  
- ผลกระทบดานสังคมและ
วัฒนธรรม 
  

- ความพึงพอใจ/การแกปญหาไดอยาง
ยั่งยืน  
- ระยะเวลาการใชงาน  
- ตนทุน ตอผูเดือดรอน  
- รายได คุณภาพชีวิต ฐานะ สภาพ 
แวดลอมในหมูบาน  
- ผูรับบริการเขาใจโครงการ  
- เปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลง  
- การลําดับปญหากอนหลัง  
- โครงการตรงกับปญหาและความ 
ตองการ  
- ความสามารถแกไขปญหาตามความ 
ตองการ  
- งบประมาณดําเนินการ/ขนาด
โครงการ  
- จํานวนผูที่มามีสวนรวมกิจกรรม 
ตาง ๆ  
- โอกาสชองทางการผลิตท่ีประสบ
ผลสําเร็จ  
- ความเปนกลางในการจดัสรรผลประ
โยชน(งบประมาณ) 
- พิจารณาการเลือกปฏิบัติเจาะจงเพศ
หรือไม 
- การพิจารณาถึงผลกระทบภายหนา 
ตอคนรุนลูก  
- พิจารณาส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงกบั
ผลกระทบท่ีจะเกิดตามมา  
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เกณฑมาตรฐาน ตวัชีว้ัด กรอบตวัแปร 

 - ผลผลิตเทียบกับเปาหมายรวมในช
วงเวลา  
- จํานวนกจิกรรมที ่
แลวเสรจ็  
- ทรัพยากรทีใ่ชไปในชวงเวลา  
- ระยะเวลาทีใ่ชไป  
- สัดสวนผลผลิตตอ 
คาใชจาย 
- ผลิตภาพตอกําลังคน  
- ผลิตภาพตอหนวยเวลา  
- การประหยัดทรัพยากร  
- ระดับการบรรล ุ
เปาหมาย  
- ระดับการมีสวนรวม  
- ระดับความพึงพอใจ  
- ความเส่ียงของโครงการ  
- คุณภาพของชีวิต  
- ทัศนคติและความ 
เขาใจ  
- การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
- ประเด็นปญหาหลัก  
- มาตรการหรอืกลยุทธในการแก
ไขปญหา  
- ความตองการหรือขอ 
เรยีกรองของประชาชน  
- ความอยูรอดดานเศรษฐกิจ  
- สมรรถนะดานสถาบัน  
- ความเปนไปไดในการขยายผล  

- พิจารณาความเสียหายดานเศรษฐกิจ
จากการดําเนินโครงการ  
- พิจารณาวาโครงการสงผลตอความ
เส่ือม หรือกระทบตอวัฒนธรรม
ประเพณีอันดงีามหรือไม 
- ผลตางเปาหมายและวัตถุประสงค  
- ผลผลิตเปนสัดสวนกับทีบ่รรจุใน
โครงการ  
- ความคุมคาตอการลงทุน  
- จํานวนบุคลากรตอปริมาณงาน  
- ผูรับผลประโยชนในชวงเวลา  
- ความพึงพอใจ/การแกปญหาไดอยาง
ยั่งยืน  
- ระยะเวลาการใชงาน  
- ตนทุน ตอผูเดือดรอน  
- รายได คุณภาพชีวิต ฐานะ สภาพ 
แวดลอมในหมูบาน  
- ผูรับบริการเขาใจโครงการ  
- เปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลง  
- การลําดับปญหากอนหลัง  
- โครงการตรงกับปญหาและความ 
ตองการ 
- ความสามารถแกไขปญหาตามความ 
ตองการ  
- งบประมาณดําเนินการ/ขนาด
โครงการ  
- จํานวนผูที่มามีสวนรวมกิจกรรม 
ตาง ๆ  
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เกณฑมาตรฐาน ตวัชีว้ัด กรอบตวัแปร 

 - ความเปนธรรม 
ระหวางกลุมอาชีพ  
- ความเปนธรรมระหวางเพศ  
- ความเปนธรรมระหวางชนรุน  
- ผลกระทบดานส่ิงแวด 
ลอม  
- ผลกระทบดานเศรษฐกจิ  
- ผลกระทบดานสังคมและ
วัฒนธรรม 

- โอกาสชองทางการผลิตท่ีประสบ
ผลสําเร็จ  
- ความเปนกลางในการจดัสรรผลประ
โยชน(งบประมาณ)  
- พิจารณาการเลือกปฏิบัติเจาะจงเพศ
หรือไม  
- การพิจารณาถึงผลกระทบภายหนา 
ตอคนรุนลูก  
- พิจารณาส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงกบั
ผลกระทบท่ีจะเกิดตามมา  
- พิจารณาความเสียหายดานเศรษฐกิจ
จากการดําเนินโครงการ  
- พิจารณาวาโครงการสงผลตอความ
เส่ือม หรือกระทบตอวัฒนธรรม
ประเพณีอันดงีามหรือไม 

2.3 เกณฑการติดตามและประเมินผลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการของ
หมูบาน กลุมองคกรชุมชน และหนวยงานอืน่ๆ  

ใหหมูบาน    องคกรชุมชน   และหนวยงานอื่นๆ   ที่ขอรบัการสนับสนนุงบประมาณ 
จากเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ในการดําเนินการโครงการตามแผนพัฒนาสามป รายงานผลการ
ดําเนินการหลงัจากที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณตามแบบที่กําหนด คือ แบบรายงานผลตามแบบ
รายงานผลการดําเนินการตามโครงการ (แบบ อบต.1/ร) เปนแบบที่เทศบาลตําบลเวยีงพางคํา  สรางข้ึน  
เพ่ือใชในการประเมินผลโครงการที่ไดรับการสนับสนนุงบประมาณอุดหนุนทุกโครงการ   หลังจากที่มี
การดําเนนิการตามโครงการนั้นเปนทีเ่รยีบรอยแลว 
  เม่ือหมูบาน  องคกรชุมชน  และหนวยงานตางๆ  ขอรับการอนุมัติงบประมาณและ
เบิกจายงบประมาณจาก ทต.แลว  จึงเขาสูกระบวนการดําเนินการตามโครงการในแตละกิจกรรมท่ี
กําหนด  และเมื่อเสร็จส้ินทุกกจิกรรมแลว  ใหรายงานผลตามแบบรายงานผลการดําเนินการตาม
โครงการ (แบบ ทต.1/ร)  มายังงานนโยบายและแผน  ทต.เวียงพางคํา  ภายในระยะเวลา  1  เดือน  นับ
จากวนัที่เสรจ็ส้ินโครงการเรยีบรอยแลว  
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7.3 การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมนิผล ใหดําเนินการ  ดังน้ี  
3.1 การตดิตามและประเมินผล เม่ือโครงการกอสรางแลวเสรจ็ หรือกอนดําเนนิการตาม

โครงการ โครงการละ 1 ครั้ง  
3.2 การตดิตามและประเมินผล โครงการภายใตยุทธศาสตร โดยการประเมินความสําเร็จ หรือ

ความคืบหนาในการนําแผนยทุธศาสตรการพัฒนามาปฏิบติั อยางนอยปละ 1 ครั้ง  
3.3 เม่ือประเมินผลเสรจ็แลว ใหรายงานผลความเห็น ตอสภาเทศบาลตําบล และใหผูบริหาร

อนุมัติประกาศ ปดประกาศใหประชาชนรบัทราบโดยเปดเผย




