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คํานํา 
 

  แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา จัดทําขึ้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ซึ่งไดดําเนินการตามขั้นตอน
ของระเบียบฯ   โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  ไดจัดประชุมประชาคมระดับหมูบานทุกหมูบานในเขต
ความรับผิดชอบ เพ่ือใหประชาชนเสนอปญหา ความตองการ โครงการท่ีเกินศักยภาพของหมูบาน และจัดทําแผนชุมชน  
ประกอบการพิจารณาบรรจุลงแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 – 2555)        ซึ่งนอกจากจะผานการคัดกรองจากหมูบานทุก
หมูบานในเขตความรับผิดชอบแลว ยังผานการพิจารณาในการประชุมประชาคมระดับตําบล     เพ่ือจัดลําดับความสําคัญ
เรงดวนของปญหา ความตองการ โครงการในภาพรวมตําบล  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา ไดทําการรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล โดยยึดความสอดคลองของนโยบายผูบริหารทองถ่ิน นโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายจังหวัด นโยบายอําเภอ และนโยบายองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัด       เพ่ือการนําแผนสู
การปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความเปนไปได และเกิดผลสัมฤทธิ์ไดจริง   
  ในการจัดทําแผนฯ ครั้งน้ี สอดคลองกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  ทั้งกระบวนการแตงต้ังคณะกรรมการทุกชุด  ขั้นตอนในการดําเนินการจัดทําแผน 
รวมท้ังกระบวนการพิจารณาเห็นชอบของประชาคมหมูบาน ตําบล และสิ้นสุดที่การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนา 
ตามลําดับ เน่ืองจากในกรณีของเทศบาลตําบลไมตองผานการพิจารณาจากสภาเทศบาล  ซึ่งแผนพัฒนาสามปน้ีจะนําไปสู
การปฏิบัติไดจริง และการมีสวนรวมในการพัฒนาตามแผนฯ ของประชาชนในพ้ืนที่อีกดวย 
  เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่มีความใกลชิดกับประชาชนใน
ทองถ่ิน จึงมีภารกิจที่จะตองดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเกิดผลในทางท่ีเปนประโยชน
ตอประชาชนและสังคมท่ีดียิ่งขึ้นไป ตามศักยภาพ กําลัง และความสามารถของบุคลากรทุกสวน ทุกฝายในเทศบาลตําบล
เวียงพางคํา ดังน้ัน การมีแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) จึงเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาตามเปาหมาย อันจะ
กอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง  
 
 
 
       คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 

              และงานแผนและงบประมาณ 
                  เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
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 สวนที่  1 บทนํา 
 

1. ลักษณะแผนพัฒนาสามป 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  ไดให
คํานิยาม  แผนพัฒนาสามป หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน   โครงการพัฒนา   ที่จัดขึ้นสําหรับปงบประมาณแต
ละป   ซึ่งมีความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนา ครอบคลุมระยะเวลาสามป  โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป  
 

2. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
     1. เพ่ือแสดงความสัมพันธเช่ือมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร
การพัฒนาอําเภอ และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแบบบูรณาการรวมกับองคกรปกครองทองถ่ินอื่น และหนวยงานอื่นๆ ที่
เก่ียวของ 
  2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามีปที่มีความสอดคลอง        และสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตรการ
พัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. เพ่ือเปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตางๆ   ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในงบประมาณรายจายประจําป 
และนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ 
 

3. ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
  1. แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา คําสั่งที่ 63/2552  ลงวันที่ 30 มกราคม 2552   
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  คําสั่งที่ 64/2552  ลงวันที่ 30  มกราคม  2552   และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  คําสั่งที่ 65/2552  ลงวันที่  30  มกราคม  2552   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548    ขอ 8   ขอ 9   และ
ขอ 28 
  2. จัดทําโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานกลุมแกนนําหมูบาน ตําบล สมาชิกสภา เทศบาล คณะ
ผูบริหารทองถ่ิน และพนักงานเจาหนาที่ เพ่ือสรางวิสัยทัศนและความเขาใจในการวิเคราะหปญหา และวางแผนพัฒนาเชิง
บูรณาการสอดคลองบริบททองถ่ิน อยางเหมาะสมถูกทิศทางกับสถานการณปจจุบัน  เพ่ือใหกลุมแกนนําทองถ่ินเขามามีสวน
รวมในการจัดทําแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2553 – 2555)  อยางมีประสิทธิภาพ เกิดความโปรงใส    ซึ่งสอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548  ขอ 16  (1)  โดยมีคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา สมาชิกสภาเทศบาล และผูประสานงานประจําหมูบานรวมกับกํานัน ผูใหญบาน และ
ประชาคมหมูบานตําบล จัดประชุมประชาคมทองถ่ินขึ้น เพ่ือใหประชาชนเสนอปญหา ความตองการ โครงการพัฒนาในระดับ
หมูบาน    
  3. ประกาศจัดประชุมประชาคมระดับหมูบาน    เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2553 – 2555) ตามประกาศ
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  ลงวันที่ 16  มีนาคม  2552  โดยใหมีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานของหมูบาน  และให
ประชาชนเสนอปญหา ความตองการ และจัดลําดับความสําคัญเรงดวนของปญหาเพ่ือจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ.2553 – 2555)    ดังน้ี 
   3.1 หมู 1  บานแมสาย    วันที่ 31 มีนาคม 2552    เวลา 18.00 น.   
   3.2 หมู 2  บานดอยงาม   วันที่   7 เมษายน 2552   เวลา 18.00 น. 
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   3.3 หมู 3  บานเวียงพาน  วันที่    1 เมษายน 2552  เวลา 18.00 น. 
   3.4 หมู 4  บานปายางใหม  วันที่    6 เมษายน 2552  เวลา 18.00 น. 
   3.5 หมู 5  บานปาเหมือดรุงเจริญ วันที่    5 เมษายน 2552   เวลา 18.00 น. 
   3.6 หมู 6  บานผาหมี  วันที่    2 เมษายน 2552  เวลา 18.00 น. 
   3.7 หมู 7  บานหวยนํ้าริน  วันที่    3 เมษายน 2552  เวลา 18.00 น. 
   3.8 หมู 8  บานปาเหมือดสันติสุข วันที่    9 เมษายน 2552  เวลา 18.00 น..   
   3.9 หมู 9  บานปาเหมือดสุขสําราญ  วันที่   30 มีนาคม 2552  เวลา 18.00 น. 
   3.10 หมู 10  บานปายางผาแตก วันที่  8 เมษายน 2552  เวลา 18.00 น. 
  4. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา     จัดประชุมรวบรวมปญหา ความ
ตองการ โครงการพัฒนาจากการเสนอของประชาชนในการประชุมประชาคมทองถ่ินระดับหมูบาน แยกตามยุทธศาสตรการ
พัฒนา   และสํารวจขอมูลดานงบประมาณ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 
  5. จัดประชุมประชาคมทองถ่ินตําบลเวียงพางคํา เพ่ือนําปญหา ความตองการ โครงการพัฒนาที่คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา รวบรวมไดตามขอที่ 4 มาจัดลําดับความสําคัญเรงดวนในภาพรวม
ตําบล  ในวันที่ 29  พฤษภาคม  2552   
  6. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ดําเนินการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน 
วิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน และวิเคราะหโครงการพัฒนาในภาพรวมตําบล เพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2553 – 
2555)   
  7. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา นําเสนอรางแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.
2553 – 2555) ตอคณะผูบริหาร และคณะกรรมการพัฒนาตําบลเวียงพางคํา นําเขาที่ประชุมพิจารณารางแผนพัฒนาสามป  วันที่  
24  มิถุนายน 2552 
  8. ผูบริหารทองถ่ิน ประกาศใชแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2553 – 2555)  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 
 

4. ประโยชนของการจัดทําแผนพฒันาสามป 
  1. เพ่ือนําไปปฏิบัติใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไดจัดทําไวแลว 
  2. เพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับผูปฏิบัติในการดําเนินการพัฒนาในชวงสามปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. เพ่ือใชงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดในการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
  4. เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานที่เก่ียวของในโครงการท่ีมีขีดจํากัด และเกินศักยภาพของ
เทศบาลตําบลเวียงพางคําเวียงพางคํา 
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สวนท่ี 2 สภาพท่ัวไปและขอมูลท่ัวไปเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
 

1. ขอมูลท่ัวไป 
 ตําบลเวียงพางคํา ไดรับการจัดต้ังตามกฎหมายลักษณะปกครองทองที่  พ.ศ.2457  เมื่อ  พ.ศ.2526 โดยแยกจากตําบล
แมสาย และไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  19 มกราคม 2539 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เลม 113  ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539  มีผลใช บังคับเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 
2539  และตอมา ป 2550 ไดรับการยกฐานะจากองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคําเปนเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  เมื่อวันที่ 
28  กันยายน 2550  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

1.1 ท่ีตั้ง (แสดงท่ีตั้งและระยะหางจากอําเภอ) 
ตําบลเวียงพางคํา  เปนตําบลหน่ึงใน 8 ตําบล ของอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ที่ทําการเทศบาลตําบลเวียงพาง

คําเวียงพางคํา   ต้ังอยูที่บริเวณที่สาธารณประโยชนหนองแหวน    เน้ือที่ประมาณ 14-3-27 ไร หางจากอําเภอแมสายประมาณ  
2 กิโลเมตร   และหางจากกรุงเทพมหานคร 875 กิโลเมตร 

1.2 อาณาเขต (แสดงเนื้อท่ีโดยประมาณเปนตารางกิโลเมตรและไร) 

 

ตําบลเวียงพางคําเปนตําบลหน่ึงใน 8 ตําบลของอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย      มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 34 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 21,250 ไร    แตเมื่อแยกเฉพาะเขตเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  จะมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ  31 
ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 19,375 ไร 

  มีอาณาเขตติดตอกับหนวยการปกครองทองถ่ินอื่นๆ ดังน้ี  คือ 
  ทิศเหนือ      ติดตอกับประเทศสหภาพพมา 
  ทิศตะวันออก   ติดตอเขตเทศบาลตําบลแมสาย,  เทศบาลตําบลเวียงพางคําแมสาย  และตําบลศรีเมืองชุม  อําเภอ 
    แมสาย จังหวัดเชียงราย 
  ทิศใต            ติดตอเทศบาลตําบลเวียงพางคําโปงผาและตําบลโปงงาม อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 
  ทิศตะวันตก      ติดตอประเทศสหภาพพมา 
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1.3 ลักษณะภูมิประเทศ  
พ้ืนที่ทางทิศตะวันตก มีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขา และที่ราบสูงเชิงเขา  ใชเปนที่เพาะปลูกพืชไร         
พ้ืนที่ทางดานทิศตะวันออก มีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบ ใชเปนที่ต้ังชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม  

          1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
       มีลักษณะภูมิอากาศ 3 ฤดู คือ ฤดูรอน  ฤดูหนาว  ฤดูฝน    และบางพ้ืนที่ที่เปนที่ราบสูงจะมีอากาศหนาวเย็น   และ
มีฝนตกบอยครั้ง และในชวงฤดูแลงจะมีหมอกควันปกคลุม ผลมาจากการเผาปา หรือไฟปาจากประเทศสหภาพพมา 

 1.5 จํานวนหมูบาน 10 หมูบาน  (แสดงจํานวนหมูบานในเขตพืน้ท่ี) 
   - จํานวนหมูบานในเขตเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  มีจํานวน 10 หมูบาน คือ 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน ชื่อกํานัน/ผูใหญบาน 
1 บานแมสาย นายสมศักด์ิ   กนิษฐารมณ 
2 บานดอยงาม นายทวน        กิตติสาย 
3 บานเวียงพาน นายถนอม      ใจหลา 
4 บานปายางใหม นายเสารคํา    คําเหลือง 
5 บานปาเหมือดรุงเจริญ นายอํานวย    แกวตาต๊ิบ    (กํานันตําบลเวียงพางคํา) 
6 บานผาหมี นายชาญยุทธ   รุงทวีพิยากุล 
7 บานหวยนํ้าริน นายสมชาย       ลาภรักษาพร 
8 บานปาเหมือดสันติสุข นายจรัลชัย  ฤกษใหญ 
9 บานปาเหมือดสุขสําราญ นายสวัสด์ิ        แสนปง 
10 บานปายางผาแตก จ.ส.อ.จรูญ      ขายสุวรรณ 

    - ประชาคมหมูบาน - ตําบล 
หมูท่ี ชื่อหมูบาน ชื่อประชาคมหมูบาน – ตําบล 

1 บานแมสาย นางจันทรหอม    เจริญดี 

2 บานดอยงาม นายสมชาย     แกวทา 

3 บานเวียงพาน นายวิชัย     พิมอุบล 

4 บานปายางใหม นายสมพงษ  แกวสวรรค 

5 บานปาเหมือดรุงเจริญ นางเครือวัลย     เครือศรี 

6 บานผาหมี นายเมธี     อัศวยิ่งถาวร 

7 บานหวยนํ้าริน นายวิชญะ  ศิระปญญากุล 

8 บานปาเหมือดสันติสุข นายเสริมจิตต   บุญยวง  (ประธานประชาคมตําบล) 

9 บานปาเหมือดสุขสําราญ นายบุญสง  ทาเศรษฐ  

10 บานปายางผาแตก นายวุฒิพงษ    แกวเจริญไพศาล 
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 1.6 ขอมูลประชากรในพืน้ท่ี 

รายการ ปปจจุบัน (2552) ปท่ีแลว (2551) 2 ปท่ีแลว (2550)  
(คน) 
(คน) 
(คน) 
(หลังคาเรือน) 

ประชากรชาย 5,710 8,350 5,971 
ประชากรหญิง 6,485 9,720 6,747 
รวมประชากร 12,195 18,070 12,718 
บาน 6,199 6,129 5,762 

   ขอมูลจํานวนประชากรและบาน    จากสํานักงานทะเบียนทองถิ่น เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  ณ  เดือนมีนาคม 2552 

 -  แยกจํานวนประชากรและบานตามหมูบาน  

หมูท่ี ชื่อหมูบาน 
ประชากร รวม จํานวนครัวเรือน 

ชาย หญิง 
1 * บานแมสาย 775 961 1,736 443 
2 * บานดอยงาม 396 516 912 251 
3 * บานเวียงพาน 329 430 759 245 
4 บานปายางใหม 706 739 1,445 864 
5 บานปาเหมือดรุงเจริญ 610 581 1,191 1,227 
6 บานผาหมี 379 387 766 348 
7 บานหวยนํ้าริน 123 123 246 108 
8 บานปาเหมือดสันติสุข 580 666 1,246 810 
9 บานปาเหมือดสุขสําราญ 916 1,003 1,919 1,149 
10 *บานปายางผาแตก 896 1,079 1,975 754 

 รวม 5,710 6,485 12,195 6,199 

    ขอมูลจํานวนประชากรและบาน    จากสํานักงานทะเบียนทองถิ่น เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  ณ  เดือนมีนาคม 2552 
 

- แยกตามชวงอายุ (ป) (เฉพาะผูมีสัญชาตไิทย และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน) 
 

ชวงอายุ ชาย หญิง รวม ชวงอายุ ชาย หญิง รวม 

นอยกวา 1 ป 7 13 20 1 ป 49 44 93 

2 ป 41 52 93 3 ป 38 37 75 

4 ป 50 54 104 5 ป 34 49 83 

6 ป 47 53 100 7 ป 52 46 98 

8 ป 65 39 104 9 ป 53 60 113 

10 ป 44 62 106 11 ป 54 47 101 

12 ป 53 54 107 13 ป 57 55 112 

14 ป 66 59 125 15 ป 55 50 105 

16 ป 56 38 94 17 ป 64 52 116 
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- แยกตามชวงอายุ (ป) (เฉพาะผูมีสัญชาตไิทย และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน) 
 

ชวงอายุ ชาย หญิง รวม ชวงอายุ ชาย หญิง รวม 

18 ป 46 52 98 19 ป 56 65 121 

20 ป 72 58 130 21 ป 39 52 91 

22 ป 45 57 102 23 ป 42 60 102 

24 ป 64 66 130 25 ป 57 52 109 

26 ป 62 57 119 27 ป 60 64 124 

28 ป 56 55 111 29 ป 60 74 134 

30 ป 54 61 115 31 ป 50 57 107 

32 ป 51 66 117 33 ป 54 56 110 

36 ป 47 46 93 37 ป 53 48 101 

38 ป 35 46 81 39 ป 31 35 66 

40 ป 31 67 98 41 ป 46 63 109 

42 ป 41 46 87 43 ป 47 49 96 

44 ป 45 47 92 45 ป 52 56 108 

46 ป 55 52 107 47 ป 42 44 86 

48 ป 37 55 92 49 ป 59 44 103 

50 ป 56 48 104 51 ป 42 44 86 

52 ป 47 39 86 53 ป 55 54 109 

54 ป 42 44 86 55 ป 33 41 74 

56 ป 30 43 73 57 ป 30 33 63 

58 ป 28 32 60 59 ป 22 25 47 

60 ป 26 28 54 61 ป 14 16 30 

62 ป 22 12 34 63 ป 16 13 29 

64 ป 19 15 34 65 ป 18 13 31 

66 ป 10 8 18 67 ป 10 12 22 

68 ป 13 10 23 69 ป 11 14 25 

70 ป 14 13 27 71 ป 7 16 26 

72 ป 13 19 32 73 ป 6 12 18 

74 ป 7 7 14 75 ป 7 17 24 

76 ป 7 13 20 77 ป 11 5 16 

78 ป 3 12 15 79 ป 2 6 8 

80 ป 6 6 12 81 ป 4 8 12 

82 ป 3 7 10 83 ป 5 6 11 

84 ป 2 5 7 85 ป 3 2 5 
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ชวงอายุ ชาย หญิง รวม ชวงอายุ ชาย หญิง รวม 

86 ป 2 2 4 87 ป 1 - 1 

88 ป 1 3 4 89 ป 1 - 1 

90 ป - - - 91 ป 2 - 2 

92 ป 1 3 4 93 ป - 1 1 

94 ป - 1 1 95 ป - - - 

96 ป - - - 97 ป - - - 

98 ป - - - 99 ป - 1 1 

100 ป - - - มากกวา 100 ป 4 1 5 

    ขอมูลจํานวนประชากรและบาน    จากสํานักงานทะเบียนทองถิ่น เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  ณ  เดือนมีนาคม 2552 
 

- เชื้อสายประชากร 
หมูท่ี สัญชาติไทย สัญชาติอ่ืนท่ีไมใช

สัญชาติไทย 
สัญชาติจีน สัญชาติอ่ืนท่ีไมใช

สัญชาติไทย/จีน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

หมู 1 162 183 345 613 778 1,391 1 0 1 612 778 1,390 

หมู 2 72 80 152 324 436 760 0 0 0 324 436 760 

หมู 3 61 70 131 268 360 628 2 0 2 266 360 626 

หมู 4 487 499 986 219 240 459 1 0 1 218 240 458 

หมู 5 314 295 609 296 286 582 0 0 0 296 286 582 

หมู 6 307 313 620 72 74 146 0 2 2 72 72 144 

หมู 7 81 75 156 42 48 90 0 0 0 42 48 90 

หมู 8 520 579 1,099 60 87 147 0 0 0 60 87 147 

หมู 9 810 873 1,683 106 130 236 1 1 2 105 129 234 

หมู 10 313 362 675 583 717 1,300 0 1 1 583 716 1,299 

รวม 3,127 3,329 6,456 2,583 3,156 5,739 5 4 9 2,578 3,152 5,730 

    ขอมูลจํานวนประชากรและบาน    จากสํานักงานทะเบียนทองถิ่น เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  ณ  เดือนมีนาคม 255 
   

หมูท่ี บุคคลท่ีมีสิทธ์ิเลือกต้ัง 
อายุ 15 ป 

บุคคลท่ีมีสิทธ์ิเลือกต้ัง 
อายุ 18 ป 

บุคคลท่ีมีสิทธ์ิเลือกต้ัง 
อายุ 20 ป 

บุคคลท่ี
ตองขึ้น
ทะเบียน
ทหาร 

บุคคล
ท่ีตอง
เขารับ
เกณฑ
ทหาร 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย  หญิง รวม 

หมู 1 131 143 274 120 135 255 114 128 242 3 6 

หมู 2 54 63 117 51 59 110 48 57 105 0 1 
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หมูท่ี บุคคลท่ีมีสิทธ์ิเลือกต้ัง 
อายุ 15 ป 

บุคคลท่ีมีสิทธ์ิเลือกต้ัง 
อายุ 18 ป 

บุคคลท่ีมีสิทธ์ิเลือกต้ัง 
อายุ 20 ป 

บุคคลท่ี
ตองขึ้น
ทะเบียน
ทหาร 

บุคคล
ท่ีตอง
เขารับ
เกณฑ
ทหาร 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย  หญิง รวม 

หมู 3 47 58 105 41 58 99 38 52 90 2 4 

หมู 4 371 395 766 342 369 711 328 345 673 14 7 

หมู 5 228 213 441 211 200 411 201 196 397 3 11 

หมู 6 238 247 485 220 239 459 207 232 439 7 11 

หมู 7 56 50 106 53 42 95 48 40 88 1 4 

หมู 8 410 474 884 383 448 831 366 421 787 14 9 

หมู 9 672 715 1,387 618 682 1,300 596 665 1,261 16 9 

หมู 10 207 243 450 200 229 429 191 208 399 4 10 

รวม 2,414 2,601 5,015 2,239 2,461 4,700 1,975 2,159 4,134 61 65 
 

 ขอมูลจํานวนประชากรและบาน    จากสํานักงานทะเบียนทองถิ่น เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  ณ  เดือนมีนาคม 2552 
 

 1.7 การนับถือศาสนา 
  ประชากรท้ังตําบลเปนผูที่นับถือศาสนาพุทธประมาณรอยละ 80  และเปนผูที่นับถือศาสนาคริสต ประมาณ    
รอยละ 10 สวนที่เหลือประมาณรอยละ 10 เปนผูที่นับถือศาสนาอิสลาม 
  

 1.8 ทองถ่ินอ่ืนในตาํบล (แสดงจํานวนเทศบาลและสุขาภิบาลในตําบล) 
  - จํานวนเทศบาล  1  แหง (ระบุช่ือ)    เทศบาลตําบลแมสาย 
  - จํานวนสุขาภิบาล  -  แหง (ระบุช่ือ)             - 
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 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 

 
 
- 
1 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
1 
- 

 
 
- 

1,000 
- 

 
 
- 
2 
- 

 
 
- 

3,000 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
1 
- 

 
 
- 

5,000 
- 

 
 
- 
1 
- 

 
 
- 

1,200 
- 

 
 
1 
- 
- 

 
 

1,000 
- 
- 

 
 
- 
1 
- 

 
 
- 

400 
- 

 
 
- 
1 
- 

 
 
- 

2,000 
- 

2 ถนนในความรับผิดชอบของทองถิ่น 
-ถนนคอนกรีต 
-ถนนลาดยาง 
-ถนนลูกรัง 

 
4 
- 
- 

 
825 

- 
- 

 
4 
- 
2 

 
450 

- 
200 

 
13 
- 
- 

 
67 
- 
- 

 
7 
3 
8 

 
3,000 
1,300 
1,800 

 
11 
1 
9 

 
4,450 
450 

2,518 

 
1 
- 

24 

 
4,278 

- 
10,000 

 
1 
- 
1 

 
370 

- 
700 

 
2 
1 
- 

 
1,600 
800 

- 

 
9 
2 
- 

 
8,500 
3,500 

- 

 
7 
- 

10 

 
700 

- 
1,500 

3 ถนนในความรับผิดชอบกรมโยธาธิ
การและผังเมือง 
-ถนนคอนกรีต 
-ถนนลาดยาง 
-ถนนลูกรัง 

 
 

- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
1 
- 
- 

 
 

800 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 

- 
- 
- 

 
 

- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552 
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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 5 - 20 9 86 3 4 2 20 

2 ครัวเรือนที่ไมมีไฟฟาใช - - - - 10 - 4 - 20 - 

 ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552 
 

 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 ดาน
ถนน 

- - 3 500 9 1,000 - - - - - - - - - - 10 5,300 1 2,500 

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

3 ถนนที่ไมมีราง/รองระบายน้ํา - - 2 - - - 6 4,603 21 6,968 25 15,000 2 400 2 1,700 1 300 3 600 

 ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552 
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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 แหง - 1 แหง 3 แหง - 1 แหง 1 แหง 2 แหง 2 แหง 

2 ระยะเวลาน้ําทวมนานที่สุด 2-3 1 วัน - 3 วัน 1 วัน - 1 วัน 2 วัน 1 วัน 2-3 วัน 

3 ระยะเฉลี่ยที่น้ําทวมขังนานที่สุด (ชวง
เดือน) 

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

 ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552 
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2.4 ประปา 
 ครัวเรือนสวนใหญในตําบลเวียงพางคําใชนํ้าประปาภูมิภาค  และมีหมูบานที่ตองการใหขยายประปาภูมิภาค ซึ่งปจจุบันใช
ประปาบาดาลอยู  ดังน้ี 

หมูท่ี ชื่อบาน 
จํานวนครัวเรือนท่ีตองการ 

(ครัวเรือน) 
1 บานแมสาย - 
2 บานดอยงาม 15 
3 บานเวียงพาน - 
4 บานปายางใหม 30 
5 บานปาเหมือดรุงเจริญ 100 
6 บานผาหมี - 
7 บานหวยนํ้าริน - 
8 บานปาเหมือดสันติสุข - 
9 บานปาเหมือดสุขสําราญ - 

10 บานปายางผาแตก 25 

 รวม 170 

   ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552 
 

 2.5 น้ําเสีย 
  ม.1 บานแมสาย   ลําหวยปาคา และลําหวยเหมืองแดง 
  ม.2 บานดอยงาม  รองระบายนํ้าสายหวยนํ้ารินถึงขางวัดพญาสี่ตวงคํา  
  ม.3 บานเวียงพาน  รองระบายนํ้าสายหลักของหมูบาน 
  ม.4 บานปายางใหม  ลําหวยมะกอกหวาน 
  ม.5 บานปาเหมือดรุงเจริญ ลําหวยมะกอกหวาน ลําหวยคอกหมู และลําหวยลาว 
  ม.6 บานผาหมี   รองระบายนํ้าสายหลักของหมูบาน 
  ม.7 บานหวยนํ้าริน  ลําหวยกลางหมูบาน 
  ม.8 บานปาเหมือดสันติสุข ลําหวยมะกอกหวาน รองระบายนํ้ากลางบาน 
  ม.9 บานปาเหมือดสุขสําราญ ลําหวยมะกอกหวาน,ลําหวยคอกหมู และรองระบายนํ้ากลางบาน 
  ม.10 บานปายางผาแตก  ลําหวยมะกอกหวาน และรองระบายนํ้าสายหลักของหมูบาน 
                     ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552 
 

 2.6 การโทรคมนาคม 
  1. ที่ทําการไปรษณียโทรเลข   1    แหง ในเขตบานปาเหมือดรุงเจริญ หมู 5 
  2. สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ    1    แหง  สถานีโทรคมนาคมแมสายในเขตบานปาเหมือดรุงเจริญ หมู 5 
  3. ตูโทรศัพทสาธารณะประจําหมูบาน    23   แหง   
                     ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552
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2.7 การคมนาคมขนสง 
  การคมนาคม ของตําบลเวียงพางคํา มีถนนพหลโยธิน หมายเลข 110   เขาถึงอําเภอแมสาย  เปนถนนสายหลักเช่ือมตอ
หลายตําบล และมีถนนโครงขายเช่ือมโยงถนนสาย R3A และ R3B    
  การคมนาคมภายในตําบลเวียงพางคํา มีถนนทองถ่ินที่เช่ือมตอระหวางหมูบานอยางสะดวก 
  มีการบริการรถโดยสารประจําทาง  จากขนสงอําเภอแมสายสูอําเภอแมจัน และตัวจังหวัดเชียงราย และจากขนสง
อําเภอแมสายสูตัวอําเภอแมสาย  ซึ่งขนสงต้ังอยู ณ เขตเทศบาลตําบลเวียงพางคํา      และมีรถประจําทางว่ิงสายยาวตามสายถนน
พหลโยธินไปยังกรุงเทพมหานคร  และจังหวัดใกลเคียง  เชน  เชียงใหม  ลําปาง  ขอนแกน  นครราชสีมา  พัทยา  เปนตน  ซึ่งจะจอด
รับสงผูโดยสารตลอดวัน 
ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552 
 

3. ขอมูลดานเศรษฐกิจ 
 3.1 อาชีพ  (แสดงอาชีพของประชากรในเขตพื้นท่ี) 
หมูบาน อาชีพของราษฎรในพ้ืนท่ี 

ทําไร 
ครัวเรือน 

ทําสวน 
ครัวเรือน 

ทํานา 
ครัวเรือน 

เล้ียงสัตว 
ครัวเรือน 

ประมง 
ครัวเรือน 

คาขาย 
ครัวเรือน 

รับจาง 
ครัวเรือน 

รับ
ราชการ 
ครัวเรือน 

บริษัท
โรงงาน 
ครัวเรือน 

วางงาน 
ครัวเรือน 

ประกอบ
อาชีพ 
ที่อ่ืน 

ครัวเรือน 

หมู 1 - 5 - - - 250 140 - - 150 160 

หมู 2 - - 1 - - 400 108 5 - - - 

หมู 3 - - - - -   - -   

หมู 4 - 6 35 67 - 15 690 250 1 12 730 

หมู 5 - 7 - 35 95 100 208 11 - - 5 

หมู 6 - 100 - - - 4 - - - - - 

หมู 7 - 23 3 - - 15 47 - 2 - 6 

หมู 8 - 3 11 - -  -  - - - 

หมู 9 15 60 5 60 - 50 300 80 - - 20 

หมู 10 12 8 30 - - 72 89 5 2 75 19 

รวม 27 212 96 162 95 906 1,582 351 5 237 940 

 ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552 
 

 3.2 เกษตรกรรม 
  1. พ้ืนที่ทํานา จํานวนทั้งหมด  1,524 ไร   มีผลผลิตรวม  2,285  ตัน/ป  ดังน้ี 
   2. พ้ืนที่ทําสวน  จํานวนทั้งหมด   2,386  ไร    ผลผลิตรวม  6,149  ตัน/ป  ดังน้ี 
    - สวนล้ินจี่   จํานวน 1,600 ไร  ผลผลิต  5,279  ตัน/ป 
    - สวนสมเขียวหวาน จํานวน    240 ไร  ผลผลิต     720  ตัน/ป 
    - สวนมะไฟ  จํานวน    500  ไร  ผลผลิต     100  ตัน/ป 
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   - ผักตามฤดูกาล  จํานวน       46 ไร  ผลผลิต      50  ตัน/ป 
   3. พ้ืนที่ทําไร  จํานวนทั้งหมด  1,102  ไร  ผลผลิตรวม  161  ตัน/ป   ดังน้ี 
    - ไรกาแฟ  จํานวน  1,000 ไร ผลผลิต    100  ตัน/ป 
    - ไรขาวโพด  จํานวน     102 ไร ผลผลิต      61  ตัน/ป 
                               ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552 
 

 3.3 ปศุสัตว 
   จํานวนสัตวเล้ียงในตําบลเวียงพางคํา  ดังน้ี 

หมูท่ี ชื่อบาน จํานวนสัตวเล้ียงในพ้ืนท่ี 

โค 
(ตัว) 

กระบือ 
(ตัว) 

สุกร 
(ตัว) 

เปด 
(ตัว) 

ไก 
(ตัว) 

นก 
(ตัว) 

สุนัข 
(ตัว) 

แพะ 
(ตัว) 

1 บานแมสาย - - - - - - - - 
2 บานดอยงาม - - - - 200 - - - 
3 บานเวียงพาน 10 - 10 20 48 20 - - 
4 บานปายางใหม - - - - 350 38 - - 
5 บานปาเหมือดรุงเจริญ 76 - 120 60 1,600 15 - 120 
6 บานผาหมี 100 - 100 - 2,000 - - - 
7 บานหวยนํ้าริน - - - 50 200 2 30 - 
8 บานปาเหมือดสันติสุข 12 - 10 400 496 - - - 
9 บานปาเหมือดสุขสําราญ 80 5 500 1,000 2,000 200 - - 

10 บานปายางผาแตก 50 - 30 50 300 50 - - 

 รวม 328 5 770 1,580 7,194 325 30 120 

 ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552 
 

 3.4 อุตสาหกรรม 
  1. โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ     (มีคนงานต้ังแต 200 คน หรือมีทรัพยสินเกินกวา 50 ลานบาทขึ้นไป)
 จํานวน  1  แหง     
   - โรงงานเจียระไนพลอย    ต้ังอยู หมู 10 บานปายางผาแตก 
  2. โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง    (มีคนงานต้ังแต 10-40 คน    หรือมีทรัพยสินเกินกวา  10-50 ลานบาทขึ้นไป)
 จํานวน  4  แหง คือ  
   - โรงงานเจียรไนอัญมณี   ต้ังอยู หมู 5 บานปาเหมือดรุงเจริญ 
   - โรงงงานผลิตกระดาษชําระ  ต้ังอยู หมู 5 บานปาเหมือดรุงเจริญ 
   - โรงงานสัมพันธแกะสลักหิน  ต้ังอยู หมู 8 บานปาเหมือดสันติสุข 
   - โรงงงานแกะสลักหิน   ต้ังอยู หมู 10 บานปายางผาแตก 
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  3. โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก      (มีคนงานตํ่ากวา 10 คน หรือมีทรัพยสินไมเกิน 1 ลานบาท 
ขึ้นไป) จํานวน  3  แหง คือ 
   - โรงงานขาวซอยตัด  ต้ังอยู หมู 9 บานปาเหมือดสุขสําราญ 
   - โรงงานขนมจีน   ต้ังอยู หมู 9 บานปาเหมือดสุขสําราญ  
   - โรงงานชําแหละไก  ต้ังอยู หมู 10 บานปายางผาแตก 
ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552 
 

 3.5 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 - - - - 1 - - - - - 1 
2. บริษัท - - - 1 2 - - - - - 3 
3. หางหุนสวนจํากัด - - - - 1 - - - - - 1 
4. รานขายของชํา 20 10 13 20 12 4 1 9 15 25 129 
5. โรงแรม 7 - - 2 3 - - - - - 12 
6. สถานพยาบาล
เอกชน/คลีนิค      

4 1 2 1 - - - 1 1 3 13 

  7. สถานีบริการนํ้ามัน 1 - - 2 - - - - - - 3 
8. ศูนยการคา/
หางสรรพสินคา   

- - - - 1 - - - - - 1 

9. ตลาดสด 1 - - - - - - - 1 2 4 
10.โรงฆาสัตว - - - - - - - - - 1 1 
11.รานอาหาร      4 - - 13 5 - - 7 5 2 36 
12.รีสอรท,เกสเฮาส 3 5 1 1 2 - - 1 - 3 16 
13.หอพัก 30 - - 10 2 - - 2 3 - 47 
14.รานเสริมสวย 2 2 3 4 2 - - 3 8 10 34 
15.รานขายยา 1 - 2 - 1 - - - 2 - 6 

ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 255 
 

 3.6 แหลงทองเท่ียว 
  1. วัดถํ้าผาจม     ต้ังอยู หมูที่ 1  บานแมสาย  
  2. ถํ้าผาหมี     ต้ังอยู หมูที่ 6  บานผาหมี 
  3. จุดชมวิว ลานโลชิงชา ลานกางเตนทบานผาหมี ต้ังอยู หมูที่ 6  บานผาหมี 
  4. Home Stay  บานผาหมี    ต้ังอยู หมูที่ 6  บานผาหมี 
  5. อนุสาวรียพระนเรศวรมหาราช   ต้ังอยู หมูที่ 7  บานหวยนํ้าริน 
  6. สวนสาธารณะหนองแหวน   ต้ังอยู หมูที่ 9  บานปาเหมือดสุขสําราญ 
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  7. วัดถํ้าผาเรือ     ต้ังอยู หมูที่ 10  บานปายางผาแตก 
  8. วัดถํ้าคูหาสวรรณ    ต้ังอยู หมูที่ 10  บานปายางผาแตก 
                     ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552 
 

 3.7 แรงงาน 
  แรงงานที่ใชในภาคเกษตรในตําบล สวนใหญใชแรงงานจากสมาชิกในครัวเรือนเปนสําคัญและในบางครัวเรือนที่มี
สมาชิกไมเพียงพอ จะทําการจางแรงงานที่มีอยูในตําบลเขามาชวยในฤดูการผลิต     
ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552 
 

 3.8 รายได 
  - จํานวนครัวเรือนท่ีมีรายไดตํ่ากวาเกณฑเม่ือเปรียบเทียบ 23,000 บาท/คน/ป 

จํานวนครัวเรือนท้ังหมดท่ีจัดเก็บขอมูล 
จปฐ. (คน) 

รายไดเม่ือเปรียบเทียบ 23,000 บาท/คน/ป 
ตํ่ากวาเกณฑ (ครัวเรือน) 

รายไดเม่ือเปรียบเทียบ 23,000 บาท/คน/ป 
ตํ่ากวาเกณฑ (รอยละ) 

890 8 1.00 

 - จํานวนหมูบาน และจํานวนคนในครัวเรือนท่ีมีรายไดตํ่ากวาเกณฑรายไดเม่ือเปรียบเทียบ 23,000 บาท/คน/ป 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน จํานวนครัวเรือน 
ท่ีมีรายไดตํ่ากวาเกณฑ 

(ครัวเรือน) 

รายไดเฉล่ียท่ีตํ่ากวาเกรฑ 
ตอคนตอป  

(บาท) 
5 บานปาเหมือดรุงเจริญ 2 19,116 
7 บานหวยนํ้าริน 2 20,833 
8 บานปาเหมือดสันติสุข 3 20,916.66 
9 บานปาเหมือดสุขสําราญ 1 20,000 

 รวม 8 20,216.42 

ขอมูลจากการสํารวจขอมูล จปฐ.ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนธันวาคม  2551 
 

 3.9 การใชท่ีดนิ 
  ตําบลเวียงพางคํา มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 31 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  21,250 ไร  มีการใชที่ดินแบงเปน
ประเภทตาง ๆ ดังน้ี  
  1.) พ้ืนท่ีชุมชน 
  พ้ืนที่ชุมชนในตําบลประกอบดวย ที่อยูอาศัย   พาณิชยกรรม   สถาบันการศึกษา   สถาบันศาสนา และสถานที่ราชการ 
รวมท้ังใชประโยชนอื่นๆ มีการใชพ้ืนที่ประมาณ  6,350ไร  ซึ่งจําแนกไดดังน้ี 
  2.) พ้ืนท่ีการเกษตร 
  บริเวณพ้ืนที่การเกษตรกรรมของตําบลเวียงพางคํา โดยมีพ้ืนที่รวม   5,012 ไร 
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  3.) พ้ืนท่ีสาธารณประโยชนวางเปลา 
  ตําบลเวียงพางคํา มีพ้ืนที่สาธารณประโยชน  ประมาณ   88 ไร   ซึ่งเปนที่ปาชา  หนองนํ้า  สระนํ้าสาธารณประโยชน  
ในปจจุบันที่สาธารณประโยชน ที่มีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง สามารถจําแนกดังน้ี 
  ที่สาธารณประโยชน  (ปาชาสาธารณประโยชน)    หมูที่ 4  เน้ือที่ประมาณ 37 ไร 
  ที่สาธารณประโยชน (สนามกีฬาหมูบาน)  หมูที่ 5    เน้ือที่ประมาณ   5  ไร 
  ที่สาธารณประโยชน (ปาชาสาธารณะ)  หมูที่ 5  เน้ือที่ประมาณ   8  ไร 
  ที่สาธารณประโยชน (ขางตูยามตํารวจหวยนํ้าริน) หมูที่ 7  เน่ือที่ประมาณ        15  ไร 
  ที่สาธารณประโยชน  (หนองแหวน)    หมูที่ 9      เน้ือที่ประมาณ        14  ไร 
   ที่สาธารณประโยชน (หนองบัวหลวง)  หมูที่ 9      เน้ือที่ประมาณ          6  ไร 
  ที่สาธารณประโยชน  (บริเวณศาลาอเนกประสงค)        หมูที่ 10    เน้ือที่ประมาณ          3  ไร 
  4.) พ้ืนทีปาสงวนแหงชาติ 
  ในตําบลเวียงพางคํา มีพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติประมาณ 9,800 ไร 
                      ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552 
 

4. ขอมูลดานสังคม 
 4.1 ขอมูลดานการศึกษา 
  ตําบลเวียงพางคํา       มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาตั้งใหบริการแกประชาชนในตําบล    จํานวน  2 แหง เปนโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาจนถึงระดับช้ัน ม.3 จํานวน 1 แหง ดังน้ีคือ 
 - โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ 5 เปดสอนอนุบาลถึง ป.6  ต้ังอยูหมูที่ 6 บานผาหมี 
 - โรงเรียนบานปาเหมือด เปดสอนอนุบาลถึง ม.3  ต้ังอยูหมูที่ 8 บานปาเหมือดสันติสุข 
 -  และมีศูนยการศึกษานอกระบบโรงเรียน คือ ศูนยการเรียนรูชุมชนตําบลเวียงพางคํา ต้ังอยู หมูที่ 9 บานปาเหมือดสุข
สําราญ 
 -  มีศูนยเด็กเล็กในความรับผิดชอบ จํานวน 5 แหง คือ 
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดวิเชตรมณี หมูที่ 4 ผูดูแลเด็ก 3  คน  จํานวนเด็ก  40  คน 
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาเหมือดรุงเจริญ หมูที่ 5 ผูดูแลเด็ก 2  คน  จํานวนเด็ก 30   คน 
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานผาหมี  หมูที่ 6 ผูดูแลเด็ก 1  คน  จํานวนเด็ก 25 คน 
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยนํ้าริน  หมูที่ 7 ผูดูแลเด็ก 3 คน  จํานวนเด็ก 40 คน 
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาเหมือด  หมูที่ 9 ผูดูแลเด็ก 3 คน จํานวนเด็ก 40 คน 
 - ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน  จํานวน 10 แหง 
 - ศูนยขอมูลขาวสารประจําหมูบาน   จํานวน 10 แหง  
              ขอมูลจากกองการศึกษา  เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552 
 

 -  ระดับการศึกษาของประชากรในเขตเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

ไมไดเรียนหนังสือ 
(คน) 

ตกเกณฑ จปฐ.การอานออกเขียนไดภาษาไทย และคิดเลขอยางงาย  (คน) 

หมู 1 หมู 2 หมู 5 หมู 6 หมู 7 หมู 8 หมู 9 
842 2 3 34 41 18 13 21 

   ขอมูลจากการสํารวจขอมูล จปฐ.ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนธันวาคม  2551 
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 4.2  ขอมูลดานมูลนิธิเพื่อชวยเหลือเด็กยากจน  เด็กดอยโอกาส 
  1. ศูนยลูกหญิง                              ต้ังอยูหมูที่ 4 
  2. ศูนยพัฒนาเด็กชาวเขาบานนานา ตังอยูหมูที่ 8 
  3. ศูนยพัฒนาเด็กชาวเขาบานลีซอ ต้ังอยูหมูที่ 9 
                      ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552 
 

 4.3  ขอมูลดานการศาสนา 
  ตําบลเวียงพางคํา      มีศาสนสถานทางพุทธศาสนาใหบริการแกประชาชน     จํานวน  8 แหง   ศาสนสถานทางคริสต
ศาสนา   จํานวน  3  แหง   และศาสนสถานทางศาสนาอิสลาม จํานวน 1 แหง 
  1. วัดวิเชตรมณี ต้ังอยูหมูที่ 4  ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 4 
  2. วัดปาเหมือด ต้ังอยูหมูที่ 9  ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 8,9 
  3. วัดผาแตก ต้ังอยูหมูที่ 10 ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 10 
  4. วัดปาเหมือดรุงเจริญ ต้ังอยูหมูที่ 5  ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 5 
  5. วัดถํ้าผาจม ต้ังอยูหมูที่ 1  ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 1 
  6. สํานักสงฆหวยนํ้าริน ต้ังอยูหมูที่ 7  ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 7 
  7. สํานักสงฆผาเรือ ต้ังอยูหมูที่ 4  ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 4 
  8. สํานักสงฆซูซานลี่ดอยแกว ต้ังอยูหมูที่ 1 ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 1 
  9. โบสถคริสตไมตรีจิต ต้ังอยูหมูที่ 9  ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 9 
  10. โบสถคริสตความหวังใหมแมสาย ต้ังอยูหมูที่ 5 ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 5 
  11. โบสถคริสตหวยนํ้าริน ต้ังอยูหมูที่ 7  ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 7 
  12. มูลนิธิศรัทธาประชาชน ต้ังอยูหมูที่ 9 ศาสนิกชนมาจากตําบลเวียงพางคําและใกลเคียง 
                      ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552 
 

 4.4 ขอมูลดานการสาธารณสุข 
  ในเขตตําบลเวียงพางคํา มีสถานบริการดานสาธารณสุข ดังน้ี คือ 
  - สถานีอนามัยบานผาหมี ต้ังอยูในหมูที่ 6 บานผาหมี    มีเจาหนาที่  2 คน  คอยใหบริการแกประชาชนในเขตพ้ืนที่สูง     
หมูที่  6,7   ตําบลเวียงพางคํา     
  การบริการดานสาธารณสุขของตําบลเวียงพางคํา นับวามีความสะดวกแกประชาชนอยางทั่วถึง     ซึ่งนอกจากจะรับ
บริการจากสถานีอนามัยประจําตําบลแลว ยังสามารถรับบริการที่โรงพยาบาลอาํเภอแมสายไดอยางสะดวก เน่ืองจากมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก  นอกจากน้ี  มีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานทุกหมูบาน     ทั้ง 10  หมูบาน  ทําหนาที่ในการดูแล ปองกันและ
แกไขปญหาโรคติดตอในชุมชน  สงเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานรวมกับเทศบาล 
  - สถานีอนามัยประจําตําบล/หมูบาน  จํานวน  1  แหง 
  - สถานพยาบาลเอกชน  จํานวน 13  แหง 
  - รานขายยาแผนปจจุบัน  จํานวน   6  แหง 
  - อัตราการมีและใชสวมราดนํ้า   รอยละ 100 
  - ศูนย ศสมช.ประจําหมูบาน                จํานวน 10  แหง         
                     ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552 
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 4.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  - หนวยบริการประชาชน (ตํารวจ)                     จํานวน    3  แหง 
  - ศูนย อปพร.ทต.เวียงพางคํา                           จํานวน    1   แหง 
  - ศูนย อปพร.ประจําหมูบาน  จํานวน     10   แหง 
  - ศูนยบริการรวมดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จํานวน       1  แหง 
  - ชรบ,ตํารวจบาน        จํานวน     10  แหง 
  - รถยนตชวยดับเพลิงของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา   จํานวน    1  คัน 
  - รถจักรยานยนตตรวจการณศูนย อปพร.ทต.เวียงพางคํา จํานวน    2  คัน 
  - รถยนตตรวจการณศูนย อปพร.ทต.เวียงพางคํา จํานวน     1  คัน 
  - รถบรรทุก 6 ลอ  จํานวน       1  คัน 
  - รถเครนกระเชา  จํานวน       1  คัน 
  - เรือทองแบน  จํานวน       1  ลํา 
  - เครื่องกําลังไฟฟา 30 กิโลวัตต  จํานนวน    1  เครื่อง 
  - สมาชิก อปพร.ทต.เวียงพางคาํ  จํานวน  344  คน 
  - และอุปกรณดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอื่นๆ  
                      ขอมูลจากงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552 
 

5. ขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  5.1  แหลงน้ําเพื่อการอุปโภค – บริโภค 

แหลงนํ้า 

(สาธารณะ) 
หมู 1 หมู 2 หมู 3 หมู 4 หมู 5 หมู 6 หมู 7 หมู 8 หมู 9 หมู 10 รวม 

1. ลําหวย 1 3 - 1 3 3 3 1 1 2 18 
2. บอนํ้าต้ืน 3 - - 230 83 - 15 - - - 331 
3. บึง 1 - - - - - - - - - 1 
4. ฝาย - - - - - - - - - 1 1 
5.สระน้ํา - - - - - - - - - - - 
6. ลําคลอง - - - - - - - 1 2 - 3 
7. อางเก็บนํ้า - - - - 1 - - - - - 1 
8. เหมือง - - - - - - - 1 1 - 2 
9. หนองนํ้า - - - - - - - - 1 1 2 
10. บอบาดาล 1 - - 1 1 - - - 1 - 4 
11. แมนํ้า 1 - - - - - - - - - 1 

                   ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552 
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  5.2 ทรัพยากรดิน 
         ดินในตําบลเวียงพางคํา มี  4  ประเภท  คือ 

1. ดินแดงปนหิน 
2. ดินรวนปนทราย 
3. ดินปนหิน 
4. ดินเหนียว 

        สมรรถนะดินของตําบลเวียงพางคํา พ้ืนที่ทางดานทิศเหนือ และทิศตะวันตกของตําบล   เปนดินที่มีความเหมาะสม
สําหรับปลูกพืชไร    แตมีปญหาเก่ียวกับการขาดแคลนนํ้า    และการพังทลายของดิน เน่ืองจากเปนดินรวนปนทราย ซึ่งหากไมมีการ
ปลูกพืชคลุมดิน จะกอใหเกิดการพังทลายของดินในฤดูนํ้าหลากได  สวนพ้ืนที่ทางดานทิศตะวันออกเปนดินที่มีความเหมาะสมดียิ่ง 
สําหรับปลูกขาว  แตไดรับผลผลิตจากการทํานานอย  เน่ืองจากปญหาการขาดแคลนนํ้า  ระบบนิเวศไมสมบูรณ เปนผลมาจากภาวะ
โลกรอน และการใชสารเคมีในนาขาว  แตสําหรับการปลูกพืชไร  จะเปนดินที่มีความเหมาะสมนอย เพราะปญหาการระบายนํ้าและ
ความเหมาะสมของดิน 
 ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552 
 

  5.3 ทรัพยากรปาไม  
         ตําบลเวียงพางคํา มีพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ ประมาณ   9,800 ไร   ซึ่งมีปาไมมีคาและสงวนไวใชเปนแหลงตนนํ้า
ลําธาร  ปจจุบันมีสภาพที่อุดมสมบูรณ   เน่ืองจากมีการอนุรักษและรักษาตนนํ้า  และอยูในเขตพ้ืนที่โครงการพัฒนาดอยตุง  
ประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณปาสงวน คือ หมู 6 หมู 7 และหมู 10 ใชปาเปนอาหารพ้ืนบานและอนุรักษเปนปาชุมชน 
 ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552 
 

  5.4 มลพิษ 
        1. มลพิษทางนํ้า บริเวณที่ประสบปญหา  คือ รองนํ้าสาธารณะ หมู 1,หมู 2, และรองระบายนํ้าหลังโรงงาน
อุตสาหกรรม หมู 10,โรงงานชําแหละไก หมู 10 
               2. มลพิษทางอากาศ  บริเวณที่ประสบปญหา   คือ   ควันพิษ หมอควันไดรับผลกระทบมาจากประเทศสหภาพพมา 
        3. มลพิษทางเสียง  บริเวณที่ประสบปญหา  คือ  โรงงานอุตสาหกรรมแกะสลักหิน 
        4. มลพิษที่เกิดจากขยะ  บริเวณที่ประสบปญหา  คือ    รองนํ้าสาธารณะและท่ีรกราง หมู 2,คูเมือง หมู 3,บอทิ้งขยะ
ทางขึ้นบานผาหมี หมู 6  และวัดผาคํา หลังโรงงานอุตสาหกรรม หมู 10  
 ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552 
 
 

  5.5 การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
        1. วิธีการการเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย  เทศบาลมีรถเก็บขยขยะ จํานวน 1 คัน  โดยจางเหมาพนักงานจัดเก็บ
คาธรรมเนียมการเก็บขนขยะในพ้ืนที่  ตามเทศบัญญัติเก่ียวกับสาธารณสุข พ.ศ.2551  
        2. วิธีการกําจัดขยะ  แบบครบวงจร   มีที่ต้ังอยูในพ้ืนที่  หมูที่ 5  บานปาเหมือดรุงเจริญ  บริเวณทางขึ้นแหลง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษบานผาหมี หมูที่  6   ต.เวียงพางคํา   ใชมาแลวเปนระยะเวลาประมาณ 1 ป   โดยการดําเนินงานและบริหาร
จัดการของเทศบาลตําบลแมสาย  
               3. ปริมาณขยะมูลฝอย  6 – 7   ตัน/1 วัน  เสียคาใชจายการจํากัดขยะ  เฉล่ียวันละ  2,400 – 2,800 บาท        
  ขอมูลจากงานสาธารณสุข เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552 
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6. ขอมูลดานศักยภาพในตําบล 
 6.1 ศักยภาพของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น 
(คน) 

ลูกจางประจํา 
(คน) 

ลูกจางชั่วคราว 
(คน) 

จางเหมา 
(คน) 

อาสาสมัคร
ปองกันภัยฝาย

พลเรือน 
(คน) 

23 0 33 1 
 

344 
 

โดยมีตําแหนงในสังกัดเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ดังน้ี 
  1. ตําแหนงในเทศบาลตําบลเวียงพางคําสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน   27     คน   
   1) รอยโทกิตติชัย    เจริญยิ่ง  ตําแหนง ปลัดเทศบาล 
  2) นางดารินทร   ตารินทร  ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
  3) นางวริศรา  มาเนตร  ตําแหนง  บุคลากร 
   4) นางสาวสอิ้งมาส   แสงศรี  ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
   5) นายธนาการ     เสมอใจ  ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน 
   6) นางสาวฎัชวรรณ เขื่อนทา  ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 
   7) นายกิตณรงค  บุญลา  ตําแหนง นิติกร 
   8) นางสาวนงเยาว  เทพสิงห  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 
            9) สิบเอกวิษณุ  ยะฝน  ตําแหนง เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   10) นายสมยศ  ศรีวิชัย  ตําแหนง เจาหนาที่ทะเบียน 
   11) นางสาวชนัญชิตา    หวางเช้ือ  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 
   12) นางสาวพินพนา    ต๊ิบพรม  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล 
   13) นายประนม     แกวธิมา  ตําแหนง พนักงานขับรถยนต 
   14) นายวีรวัฒน  วงคแสนศรี ตําแหนง พนักงานขับรถยนต 
   15) นายบุญมี     วินัน  ตําแหนง พนักงานวิทยุ 
   16) นายสมหวัง  คําทุม  ตําแหนง พนักงานดับเพลิง 
   17) นายวรกริช  สายยนต  ตําแหนง พนักงานดับเพลิง 
   18) นายเสารคํา  ตะจุม  ตําแหนง พนักงานดับเพลิง 
   19) นายคมสันต  วงคขุนสาย ตําแหนง พนักงานดับเพลิง 
   20) นายอํานวย  โสภา  ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
   21) นายสมศักด์ิ  ชุมเมืองเย็น ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ 
   22) นายวชิรพงษ  มังสัง  ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ 
   23) นายนพดล  ปวงรังษี  ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ 
   24) นายเอกสิทธิ์  นาใจ  ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ 
   25) นายสมพงษ     ศรีณรงค  ตําแหนง คนงานทั่วไป  
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   26) นายชูศักด์ิ     แสนปง  ตําแหนง คนงานทั่วไป 
   27) นางสาวจุฬาลักษณ มณีรัตน  ตําแหนง  ประชาสัมพันธ (จางแหมา) 
   6. ตําแหนงในกองคลัง จํานวน     7 คน 
   1) นางกุหลาบ     ขาเลศักด์ิ  ตําแหนง หัวหนากองคลัง 
   2) นายธงชัย     จําปา  ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
   3) นายสุวัฒน     ธรรมวงค  ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
   4) นางกรรณิการ    ราวิชัย  ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
   5) นายศิริพงษ     อินทรีย  ตําแหนง เจาพนักงานการคลัง 
   6) นายไพบูลย     ราชคม          ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี  
   7) นายปรีชา  อัศวยิ่งถาวร ตําแหนง ลูกมือชางแผนที่ภาษี    
   7. ตําแหนงกองชาง จํานวน      7 คน 
   1) วาที่รอยเอกเทพพิทักษ สวางเต็ม  ตําแหนง หัวหนากองชาง 
   2) นางสาวรุงทิพย   อายุโรจน  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 
   3) นายอภิสิทธิ์    หอมหวล  ตําแหนง นายชางโยธา 
   4) นายไววิทย    ติวัน  ตําแหนง นายชางโยธา 
   5) นายพัลลภ  ภูริวรางคกูล ตําแหนง วิศวกร 
   6) นายอุดมทรัพย     ศักด์ิแสน  ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟา  
   7) นายประทีป    เตจะ  ตําแหนง ผูชวยชางเขียนแบบ  
    8. ตําแหนงในกองการศึกษา  จํานวน  15  คน 
   1) นางสาวณัฐดา     จับใจนาย  ตําแหนง เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร  
                                      (รก.หัวหนากองการศึกษา) 
   2) นางสาวสุทราทิพย    บุญมี  ตําแหนง นักวิชาการศึกษา 
   3) นางสาธัญญารัศมิ์  ภารสมบูรณ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี 
   4) นางสาวแพรวพรรณ   บรรเลงกาศ ตําแหนง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมู 4 
   5) นางสาววารุณี     อุดม  ตําแหนง ผูชวยครูอนุบาลและปฐมวัย 
   6) นางสาวดอกรัก    บั้งเงิน  ตําแหนง ผูชวยครูอนุบาลและปฐมวัย 
   7) นางสาวอุไรวรรณ    รุงสิริพิพัฒน ตําแหนง ผูชวยครูอนุบาลและปฐมวัย 
   8) นางโสภา     ลาภพรวิโรจน ตําแหนง ผูชวยครูอนุบาลและปฐมวัย 
   9) นางสาวจารุรินทร    ศรีวิชัย  ตําแหนง ผูชวยครูอนุบาลและปฐมวัย 
   10) นางสายฝน     ปญญา  ตําแหนง ผูชวยครูอนุบาลและปฐมวัย 
   11)นางแสงจันทร    อึ้งอภิธรรม ตําแหนง ผูชวยครูอนุบาลและปฐมวัย 
   12)นางสาวนรีเวช    เนตรยอง  ตําแหนง ผูชวยครูอนุบาลและปฐมวัย 
   13)นางนฤชล     ไชยสีต๊ิบ  ตําแหนง ผูชวยครูอนุบาลและปฐมวัย 
   14)นางสาวรุงทิวา    วินัน  ตําแหนง ผูชวยครูอนุบาลและปฐมวัย 
   15)นางสาวเกษริน    แสงบุญเรือง ตําแหนง ผูชวยครูอนุบาลและปฐมวัย 
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      9. ตําแหนงในหนวยตรวจสอบภายใน จํานวน  1  คน 
   1) นายปณัฐพงศ    ขอนพิกุล  ตําแหนง เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน  
      10. คณะผูบริหารทองถ่ิน   จํานวน 5  คน 
   1) นายศิลาฤทธิ์  กวางทอง  ตําแหนง นายกเทศมนตรี 
   2) นายอินทวน  ช่ืองาม  ตําแหนง รองนายกเทศมนตรี 
   3) นายณรงคศักด์ิ    นราธรพิพัฒน ตําแหนง รองนายกเทศมนตรี 
   4) นางสาวศิริลักษณ    โสภา  ตําแหนง เลขานุการนายกเทศมนตรี 
          5) นางปานทิพย    คําโอภาส  ตําแหนง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
       11.สภาเทศบาล  จํานวน 12 คน แบงเปน 2 เขต 
   1) นายอุดม     พนาพิทักษทอง ตําแหนง ประธานสภาเทศบาล 
   2) นายแสวง     จําปา  ตําแหนง รองประธานสภาเทศบาล 
   3) นายอัจฉยะ  ธํารงทัศนีย ตําแหนง เลขานุการสภาเทศบาล 
   4) นายยศเชย     ไชยเดช  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล 
   5) นายสุคํา     วินัน  ตําแหนง 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)นายสมศักด์ิ  พรมมินทร ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล 
 

6.2 ระดับการศึกษา  
  6.2.1 พนักงานเทศบาล 
    - ประถมศึกษา  -     คน 
                  - มัธยมศึกษา  -     คน 
                  - อนุปริญญา/ปวส  4     คน 
                 - ปริญญาตรี                15    คน 
                  - สูงกวาปริญญาตรี       4     คน 

  6.2.2 คณะผูบริหาร 
    - ประถมศึกษา   -      คน 
                  - มัธยมศึกษา   3     คน 
                  - อนุปริญญา/ปวส   -      คน 
                 - ปริญญาตรี   1     คน 
                  - สูงกวาปริญญาตรี   1      คน 
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  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 

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 

2551 2,511,750.14 14,865,832.15 11,789,468.82 29,167,051.11 

6.3.2  เงินรายรับ – รายจายจริง  
ปงบประมาณ รายรับจริง รายจายจริง เงินสะสมคงเหลือ 

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 

2551 29,167,051.11 25,132,107.52 7,378,816.69 
 

6.4 ศูนยบริการประชาชน 
  1. ศูนยบริการขอมูลขาวสารทางราชการ และอินเตอรเน็ตตําบล  
  2. ศูนยบริการรวมเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
  3. ศูนยบูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลเวียงพางคํา 
  4. ศูนย อปพร.ตําบลเวียงพางคํา 
  5. ศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด อบต.เวียงพางคํา 
  6. ศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตําบลเวียงพางคํา 
  7. ศูนยแจงเรื่องราวรองทุกข รองเรียน 
  8. ศูนยการเรยีนรูชุมชนตําบลเวียงพางคํา 
  9. การใหบริการยืมใชหองประชุม 
  10. การใหบริการเครื่องมือ อุปกรณอื่นๆ 
  11. การใหบริการน้ําสะอาดเพื่อการบริโภคอุปโภค 
  12. การใหบริการชวยดับเพลิง 
  13. ศูนยเยาวชนตําบลเวียงพางคํา 
  14. หนวยบริการประชาชน (ตํารวจเวียงพางคํา,ตํารวจหัวฝาย,ตํารวจหวยนํ้าริน) 
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  15. ศูนยการเรียนรูชุมชนตําบลเวียงพางคํา 
  16. ศูนยสาธิตการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  17. ศูนยบริการรวมดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  18. จุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมวิทยุชุมชนประชาคมตําบลเวียงพางคํา 
 

    6.5 ศักยภาพของชุมชน 
            6.5.1  ผูมีความรู/ภูมิปญญาทองถ่ินดานตางๆ      

ความรู/ภูมิปญญาทองถิ่น หมู 1 หมู 2 หมู 3 หมู 4 หมู 5 หมู 6 หมู 7 หมู 8 หมู 9 หมู10 
รวม 

(คน) 
1. แพทยแผนไทย/
สมุนไพร/หมอพ้ืนบาน 

4 1 2 3 2 4 - 1 3 1 23 

2. การถนอมอาหาร - - - - - - - - 4 2 6 
3. งานฝมือ เชน ชางไม 
ชางปน ชางแกะ
หัตถกรรม/จักสาน  
ทอผา 

4 - 2 4 3 - - 4 4 3 24 

4. การเกษตร เชน  
การเพาะปลูก ขยายพันธุ 
การปรับใชเทคโนโลยี 

2 - 1 - 1 4 - 4 3 2 17 

5. ความเช่ือโหราศาสตร/
ไสยศาสตร 

3 - 1 - 2 - - 2 3 2 13 

6. การบริหารจัดการกลุม 1 - 1 2 2 3 - 1 3 1 14 

     ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552 
 

     6.5.2 กลุมในตาํบล 

กลุม/เครือขายภาค
ประชาชน 

หมู 1 หมู 2 หมู 3 หมู 4 หมู 5 หมู 6 หมู 7 หมู 8 หมู 9 หมู10 
รวม 

(กลุม) 
1. กลุมออมทรัพยสัจจะ/
ออมทรัพยเพ่ือการผลิต 

- 1 - - 1 1 - 1 1 - 5 

2. กองทุนหมูบาน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3. กลุมสวัสดิการใน
หมูบาน/รานคาสวัสดิการ 

- - - - - - - - 1 - 1 

4. กลุมอาชีพ 3 1 1 3 1 4 - 2 7 1 23 
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กลุม/เครือขายภาค
ประชาชน 

หมู 1 หมู 2 หมู 3 หมู 4 หมู 5 หมู 6 หมู 7 หมู 8 หมู 9 หมู10 
รวม 

(กลุม) 
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 
9. กลุมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

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. กลุมผูสูงอายุ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
13. กลุมสภาวัฒนธรรม 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
14. กลุมพลังแผนดิน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
15. กลุมจักรยานสีแดง
ตานภัยยาเสพติดรักษ
สิ่งแวดลอม 

- - - - - - - - - - 1 

16. กลุมกีฬา 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
17. กลุมรักสุขภาพ - - - - - - - - 1 - 1 
18. กลุมองคกรไรพุง - - - - - - - - - - 1 

 ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552 
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สวนที่ 3  สรปุผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 
 

 

3.1 ผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ในแผนพฒันาที่ผานมา 
 1. ผลการนําแผนพฒันาสามปไปปฎิบัตใินเชิงปริมาณ 

ยุทธศาสตร โครงการ งบตามเทศบัญญัติ โครงการ การเบิกจายงบประมาณลงนามในสัญญา 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนและสังคม 74 11,235,150.02 69 9,835,700.62 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 6 334,770.00 4 327,206.00 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 14 6,004,237.68 11 5,883,467.99 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร 34 11,974,724.10 32 11,100,523.32 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 7 720,000.00 6 592,776.00 

รวม 135 30,268,881.80 122 27,739,673.93 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตามขอบัญญัต ิ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

1. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

สนับสนุนโครงการตลาดสดนาซื้อ รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 13,500.00 โครงการตลาดสดนาซื้อ 24/06/2551 1 

2. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

สนับสนุนการแขงขันกีฬาของ  
อสม. 

รายไดจัดเก็บเอง 5,000.00 5,000.00 อุดหนุนชมรม อสม. 10/03/2551 1 

3. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

สนับสนุนกิจกรรมวัน  
อสม.20 มี.ค. 

รายไดจัดเก็บเอง 5,000.00 5,000.00 อุดหนุนชมรม อสม. 20/03/2551 1 

4. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

สนับสนุนวัสดอุปุกรณในการ
ดําเนินงานของ อสม. 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 90,000.00 พัฒนาการดําเนินงานศูนย ศสมช. 11/08/2551 1 

5. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา รายไดจัดเก็บเอง 2,000.00 0.00 โครงการฉีดวัคซีนปองกนัโรคพิษ
สุนัขบา 

01/04/2551 30 

6. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

รณรงคและปองกนัโรคติดตอ รายไดจัดเก็บเอง 63,000.00 62,989.00 โครงการปองกันโรคติดตอควบคุม
โรคไขเลือดออก 

15/11/2550 287 

7. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

อบรมความรูดานโภชนาการ อนามัย
ดานอาหารทีด่ี และดานสาธารณสุข 

รายไดจัดเก็บเอง 120,000.00 104,983.60 โครงการอบรมความรูดาน
สาธารณสุข จัดเสวนาสิ่งแวดลอม 

08/05/2551 31 

8. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

ปรับปรุงโรงอาหารศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

รายไดจัดเก็บเอง 262,500.00 259,500.00 กอสรางโรงอาหารศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก ม.4 

18/03/2551 1 

9. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ศูนย
เด็กเล็กนาอยู 

รายไดจัดเก็บเอง 234,592.00 234,592.00 พัฒนาศูนยเด็กเลก็ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลใหนาอยู 
นาเรียน 

01/10/2550 365 



ห น า  | 29 

 

แผนพัฒนาสามป  2553 – 2555  เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  | ห น า 29  

 

10. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

เพิ่มทักษะ ภาษาจีน แก เยาวชน 
ประชาชน รองรับการพัฒนาการคา
การทองเที่ยวเมืองชายแดน 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 42,372.00 สงเสริมการเรียนรูภาษาตางประเทศ 13/06/2551 115 

11. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

โครงการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนในพื้นที ่

รายไดจัดเก็บเอง 35,000.00 33,600.00 อบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน 09/07/2551 1 

12. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

โครงการเสริมสรางการเรียนรู 
ดานเทคโนโลยีของนักเรียนในพื้นที ่

รายไดจัดเก็บเอง 36,003.00 36,003.00 โครงการสอนหลกัสูตร
คอมพิวเตอร 

21/03/2551 101 

13. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

โครงการเรียนรูนอกสถานที่สําหรับ
เด็กและเยาวชน 

รายไดจัดเก็บเอง 144,800.00 144,800.00 โครงการศึกษาเรียนรูสรางวิสัยทัศน
นักเรียนและบุคลากรการศึกษา 

30/09/2551 1 

14. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

 สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 10,000.00 อุดหนุนศูนยการเรียนรูชุมชนจัดหา
สื่อการเรียนการสอน 

06/08/2551 1 

15. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

สนับสนุนทนุการดํารงชีวิตเด็กดอย
โอกาส เด็กยากจน 

รายไดจัดเก็บเอง 146,000.00 146,000.00 อุดหนุนกองทุนดาํรงชีวิตแกเด็ก
ดอยโอกาสตําบลเวียงพางคํา 

02/06/2551 1 

16. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

อุดหนุนกองทุนการศึกษาชวยเหลือ
เด็กตําบลเวียงพางคํา 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 50,000.00 อุดหนุนกองทุนการศึกษาชวยเหลือ
เด็กตําบลเวียงพางคํา 

02/06/2551 1 

17. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

สนับสนุนทนุการดํารงชีวิตและ
การศึกษาแกบุตรผูทําประโยชนให
ชุมชน 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 20,000.00 สนับสนุนทนุการดํารงชีวิตบตุร
หลานผูทําประโยชนแกทองถิน่ 

03/06/2551 1 

18. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

สนับสนุนอาหารกลางวันแกเด็ก
นักเรียนและเด็กในศูนยเด็กเล็ก และ
สถานศึกษาในพืน้ที ่

รายไดจัดเก็บเอง 2,403,760.00 985,720.00 สนับสนุนอาหารกลางวันแกเด็กใน
โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 

01/10/2550 365 

  1,217,325.80 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) 03/12/2550 220 
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  5,000.00 อุดหนุนโรงเรียนเจาพอหลวง
อุปถัมภ 5 เกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน 

03/06/2551 1 

19. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

โครงการสอนพิเศษแกเด็กและ
เยาวชน 

รายไดจัดเก็บเอง 45,871.00 45,871.00 โครงการสอนภาษาจีน 04/07/2551 17 

20. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนของ 
ศูนยเด็กเล็ก 

รายไดจัดเก็บเอง 95,170.00 39,974.50 สื่อการเรียนศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 24/09/2551 1 

  51,900.00 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร 08/05/2551 1 

21. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

สนับสนุนการหารายไดพิเศษแก
เยาวชนชวงปดเทอม 

รายไดจัดเก็บเอง 12,160.00 12,160.00 โครงการจางนักเรียนจัดเก็บขอมูล
หารายไดพิเศษ 

01/02/2551 26 

22. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

ปรับปรุงสนามเดก็เลนศูนยเด็กเลก็ รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 198,000.00 จัดหาเครื่องเลนศนูยพัฒนาเด็กเลก็ 08/07/2551 1 

23. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

ปรับปรุงสนามกฬีาฟุตซอลหนาศนูย
ผูสูงอายุ 

รายไดจัดเก็บเอง 306,000.00 303,000.00 กอสรางลานกีฬาบานปาเหมือด ม.9 15/02/2551 1 

24. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

แขงขันกีฬาสีสัมพันธนักเรียน รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 20,000.00 สนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาสี
สัมพันธนักเรียนเยาวชน 

02/01/2551 1 

25. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

แขงขันกีฬาตานยาเสพติดของเยาวชน รายไดจัดเก็บเอง 37,194.00 37,194.00 กีฬาเยาวชน 13/08/2551 1 

26. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ของเยาวชน 
 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 98,075.00 โครงการหนอนหนังสือ 09/07/2551 1 
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27. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณกีฬา
ประจําหมูบาน 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 99,904.00 จัดหาวัสดุกีฬาหมูบาน 24/09/2551 1 

28. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

สนับสนุนชดุดุริยางค และสะลอ ซอ 
ซึง ของนักเรียน 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 40,000.00 อุดหนุนโรงเรียนบานปาเหมือด
จัดตั้งวงดนตรีพื้นเมือง 

26/05/2551 1 

29. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

สนับสนุนเครื่องดนตรีกลุมเยาวชน รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 40,000.00 อุดหนุน รร.บานปาเหมือดจัดซื้อวง
ดนตรีพืน้เมือง 

26/05/2551 1 

30. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

สนับสนุนการแขงขันกีฬาตําบล รายไดจัดเก็บเอง 60,000.00 24,770.00 กีฬาประชาชน 28/03/2551 1 

31. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

แขงขันกีฬาองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 6,696.00 กีฬา อปท. 27/02/2551 1 

  5,000.00 อุดหนุนกีฬา อปท. 03/08/2551 1 

32. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

อุดหนุนทีท่ําการปกครองอาํเภอแม
สายจัดแขงขันกีฬาพรหมมหาราชคัพ 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 10,000.00 อุดหนุน อ.แมสาย โครงการกีฬา
พระเจาพรหมมหาราช 

15/02/2551 1 

33. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา 
วันสําคัญทางศาสนา 

รายไดจัดเก็บเอง 8,840.00 8,840.00 จัดงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา 17/07/2551 0 

34. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

สงเสริมกิจกรรมรัฐพิธี รายไดจัดเก็บเอง 11,941.00 11,941.00 สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีของชาติ 09/07/2551 13 

35. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

สนับสนุนการจัดงานวัฒนธรรม
ประเพณีของทองถิ่น 

รายไดจัดเก็บเอง 229,219.00 204,231.00 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีศาสนา 

01/10/2550 365 

  183,450.00 โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมทองถิน่ 

01/10/2550 365 
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36. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

สนับสนุนประเพณีตั้งธรรม รายไดจัดเก็บเอง 25,000.00 25,000.00 สนับสนุนการจัดงานประเพณีตั้ง
ธรรม หมู 10 

15/09/2551 1 

37. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

สนับสนุนประเพณีตั้งธรรม ม.7 
 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 15,000.00 สนับสนุนการจัดงานประเพณีตั้ง
ธรรม หมู 7 

10/11/2551 1 

38. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

สนับสนุนพิธีอุปสมบทภาคฤดูรอน
และเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 40,000.00 โครงการบรรพชาภาคฤดูรอน 11/11/2550 1 

39. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

พัฒนาศูนยวัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชน เพือ่สืบสานอนุรักษประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น 

รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 91,806.00 สนับสนุนการดําเนินงานศูนยบูรณา
การวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 

01/10/2550 365 

40. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

สนับสนุนการจัดประเพณวีันพอ
แหงชาติในตําบล 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 10,000.00 สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันพอ
แหงชาติ 

05/12/2550 1 

41. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

อุดหนุนอําเภอแมสายในการจัดงาน
ประเพณีพอขุนเม็งราย  

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 20,000.00 อุดหนุนอกเภอแมสายจัดงานพอขุน
เม็งรายมหาราชและงานกาชาด 

31/01/2551 1 

42. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

อุดหนุนอําเภอแมสายในงานประเพณี 
บวงสรวงพระบรม 
ราชานุสาวรียพระเจาพรหมฯ 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 10,000.00 อุดหนุนอําเภอแมสายโครงการ
บวงสรวงพระเจาพรหมมหาราช 

27/11/2550 1 

43. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

อุดหนุนอําเภอแมสายในการจัด
กิจกรรมพิธีวันจักรี 

รายไดจัดเก็บเอง 2,000.00 2,000.00 อุดหนุนอําเภอแมสายงานวันจักรี 06/04/2551 1 

44. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

อุดหนุนอําเภอแมสายในการจัด
กิจกรรมพิธีวันฉตัรมงคล 
 

รายไดจัดเก็บเอง 2,000.00 2,000.00 อุดหนุนอําเภอแมสายจัดงานวัน
ฉัตรมงคล 

05/05/2551 1 
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45. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

อุดหนุนอําเภอแมสายในการจัด
กิจกรรมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบรมราชินีนาถ(วันแมแหงชาติ) 

รายไดจัดเก็บเอง 3,000.00 3,000.00 อุดหนุน อ.แมสายโครงการวัน 
แมแหงชาติ 

06/08/2551 1 

46. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

อุดหนุนอําเภอแมสายในการจัด
กิจกรรมพิธีวันปยะมหาราช 

รายไดจัดเก็บเอง 2,000.00 2,000.00 อุดหนุนอําเภอแมสายจัดงานวัน 
ปยะมหาราช 

23/10/2550 1 

47. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวนั
สตรีสากลและวันแมแหงชาติ 

รายไดจัดเก็บเอง 5,000.00 5,000.00 อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีตําบล 
เวียงพางคําจัดงานวันแมแหงชาติ 

12/08/2551 1 

48. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอแมสาย รายไดจัดเก็บเอง 25,000.00 25,000.00 อุดหนุน อ.แมสายโครงการกิ่ง
กาชาด 

21/01/2551 1 

49. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  รายไดจัดเก็บเอง 2,410,000.00 1,876,500.00 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 01/10/2550 365 

  323,500.00 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูพกิาร 01/10/2550 365 

  207,500.00 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 01/10/2550 365 

50. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานชมรมผู
พิการ 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 20,000.00 อุดหนุนคณะกรรมการกลุมผูพิการ 04/07/2551 1 

51. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของ 
ศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 100,000.00 อุดหนุนคณะกรรมการศูนย
สงเคราะหประจําหมูบาน 

06/08/2551 1 

52. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานศูนย อปพร. 
ต.เวียงพางคํา 

รายไดจัดเก็บเอง 266,893.80 12,100.00 สนับสนุนชดุ อปพร. 30/09/2551 1 

  249,496.50 สนับสนุนการดําเนินงานศูนย  
อปพร.ทต.เวียงพางคํา 

01/10/2550 365 
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  8,500.00 จัดหาเปลพยาบาลแบบพลาสติก 09/06/2551 1 

53. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

ฝกอบรมและทบทวนสมาชิก  
อปพร. 

รายไดจัดเก็บเอง 65,106.22 65,106.22 ฝกอบรม สมาชิก อปพร.รุนที ่4 28/08/2551 1 

54. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารความ
ปลอดภัยและความมั่นคง  

รายไดจัดเก็บเอง 1,680,000.00 595,900.00 ปรับปรุงสถานที่งานสวนบริการ
ประชาชน 

01/10/2550 365 

55. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

กอสรางศูนย อปพร.ม.2 
 

รายไดจัดเก็บเอง 230,000.00 230,000.00 กอสรางศูนย อปพร.หมู 2 30/09/2551 1 

56. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

สนับสนุนชดุเครื่องแบบ อปพร. รายไดจัดเก็บเอง 12,100.00 12,100.00 สนับสนุนเครื่องแบบชุด สมาชิก 
อปพร.ทต.เวียงพางคํา 

30/09/2551 1 

57. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

สนับสนุนการปฏิบัติงานของตูยาม
ตํารวจ เชน ตูอปุกรณดับเพลิง  

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 28,000.00 โครงการบูรณาการรถตรวจการณ
ดัดแปลงรถจักรยานยนตสําหรับ
งานปองกันฯ 

17/06/2551 1 

58. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานกลุมกํานนั 
ผูใหญบาน  

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 30,000.00 อุดหนุนกลุมกาํนนัผูใหญบาน กลุม
ประสานพลังแผนดิน 

24/09/2551 1 

59. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

อุดหนุนทีท่ําการปกครองอาํเภอแม
สาย ฝายความมั่นคงตามโครงการ
ติดตามการปฎิบตัิงานหนวยพลัง
แผนดนิ 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 30,000.00 อุดหนุน ศตส.อ.แมสาย 04/07/2551 1 

60. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

อุดหนุนทีท่ําการปกครองอาํเภอแม
สาย ฝายความมั่นคง ตามโครงการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 50,000.00 อุดหนุน ศตส.จ.เชียงราย ปองกัน
และแกไขยาเสพติด 

29/01/2551 1 
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61. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

สนับสนุนการออกตรวจรวมระหวางตู
ยามตํารวจในพืน้ที่กับสมาชกิ อปพร. 
 

รายไดจัดเก็บเอง 62,000.00 60,800.00 บูรณาการตรวจการณดัดแปลง
รถจักรยานยนตตรวจการณงาน
ปองกันฯ 

22/04/2551 1 

62. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

สนับสนุนกิจกรรมประชาคมหมูบาน 
ตําบล (ปรับปรุงศาลเอนกประสงค) 
ม.4 

รายไดจัดเก็บเอง 160,000.00 160,000.00 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค หมู 4 30/09/2551 1 

63. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

กอสรางลานกิจกรรมอเนกประสงค
ของหมูบาน  

รายไดจัดเก็บเอง 297,800.00 294,800.00 กอสรางลานเอนกประสงค
ประชาคม ม.2 

18/04/2551 1 

64. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

ซอมแซมและขยายเขตหอกระจายขาว
ประจําหมูบาน 
 

รายไดจัดเก็บเอง 131,090.00 131,090.00 จัดตั้งวิทยุชุมชนและขยายเขตหอ
กระจายขาวประจําหมูบาน 

01/10/2550 365 

65. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เปน
ประโยชนของชมรมผูสูงอายุ 
 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 20,000.00 อุดหนุนคณะกรรมการกลุมผูสูงอายุ 31/03/2551 1 

66. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

จัดอบรมแกนนําหมูบานและ 
ประชาชนปองกันยาเสพติด 

รายไดจัดเก็บเอง 33,870.00 33,870.00 จัดอบรมแกนนําหมูบาน ผูประสาน
พลังแผนดินตอตานยาเสพติด 

01/10/2550 365 

67. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

สนับสนุนการประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสาร วิทยุชุมชน 

รายไดจัดเก็บเอง 0.00 0.00 โครงการอบรมนกัพูด นักจัด
รายการวิทยุ และพิธีกรทองถิ่น 

28/07/2551 2 

  0.00 สนับสนุน 
การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ทางวิทยุชุมชนและหอกระจายขาว
ประจําหมูบาน 

01/10/2550 365 
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68. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

จัดอบรมเยาวชนตานยาเสพติด รายไดจัดเก็บเอง 133,240.00 133,240.00 จัดอบรมเยาวชนและจัดกิจกรรม
ตอตานยาเสพติด 

01/10/2550 365 

69. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

สนับสนุนการจัดกิจกรรม 
ตาง ๆ ของกลุมพฒันาสตรี 

รายไดจัดเก็บเอง 5,000.00 5,000.00 อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีจัดงานวนั
สตรีสากล 

01/09/2551 1 

70. 2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

สงเสริมอาชีพกลุมพัฒนาสตรี  รายไดจัดเก็บเอง 31,840.00 31,840.00 อบรมกลุมพัฒนาสตรีแปรรูปอาหาร
แหนม หมูยอ 

14/08/2551 2 

71. 2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

สนับสนุนจัดทําพวงหรีด และของ
ชํารวยจําหนาย 

รายไดจัดเก็บเอง 30,430.00 30,430.00 อบรมกลุมแมบานจัดทดอกไม
จันทน เครื่องสังฆภัณฑ 

22/08/2551 1 

72. 2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

สนับสนุนการดําเนินงานศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 
ตําบลเวียงพางคํา 

รายไดจัดเก็บเอง 262,500.00 254,936.00 สนับสนุนศนูยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตําบล 
เวียงพางคํา 

09/06/2551 120 

73. 2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

สนับสนุนการจัดตั้งศูนยการเรียนรู
การเกษตรพอเพียงตําบลและอําเภอ
แมสาย 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 10,000.00 อุดหนุนเกษตรอาํเภอแมสาย
โครงการจัดศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง 

31/03/2551 1 

74. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

กอสรางแนวปองกันการพังทลายของ
ดิน 

รายไดจัดเก็บเอง 1,490,000.00 1,490,000.00 กอสรางเรียงหินปองกันดนิพังทลาย
พรอมราวกันตก หมู 6 

30/09/2551 1 

75. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

กอสรางถนน คสล.พรอมรางระบาย
น้ําพรอมฝาปดและราวกันตก 

รายไดจัดเก็บเอง 800,000.00 800,000.00 กอสรางถนน คสล.พรอมวางทอ
ระบายน้ําพรอมบอดัก หมู 5 

30/09/2551 1 

76. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

กอสรางถนน คสล. บริเวณรอบศูนย
พัฒนาเด็กเลก็ 

รายไดจัดเก็บเอง 260,000.00 260,000.00 กอสรางถนน คสล.พรอมราวกันตก
และรางระบายน้าํ หมู 7 

30/09/2551 1 

77. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

กอสรางรองระบายน้ํา คสล. ถนนสาย
หลักหนาภูตะวันถึงหนาวัด 

รายไดจัดเก็บเอง 790,000.00 790,000.00 กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝา
คอนกรีต หมู 10 

30/09/2551 1 
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78. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอย 1  
ม.8 

รายไดจัดเก็บเอง 790,000.00 790,000.00 กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝา
คอนกรีต หมู 8 

30/09/2551 1 

79. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

กอสรางถนน คสล. ซอย 7 ม.9 รายไดจัดเก็บเอง 450,000.00 450,000.00 กอสรางถนนซอย 7 หมู 9 30/09/2551 1 

80. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝา
ตะแกรงเหล็ก ม.1 

รายไดจัดเก็บเอง 530,000.00 530,000.00 กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝา
ตะแกรง หมู 1 

30/09/2551 1 

81. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

ติดตั้งไฟกิ่งบริเวณจุดอบั ไมมีแสง
สวาง  

รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 35,735.00 ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 18/09/2551 12 

  51,000.00 ติดตั้งควบคุมระบบไฟฟา 18/09/2551 12 

82. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟา รายไดจัดเก็บเอง 322,737.68 320,732.99 อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ 
แมสายขยายเขตไฟฟา 

04/07/2551 1 

83. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

ติดตั้งถังน้ํา จํานวน 2 ถัง แกไขภัยแลง 
ม.5 

รายไดจัดเก็บเอง 257,000.00 257,000.00 สรางถังเก็บน้ําสงน้ํา 25/01/2551 1 

84. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

สนับสนุนการจัดทําผังเมือง รายไดจัดเก็บเอง 114,500.00 98,000.00 คาออกแบบการวางผังเมือง 01/10/2550 365 

  11,000.00 จัดระบบผังเมือง 01/10/2550 365 

85. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

ฝกอบรมและศึกษาดูงานกลุมแกนนํา
ทองถิน่จัดทําแผนพัฒนาเชิงบูรณาการ 

รายไดจัดเก็บเอง 325,000.00 322,890.00 จัดอบรมจัดทาํแผนพัฒนาเชิง 
บูรณาการและศึกษาดูงาน 

27/05/2551 120 

86. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

ฝกอบรมกลุมแกนนําหมูบานดาน
ประชาธิปไตย 
 

รายไดจัดเก็บเอง 220,000.00 203,135.00 จัดอบรมและประกวดหมูบานดีเดน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

11/07/2551 30 
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87. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

ฝกอบรมเสริมสรางประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติงานของประชาคมหมูบาน 
ตําบล  

รายไดจัดเก็บเอง 37,000.00 37,000.00 ประชุมประชาคมตําบลสัญจร 01/10/2550 365 

88. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

ปรับปรุงสถานทีท่ํางาน และปรับปรุง
ภูมิทัศน 

รายไดจัดเก็บเอง 518,000.00 99,774.00 โครงการปรับภูมิทัศนสถานที่
ทํางาน กิจกรรมพฒันาบุคลากรและ
องคกร(5 ส) 

01/10/2550 365 

  418,000.00 กอสรางศาลาอเนกประสงคหลังที่
ทําการเทศบาล 

30/09/2551 1 

89. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ อปุกรณ 
ในการปฏิบตัิงาน 

รายไดจัดเก็บเอง 970,100.00 106,835.00 จัดหาวัสดุสํานักงานกองชาง 01/10/2550 365 

  34,000.00 จัดหาครุภัณฑสํารวจ(กลองระดบั) 
กองชาง 

01/10/2550 365 

  2,400.00 จัดหาครุภัณฑสํารวจ(ไมสตาฟ) 
กองชาง 

01/10/2550 365 

  3,300.00 จัดหาครุภัณฑสํารวจ(หลักหมุด
ระยะ) กองชาง 

01/10/2550 365 

  1,500.00 จัดหาครุภัณฑ(พนิสําหรับปกแนว) 
กองชาง 

01/10/2550 365 

  15,000.00 จัดหาครุภัณฑสํานักงาน(ตูเกบ็แผน
ที่) กองชาง 

01/10/2550 365 

  27,700.00 ครุภัณฑคอมพิวเตอร สํานักปลดั 01/10/2550 365 
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  3,590.00 ครุภัณฑเครื่องพิมพเลเซอร สํานัก
ปลัด 

01/10/2550 365 

  2,000.00 ครุภัณฑเครื่องสํารองไฟฟา สํานกั
ปลัด 

01/10/2550 365 

  117,552.00 จัดหาวัสดุ สํานกัปลัด 01/10/2550 365 

  11,997.38 จัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสง 
สํานักปลดั 

01/10/2550 365 

  219,456.75 จัดหาวัสดุเชื้อเพลงิและหลอลืน่ 
สํานักปลดั 

01/10/2550 365 

  67,513.00 จัดหาวัสดุคอมพวิเตอร สํานักปลดั 01/10/2550 365 

  2,600.00 ครุภัณฑสํานักงานโตะ
เอนกประสงค  
สํานักปลดั 

01/10/2550 365 

  5,500.00 ครุภัณฑสํานักงานเกาอีท้ํางานบุ
นวมพนกัพิง สํานกัปลัด 

01/10/2550 365 

  53,000.00 ครุภัณฑสํานักงานเครื่องปรับอากาศ 
สํานักปลดั 

01/10/2550 365 

  3,590.00 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุเครื่องรับ
โทรทัศน สํานักปลัด 

01/10/2550 365 

  5,990.00 ครุภัณฑกลองถายภาพระบบดิจิตอล 
สํานักปลดั 

01/10/2550 365 
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  14,400.00 ครุภัณฑโตะทํางานเขามุมรูปโคง 
สํานักปลดั 

01/10/2550 365 

  2,500.00 ครุภัณฑเกาอีน้ั่งพกัคอย 3 ที่นั่ง 
สํานักปลดั 

01/10/2550 365 

  900.00 ครุภัณฑเกาอีท้ํางานพนกัพิง
ธรรมดา สํานักปลัด 

01/10/2550 365 

  3,500.00 ครุภัณฑเครื่องโทรศัพท  
สํานักปลดั 

01/10/2550 365 

  27,700.00 ครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร  
สํานักปลดั 

01/10/2550 365 

  10,530.00 วัสดุสํานักงาน กองการศึกษา 01/10/2550 365 

  7,100.00 วัสดุคอมพวิเตอร กองการศกึษา 01/10/2550 365 

  14,565.00 วัสดุสํานักงาน กองคลัง 01/10/2550 365 

  23,689.20 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่ กองคลัง 01/10/2550 365 

  25,657.00 วัสดุคอมพวิเตอร กองคลัง 01/10/2550 365 

  11,832.00 จัดหาวัสดุกอสราง  17/11/2550 247 

  26,788.72 คาบํารุงสันนิบาตเทศบาล 28/05/2551 1 

  15,000.00 จัดหาครุภัณฑรถตอพวงเทเลอร 25/01/2551 1 

90. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

จัดหาวัสดอุุปกรณ เครื่องครัว รายไดจัดเก็บเอง 35,500.00 25,308.00 จัดหาวัสดุงานบานงานครัวบริการ
ประชาชน 

01/10/2550 365 
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  5,500.00 จัดหาวัสดอุุปกรณเครื่องครัวบริการ
ประชาชน 

14/08/2551 1 

  25,308.00 จัดหาวัสดุงานบานงานครัว 01/10/2550 365 

91. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

เงินเดือนพนกังานสวนตําบล รายไดจัดเก็บเอง 2,169,110.00 309,180.00 เงินเดือนพนกังานกองการศึกษา 01/10/2550 365 

  447,870.00 เงินเดือนพนกังานกองชาง 01/10/2550 365 

  658,120.00 เงินเดือนพนกังานกองคลัง 01/10/2550 365 

  747,780.00 เงินเดือนพนกังานสํานักปลัด 01/10/2550 365 

92. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

คาจางพนักงานจาง  รายไดจัดเก็บเอง 1,696,320.00 1,012,720.00 คาตอบแทนพนกังานจางกอง
การศึกษา 

01/10/2550 365 

  152,040.00 คาตอบแทนพนกังานจางกองชาง 01/10/2550 365 

  98,318.70 คาตอบแทนพนกังานจางกองคลัง 01/10/2550 365 

  433,200.00 คาตอบแทนพนกังานจางสํานักปลดั 01/10/2550 365 

93. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 
 

คาครองชีพชั่วคราว รายไดจัดเก็บเอง 649,387.10 279,020.00 คาครองชีพชั่วคราวพนกังาน
เทศบาลและพนักงานจางกอง
การศึกษา 

01/10/2550 365 

  87,860.00 คาครองชีพชั่วคราวพนกังาน
เทศบาลและพนักงานจางกองชาง 

01/10/2550 365 

  105,347.10 คาครองชีพชั่วคราวพนกังาน
เทศบาลและพนักงานจางกองคลัง 

01/10/2550 365 

  177,160.00 คาครองชีพชั่วคราวพนกังาน 01/10/2550 365 
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เทศบาลและพนักงานจางสํานักปลดั 

94. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

คาตอบแทนคณะผูบริหาร  รายไดจัดเก็บเอง 1,310,155.03 403,751.91 คาตอบแทนผูบริหารเทศบาล 01/10/2550 365 

  906,403.12 คาตอบแทนสมาชิสภาเทศบาล 01/10/2550 365 

95. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

เงินประจําตําแหนงและ 
คาตอบแทนพิเศษ 

รายไดจัดเก็บเอง 42,000.00 42,000.00 เงินประจําตําแหนงนักบริหารงาน
เทศบาล 

01/10/2550 365 

96. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

คาประกันสังคม รายไดจัดเก็บเอง 236,352.00 210,562.00 สนับสนุนกองทนุประกันสังคม
สําหรับพนักงานจาง 

01/10/2550 365 

97. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

คาเบี้ยประชุม รายไดจัดเก็บเอง 66,000.00 66,000.00 คาเบี้ยประชุม 01/10/2550 365 

98. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

คาตอบแทนการปฎิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ 

รายไดจัดเก็บเอง 85,000.00 15,800.00 คาตอบแทนปฏิบตัิงานนอกเวลา
ราชการ 

01/10/2550 365 

99. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

ชวยเหลือคารักษาพยาบาล รายไดจัดเก็บเอง 92,500.00 4,500.00 คารักษาพยาบาลพนักงานกองชาง 01/10/2550 365 

  4,262.00 คารักษาพยาบาลพนักงานกองคลัง 01/10/2550 365 

  42,404.00 คารักษาพยาบาลพนักงานสํานัก
ปลัด 

01/10/2550 365 

100. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

ชวยเหลือการศึกษาบุตร รายไดจัดเก็บเอง 54,800.00 4,500.00 ชวยเหลือการศึกษาบุตรกองชาง 01/10/2550 365 

  10,170.00 ชวยเหลือการศึกษาบุตรกองคลัง 01/10/2550 365 

  14,754.00 ชวยเหลือการศึกษาบุตรสํานักปลดั 01/10/2550 365 
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101. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

คาเชาบาน รายไดจัดเก็บเอง 61,100.00 61,100.00 คาเชาบานพนักงานเทศบาล 01/10/2550 365 

102. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

คาตอบแทนอืน่อนัเปนประโยชน
ตอการปฏิบัติราชการเปนกรณพีิเศษ 

รายไดจัดเก็บเอง 700,000.00 664,868.09 เงินรางวัลประจําป (โบนัส) 20/12/2550 1 

103. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

อุดหนุนศูนยขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 
อปท. อําเภอแมสาย 

รายไดจัดเก็บเอง 39,000.00 39,000.00 อุดหนุนศูนยขอมูลขาวสารการ
จัดซื้อจัดจางของ อปท.อ.แมสาย 

12/12/2550 1 

104. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

คาเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 

รายไดจัดเก็บเอง 393,900.00 25,519.00 คาเดินทางไปราชการ กองการศึกษา 01/10/2550 365 

  2,422.00 คาเดินทางไปราชการ กองชาง 01/10/2550 365 

  53,582.00 คาเดินทางไปราชการ กองคลัง 01/10/2550 365 

  187,699.00 คาเดินทางไปราชการ สํานักปลัด 01/10/2550 365 

105. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

คาสงตัวพนักงานสวนทองถิ่น
พนักงานจาง คณะผูบริหาร และ
สมาชิก ทต.ฝกอบรม 

รายไดจัดเก็บเอง 710,000.00 476,322.90 คาธรรมเนียมลงทะเบียนพนักงาน
สํานักปลดั 

01/10/2550 365 

  30,800.00 คาธรรมเนียมการลงทะเบียน
พนักงานกองคลัง 

01/10/2550 365 

  43,150.00 คาธรรมเนียมลงทะเบียนพนักงาน
กองการศกึษา 

01/10/2550 365 

  4,300.00 คาธรรมเนียมการลงทะเบียน
พนักงานกองชาง 
 

01/10/2550 365 
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106. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 
ทรัพยสิน 

รายไดจัดเก็บเอง 487,800.00 148,883.18 คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพย สํานกั
ปลัด 

01/10/2550 365 

  1,370.00 คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน 
กองคลัง 

01/10/2550 365 

  12,660.00 คาบํารุงซอมแซมทรัพยสิน กอง
การศึกษา 

01/10/2550 365 

  130,625.00 คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน 
สํานักปลดั 

01/10/2550 365 

107. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

คารับรองและพิธีการ รายไดจัดเก็บเอง 170,810.00 106,630.00 คารับรองในการตอนรับหมูคณะ/
บุคคล 

01/10/2550 365 

  25,630.00 คาเลี้ยงรับรอง 01/10/2550 365 

  5,400.00 คาของขวัญรางวัลหรือเงินรางวัล
กองคลัง 

21/01/2551 1 

  7,020.00 คาของขวัญ รางวลัหรือเงินรางวัล
สํานักปลดั 

18/09/2551 1 

108. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

คาสาธารณูปโภค รายไดจัดเก็บเอง 280,000.00 124,487.37 คาไฟฟา 01/10/2550 365 

  9,882.90 คาประปา 01/10/2550 365 

  36,517.39 คาโทรศัพทสํานักงาน 01/10/2550 365 

  35,539.61 คาคูสายอินเตอรเน็ต 01/10/2550 365 

  39,396.00 คาไปรษณีย 01/10/2550 365 
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109. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

สนับสนุนคาจัดเกบ็ขอมูล (จปฐ.) รายไดจัดเก็บเอง 17,000.00 14,542.00 คาใชจายจัดเก็บขอมูล จปฐ. 
 

21/03/2551 1 

110. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

โครงการทุนการศึกษาเรียนตอตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

รายไดจัดเก็บเอง 115,000.00 115,000.00 สนับสนุนทนุการศึกษาพนักงานใน
สังกัด 
 

28/07/2551 1 

111. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จาง 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 41,450.00 คาตอบแทนอนัเปนประโยชนจัดซื้อ
จัดจาง 

01/10/2551 365 

112. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

สนับสนุนกองทนุบําเหน็จบํานาญ รายไดจัดเก็บเอง 171,050.00 171,050.00 สนับสนุนกองทนุบําเหน็จบํานาญ 28/05/2551 1 

113. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 93,790.00 41,853.00 ปรับปรุงแผนที่ภาษี จัดอบรม
บุคลากรที่เกี่ยวของ 

01/10/2550 365 

  17,778.00 ปรับปรุงแผนที่ภาษีและจัดอบรม
บุคลากร 

01/10/2550 365 

114. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

ประชาสัมพันธสรางความรูความ
เขาใจในการเสียภาษ ี

เงินอุดหนุนทั่วไป 23,050.00 11,135.00 โครการอบรมใหความรูแก
ประชาชนดานภาษีอากรและ
คาธรรมเนียม 

14/05/2551 1 

  23,050.00 โครงการอบรมประชาชนและ
ประชาสัมพันธความรูดานภาษี
อากร 

01/01/2551 59 

115. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

ฝกอบรมผูประกาศ 
ขาวสารประชาสัมพันธ  

รายไดจัดเก็บเอง 25,000.00 23,537.00 อบรมนกัพูด นักจัดรายการวิทยุ
ชุมชน และพิธีกรทองถิน่ 
 

28/07/2551 2 
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116. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

โครงการประชาสัมพันธ  
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน 

รายไดจัดเก็บเอง 130,000.00 30,000.00 จัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 21/11/2550 266 

  100,000.00 จัดหาวารสารสิ่งพิมพ 01/10/2550 365 

117. 5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

สนับสนุนไมดอกไมประดับ พืชผกั
สวนครัวในการปรับภูมิทศันภายใน
หมูบาน 

รายไดจัดเก็บเอง 70,000.00 29,390.00 ปรับภูมิทัศนสวนสาธารณะ จัดหา
วัสดุการเกษตร 

28/09/2551 1 

118. 5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

สนับสนุนการแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอชุมชน 

รายไดจัดเก็บเอง 130,000.00 100,000.00 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
โครงการถนนเวียงพางคําสวย หนา
บานสะอาด 

13/08/2551 1 

  24,215.00 โครงการสรางฝายตนน้ําลําธาร 14/01/2551 1 

119. 5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

สนับสนุนการจัดทําปายรณรงคการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 1,095.00 โครงการคัดแยกขยะและทําความดี
ลดโลกรอน 

19/09/2551 1 

120. 5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

จัดหาถังขยะแบบมีฝาปด  รายไดจัดเก็บเอง 300,000.00 300,000.00 จัดหาถังขยะทําดวยยางรถยนตมีฝา
ปดพรอมขาตั้ง 

30/09/2551 1 

121. 5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

กอสรางบอบําบัดน้ําเสียรวม รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 66,316.00 อบรมและติดตั้งบอดักไขมันใน
ครัวเรือน 

04/09/2551 1 

122. 5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ขุดลอกพัฒนาลําหวยมะกอกหวาน รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 71,760.00 โครงการขุดลอกคลองชลประทาน
ลําหวยมะกอหวาน 

09/07/2551 1 
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2. การประเมินผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
การดําเนินงานดานเศรษฐกิจ  
มีการสนับสนุนกลุมองคกรอาชีพ   เพ่ือพัฒนารายไดกลุม และพัฒนาอาชีพเสริมสําหรับราษฎร    อยาง 

นอยหมูบานละ 1 กลุม โดยต้ังงบประมาณฝกอบรมอาชีพ พัฒนากลุม และรวมกลุมผลิตภัณฑชุมชน ในรูปสหกรณ จัดต้ัง
ราน OTOP CORNER ยกระดับสินคา และเปนตลาดรองรับสินคาของกลุมในรูปสหกรณ ซึ่งเปนการพัฒนาตลาด พัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชนสูการสรางมูลคา เพ่ือเปนการลดปญหาการวางงานและสงเสริมรายไดของราษฎร  

การดําเนินงานดานสังคม  
        มีการสงเสริมกิจกรรมนันทนาการอยางตอเน่ือง    ไดแก    การสนับสนุนอุปกรณกีฬาใหกับหมูบาน   

การจัดการแขงขันกีฬาในระดับตําบล และกีฬาเยาวชน เพ่ือใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปไดรูจักใชเวลาวางให 
เปนประโยชนหางไกลยาเสพติด และสรางความสามัคคีสมานฉันทในตําบล 

มีการสงเสริมและสนับสนุนใหราษฎรในตําบลตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด รวมถึงสนับสนุน 
งบประมาณใหกับหนวยงานในการดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไดแกจัดการอบรมและสราง
เครือขายพลังแผนดิน อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนเยาวชน สนับสนุนการดําเนินงาน ศตส.ทต.เวียงพางคํา  จัดต้ังชมรม
จักรยานสีแดงตานภัยยาเสพติดและรักษสิ่งแวดลอม เปนตน 

มีการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เพ่ือใหทุกฝายตระหนักถึงความสําคัญของ 
เด็กและเยาวชน ซึ่งจะเปนพลังที่สําคัญของทองถ่ินและของประเทศ โดยสนับสนุนทั้งดานกิจกรรมเพื่อเสริมสรางทักษะ เชน 
กีฬา  ฝกอาชีพ สนับสนุนทุนการศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมดานสังคมและอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการดํารงชีวิตที่
เหมาะสมกับวัย  

การดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
มีการกอสรางปรับปรุงและซอมแซม ถนนคอนกรีตไรฝุน ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดสะดวก  ปลอดภัย

สําหรับผูสัญจรไปมา  
มีการดําเนินการสนับสนุนงบประมาณขยายเขตบริการไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน และติดต้ังไฟก่ิง

ใหมีแสงสวางอยางเพียงพอในเวลากลางคืน 
มีการดําเนินการขยายเขตประปา หมูบานที่ขาดแคลนน้ําบริโภค อุปโภคอยางทั่วถึง  
มีการปรับปรุงหอกระจายขาวของหมูบานและจัดต้ังจุดปฎิบัติการเตรียมความพรอมวิทยุชุมชน

ประชาคมตําบลเวียงพางคํา  เพ่ือใหการประชาสัมพันธเก่ียวกับขาวสารบานเมือง เรื่องตาง ๆ ที่ประชาชนควรรู  ให 
เปนไปอยางรวดเร็ว  และทันสมัย  

การดําเนินงานดานแหลงนํ้า 
มีการกอสรางฝายตนนํ้าลําธาร  ขุดลอกคลองธรรมชาติ  ขุดลอกลําเหมือง เพ่ือใหมีนํ้าพียงพอสําหรับ 

การเกษตรกรรม 
การดําเนินงานดานสาธารณสุข  
มีการดําเนินการโครงการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก โดยการพนหมอกควันกําจัด

แหลงเพาะพันธุยุงในตําบล โดยความรวมมือกับภาคสวนที่เก่ียวของ ไดแก อสม. สถานีอนามัยบานผาหมี โรงพยาบาล 
แมสาย และสาธารณสุขอําเภอแมสาย 
 
 



ห น า  | 48 
 

แผนพัฒนาสามป  2553 – 2555  เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  | ห น า 48  

 

มีการสนับสนุนงบประมาณและจัดหาอุปกรณการแพทยในการดําเนินงาน ศูนย ศสมช.ทุกหมูบาน และ 
จัดอบรมใหความรูแก อสม. ประชาชน ดานความรูดานสาธารณสุขตางๆ  

การดําเนินการดานการเมือง การบริหาร  
          มีการสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงาน  ลูกจาง  คณะผูบริหาร และ สมาชิกสภามีความรูในดานการ 

ปกครองและดานกฎหมาย จัดอบรมใหความรูกับผูนําชุมชนทุกกลุม  เพ่ือเสริมสรางความเขมแขง็ของผูนําชุมชน และ
สงเสริมใหมีบทบาทในการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถ่ินมากยิ่งขึ้น 
  มีการจัดประชุมประชาคมตําบลสัญจรเปนประจําทุกเดือน เพ่ือเปนเวทีใหประชาชนมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นในกิจการเทศบาล รองเรียนรองทุกข และรับทราบขอมูลขาวสารท่ีสําคัญ 
  มีการจัดกิจกรรม 5 ส เพ่ือบริหารจัดการพ้ืนที่บริการของเทศบาล ใหเกิดความพึงพอใจที่ดีแกประชาชน
ที่รับบริการ  

การดําเนินการดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
มีการจัดบริการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอนแกโรงเรียนในพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมพูน

ทักษะในการเรียนการสอน  อีกทั้งสนับสนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันใหกับเด็กในวัยเรียนอยางทั่วถึง  
มีการสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณจัดงานพิธีกรรมทางศาสนา งานรัฐพิธีและประเพณีวัฒนธรรม

ทองถ่ิน โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน 
การดําเนินการดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
มีการจัดบริการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอนแกโรงเรียนในพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมพูน

ทักษะในการเรียนการสอน  อีกทั้งสนับสนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันใหกับเด็กในวัยเรียนอยางทั่วถึง  
มีการสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณจัดงานพิธีกรรมทางศาสนา งานรัฐพิธีและประเพณีวัฒนธรรม

ทองถ่ิน 
การดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

          มีการดําเนินการรณรงคใหราษฏรรักษาความสะอาดในหมูบาน สงเสริมการปลูกตนไมทําความสะอาดพ้ืนที่
ถนนในหมูบาน ตามโครงการถนนเวียงพางคําสวย หนาบานสะอาด  

          มีการสงเสริมใหประชาชนคัดแยกขยะ ลดโลกรอน โดยจัดต้ังชมรมจักรยานสีแดงตานภัยยาเสพติดและรักษ 
สิ่งแวดลอม เปนแกนนําในการคัดแยกขยะ เพ่ือนํามาขาย ณ ธนาคารขยะ จัดอบรมการติดต้ังบอดักไขมันครัวเรือน    และ
การทําปุยหมักชีวภาพ เพ่ือลดปริมาณขยะและนํ้าเนาเสียจากครัวเรือน 

การดําเนินงานพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มุงพัฒนาสู “สังคมอยูเย็นเปนสุข
รวมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรมนําความรอบรู รูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง 
สังคมสันติสุข  เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยูภายใต
ระบบบริหารจัดการประเทศท่ีมีธรรมาภิบาล ดํารงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และอยู
ในประชาคมโลกไดอยางมีศักด์ิศรี”     อีกทั้ง  พัฒนาที่เปนธรรม และเสริมสรางความเทาเทียมกันของกลุมคนในสังคม และ
ความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน พรอมทั้งฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหคงความสมบูรณ
เปนรากฐานการพัฒนาที่มั่นคง และเปนฐานการดํารงวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมไทย ตลอดจนการเสริมสรางธรรมาภิบาล 
ในการบริหารจัดการประเทศทุกระดับ อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน  สามารถดํารงอยูในประชาคม 
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โลก ไดอยางมีเกียรติภูมิและมีศักด์ิศรี  ภายใตวิสัยทัศน และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)  ทําใหเกิดการกระจายการบริหารจัดการที่ดีสูทองถ่ิน  ในลักษณะของการถายโอนภารกิจ 
เน่ืองจากมุงเนนที่พัฒนาฐานรากใหแข็งแรง เพ่ือมุงสูการพัฒนาประเทศท่ีมั่นคงและยั่งยืนตามลําดับ  ทําใหเทศบาลตําบล
เวียงพางคํา ไดรับผลกระทบตอการบริหารจัดการองคกรและพัฒนาทองถ่ินตามหลักการขางตน  โดยกําหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่สอดคลองกับการแกไขปญหาของฐานรากใหเกิดฐานรากที่มั่นคง เทาเทียมกัน และมุงความสามัคคี 
สมานฉันท มากกวาแกไขปญหาโดยแนวคิดขององคกรอยางเดียว การดําเนินโครงการ กิจกรรม ดานการพัฒนาชุมชนและ
สังคม จึงเปนนโยบายหลักที่มีความสอดคลองตอการสราง “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและทองถ่ินอยูเย็นเปนสุข” 

การดําเนินงานการพัฒนาตามนโยบายริเร่ิมของทองถิ่น 
  นําหลักและแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ   และนโยบายสําคัญของรัฐบาล    โดยยึดแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง มาเปนกรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบายของทองถ่ิน โดยมีความสัมพันธสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ ภารกิจของเทศบาลตําบล และปญหา ความตองการ โครงการพัฒนาที่ประชาชนมีสวนรวมเสนอความคิดเห็น
ผานเวทีประชาคมทองถิ่น ซึ่งนํามาเปนขอมูลในการวิเคราะหเพ่ือกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ   และจุดมุงหมายการพัฒนา 
ทั้งน้ี  ไดผานกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลว    ซึ่งเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตําบล
เวียงพางคําเวียงพางคํา    ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2551-2555)   เปนเครื่องมือกําหนดแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามป และ
แผนการดําเนินงาน นําไปสูการปฏิบัติตามลําดับ   เพ่ือมุงพัฒนาใหครอบคลุมในทกุๆ ดาน ตามแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
ประเมินผลเพ่ือนําไปสูการแกไข ปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ทุกขั้นตอน  ดังน้ัน  การพัฒนาตามนโยบายริเริ่ม
ของทองถ่ิน  จึงมีแผนแมบท และแผนดําเนินงาน รองรับการนําไปปฏิบัติอยางชัดเจน 
  การดําเนินงานการพัฒนาตามนโยบายของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
  มีการดําเนินการพัฒนา ตามยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน   คือ    การพัฒนาชุมชนและสังคม  การพัฒนา
เศรษฐกิจ    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน     การพัฒนาการเมืองการบริหาร    และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  ผลการดําเนินการตามนโยบาย พบวา  เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  มีการใชจายงบประมาณในการดําเนิน
โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป การโอนงบประมาณเพ่ิมเติม และเงินนอกงบประมาณจากการ
สนับสนุนเฉพาะกิจจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ตามเทศบัญญติั รวม 135 โครงการ จํานวนเงิน 30,268,881.80  
บาท  มีการเบิกจายงบประมาณลงนามในสัญญาแลว  จํานวน 122 โครงการ จํานวนเงิน  27,739,673.93  บาท  ดังน้ี 

ยุทธศาสตร โครงการ งบตามเทศบัญญัต ิ โครงการ 
การเบิกจายงบประมาณลง

นามในสัญญา 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนและสังคม 74 11,235,150.02 69 9,835,700.62 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 6 334,770.00 4 327,206.00 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 14 6,004,237.68 11 5,883,467.99 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร 34 11,974,724.10 32 11,100,523.32 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

7 720,000.00 6 592,776.00 

รวม 135 30,268,881.80 122 27,739,673.93 
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3.2 ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 
 ผลการวิเคราะหปญหาความตองการของประชาชน จากการจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนเสนอ
ปญหา ความตองการ  และจากการสํารวจ จปฐ. ตําบลเวียงพางคํา  พบวา  

1. กลุมโครงสรางพ้ืนฐาน 

ท่ี สภาพปญหา สาเหตุ 

1 โครงสรางพ้ืนฐานดานถนน 1. สรางมานานไมไดรับการซอมแซม ชํารุดเสียหาย เปนหลุมเปนบอ 
2. เปนถนนดินลูกรัง ในฤดูฝนถนนลื่น เปนหลุมเปนบอ เกิดอุบัติเหตุ
บอย 

2 โครงสรางพ้ืนฐานดานไฟฟา ไมไดรับการซอมแซมหรือขยายเขตไฟฟาสาธารณะอยางทั่วถึง  ไมมี
แสงสวาง บางจุดอาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน เน่ืองจากเปนชองทางใหขโมย  

3 ปญหาการขาดแคลนนํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภค 
ขาดสาธารณูปการดานนํ้าประปา 

ในบางพื้นที่ระบบประปาเขาไมถึงทุกครัวเรือนและระบบการจายนํ้า
ไมดีพอ 

4 นํ้าทวม นํ้าไมสามารถระบายไดทันในฤดู
ฝน เกิดนํ้าขังนานเฉลี่ย 1 – 2 วัน   
 

1. รางระบายน้ําต้ืน แคบไมสามารถระบายนํ้าไดในชวงฤดูฝนทําให
เกิดนํ้าทวม 
2. ถนนบางสายไมมีรางระบายน้ําทั้ง 2 ดาน หรือมีดานเดียว แตนํ้า
ระบายไมทัน 
2. ลําหวยมะกอกหวานต้ืนเขน หญาขึ้นรกกีดขวาง ทางนํ้า 

5 ปญหาการขาดการควบคุมการวางผังเมือง 1. การควบคุมและใชกฎหมายในการขออนุญาติกอสรางและควบคุม
อาคารบานเรือนไมเขมขนกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตามมา 

2. กลุมดานคุณภาพชีวิต 
 
 
 

ท่ี สภาพปญหา สาเหตุ 
1 ปญหาสุขภาพอนามัยดานโภชนาการที่ไม

ถูกสุขลักษณะ เชน อาหารเปนพิษ นํ้าด่ืม
ไมสะอาด 

1. การซื้ออาหารจากตลาดที่ปนเปอนสารพิษ   
2. โภชนาการในครัวเรือนไมสะอาด ไมถูกสุขลักษณะในการประกอบ
อาหาร 
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ท่ี สภาพปญหา สาเหตุ 
2 ปญหาการไมไดรับสิทธิหลักประกัน

สุขภาพอยางทั่วถึง 
1. เปนประชากรแฝง ไมมีบัตรประจําตัวประชาชนเปนจํานวนมาก 
2. ความยากจน ขาดเงินออมเพ่ือการรักษาพยาบาล 

3 ปญหารายไดในครัวเรือนตํ่ากวาเกณฑ 
23,000 บาท ตอป และขาดเงินออมใน
ครัวเรือนไวใชยามฉุกเฉิน 

1. คนวางงาน ไมไดประกอบอาชีพ   
2. อาชีพที่ประกอบอยูในปจจุบันสรางรายไดนอย แตคาใชจายสูง 
3. ขาดทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพ 

4 ประชาชนมีปญหาดานสุขภาพจาก
พฤติกรรมเสี่ยง เชน การด่ืมสุรา สูบบุหรี่ 
ยาเสพติด ขาดการออกกําลังกาย การ
บริโภคอาหารไมถูกหลักโภชนาการ 
เพศสัมพันธอันกอใหเกิดโรค AIDS   
ปญหาความเครียดและสุขภาพจิต และเปน
พ้ืนที่เสี่ยง-เสี่ยงสูงในการระบาด ของโรค
ไขเลือดออก และโรคติดตออื่นๆ 

1. ขาดการดูแลรักษาสุขภาพ และการออกกําลังกายอยางตอเน่ือง  
2. ปจจัยของการเปล่ียนแปลงทางสังคมชนบทเปนสังคมเมือง และมี
การเคล่ือนไหวของประชากร 

5 ปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนในหมูบาน 

1. มีประชาชนหลายเช้ือชาติ เผาพันธุอาศัยอยูจํานวนมาก 
2. เปนแหลงทองเที่ยวและแหลงการคา เปนชองทางใหมีผูหนีขาเมือง
จากประเทศพมาเขามาจํานวนมาก  
3. เกิดการเคล่ือนไหวของประชากรมาจากผลการทองเที่ยวชายแดน 

6 ขาดแคลนนํ้าใชในการเกษตร  1. หญาขึ้นรก  อางเก็บนํ้าเดิมไมสามารถกักเก็บนํ้าได 
2. นํ้าในชลประทานลดลงในฤดูแลง 

7 แหลงทองเที่ยวบานผาหมี มีภูมิทัศนที่ยัง
ไมมีความสวยงาม นาเยี่ยมชม ไมมีความ
สะดวกในการสัญจร อาจทําให
นักทองเที่ยวเกิดความไมประทับใจ  

ยังไมไดมีการปรับภูมิทัศนที่เหมาะสมกับการเปนแหลงทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ 
 

8 ปญหาการวางงานของวัยแรงงาน กลุม
แมบาน  การขาดเงินออมในครัวเรือน ใช
จายในการครองชีพประจําวัน  เชน 
คาอาหาร คาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1. ขาดความรู ทักษะ ความชํานาญในวิชาชีพที่ตลาดแรงงานรองรับ  
2. คาครองชีพสูง รายไดนอย และขาดการบริหารจัดการการเงินใน
ครัวเรือนที่เหมาะสม 

9 ปญหาเด็กปฐมวัยกอนวัยเรียนไมไดรับการ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย เชน  

1. ผูปกครองเด็กไมมีเวลาดูแลบุตรหลาน เน่ืองจากประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ซึ่งออกไปทําสวนในเวลาชวงเชา กลับเขาบานชวงเวลาค่ํา
ทุกวัน  

10 พัฒนาการเรียนรูทักษะเด็กปฐมวัยเตรียม
ความพรอมกอนเรียน  การดูแลสุขภาพ
อนามัยประจําวัน  เปนตน   

2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กไม
ตอเน่ือง 
3. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู ทักษะเฉพาะวิชาชีพ 
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ท่ี สภาพปญหา สาเหตุ 
11 ปญหาเปนพ้ืนที่เสี่ยงดานการระบาดของยา

เสพติด 
พ้ืนที่ติดชายแดน เปนเสนทางขนสงยาเสพติด 

12 ปญหาเปนพ้ืนที่เสี่ยงตอการเกิดการระบาด
ของไขเลือดออก  

1. เคยมีประชาชนเปนโรคไขเลือดออก ตามสถิติของสาธารณสุข
จังหวัดเชียงรายกําหนดเปนพ้ืนที่เสี่ยงตอการระบาด 
2. มีการเคล่ือนไหวของประชากรจากการทองเที่ยวจํานวนมาก 
3. มีแรงงานตางดาวที่ไมไดรับการควบคุมตรวจสอบการนําโรคเขาสู
ประเทศไทย 

13 ปญหาผูสูงอายุไมไดรับการดูแลเอาใจใส
จากครอบครัว และขาดคาครองชีพ
เน่ืองจากออกไปประกอบอาชีพนอกบาน  

1. คนในครัวเรือนออกไปทํางานนอกบาน ขาดการดูแลเอาใจใส
ผูสูงอายุ 
2. ผูสูงอายุไมมีงานทําขาดคาครองชีพในการดํารงชีวิตประจําวัน 

14 ปญหาคนอายุ 15-60 ป ตกเกณฑการอาน
เขียนภาษาไทยและคิดเลขอยางงาย 

1. ขาดการศึกษาภาคบังคับ 
2. มีประชาชนหลายเช้ือชาติ เผาพันธุอาศัยอยูจํานวนมาก 

3. กลุมดานสิ่งแวดลอม 

ท่ี สภาพปญหา สาเหตุ 

1 ปญหาบานเรือน อาคาร รานคาจัดไมเปน
ระเบียบ ขาดการวางผังเมือง 

1. จํานวนประชากรท่ีเพ่ิมขึ้นทุกป เน่ืองจากเปนแหลงเศรษฐกิจ
ชายแดน   
2. การขยายตัวของรานคา ธุรกิจตางๆ เพ่ิมขึ้น 

2 ปญหาการทิ้งขยะในที่สาธารณะ   ไมมีถัง
ขยะรองรับเพียงพอทุกครัวเรือน และไมมี
รถเก็บขยะในซอยขนาดเล็ก  

1. ขาดแคลนถังขยะ   
2. ขาดการวางระบบการกําจัดขยะ 
3.ครัวเรือนกอใหเกิดปริมาณขยะจํานวนมาก ขาดการคัดแยก 

3 ปญหามลพิษ เชน ขยะมูลฝอย นํ้าเนาเสีย 
อากาศเปนพิษ  
 

1. พ้ืนที่อยูในเขตเศรษฐกิจการคาชายแดนและการทองเที่ยว ผลของ
การขยายตัวของการคาและการทองเที่ยวไดนําผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมเขามา  
2. ขาดการวางแผนปองกันและรองรับการแกไขปญหา  
3. ขาดระบบการวางผังเมืองปองกันสิ่งแวดลอม 
4. ประชาชนบางคนขาดจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
5. ขาดการควบคุมการปลอยนํ้าเสียจากครัวเรือน โรงงงาน 
6. รถบรรทุกดินเขาออกภายในหมูบาน ทําใหถนนสกปรก เกิดฝุน
ละออง เปนมลพิษ 

4 ปญหาขาดการปรับภูมิทัศนภายในพื้นที่ให
สะอาด สวยงาม 

1. ขยะมูลฝอยทิ้งตามริมทาง หญารกขึ้นสูง ขาดการดูแลรักษาความ
สะอาด 
2. ไมมีการปลูกตนไมดอกไมที่สวยงาม 
3. ประชาชนขาดจิตสํานึกในการดูแลรักษา 
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ท่ี สภาพปญหา สาเหตุ 

5 ปญหาความสกปรกของถนนในหมูบาน  1. การเลี้ยงวัว แพะ ปลอยเดินตามถนน ทําใหวัว    ถายมูลทิ้งเปอนบน
ถนน  สงกล่ินเหม็น 
2. การทิ้งขยะของครัวเรือน ผูสัญจรไปมา โดยขาดจิตสํานึก  

6 ปญหาแหลงนํ้าธรรมชาติต้ืนเขิน ปริมาณ
นํ้านอยในฤดูแลง  

1. หญารกปกคลุม การขาดการดูแลรักษาอยางตอเน่ือง 
 

7 ปญหาแหลงนํ้าธรรมชาติสงกล่ินเหม็น 
และเกิดความสกปรก  

1. นํ้าทิ้งจากบานเรือน 

8 ปญหาการรุกลํ้าที่สาธารณะ  1. ขาดการวางผังเมือง 
2. ขาดจิตสํานึกในการดูแลรักษา 

4. กลุมดานศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม 

ท่ี สภาพปญหา สาเหตุ 

1 เยาวชนขาดสํานึกในการสืบทอดและอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของทองถ่ิน
ไมปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
และมารยาทไทย 

1. ครัวเรือนสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย ไปทํางาน
ตางจังหวัด จึงปลอยปละละเลยบุตรหลานอยูบานตามลําพัง 
ขาดการอบรมสั่งสอนที่เหมาะสม  
2. เปนพ้ืนที่ที่มีการคาการทองเที่ยว มีการลงทุนทางทุนนิยม  
นําพาวัฒนธรรมตะวันตกเขามา  
3. ขาดการมีสวนรวมจากเยาวชนในกิจกรรมสืบสานและ
อนุรักษประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน 

5. กลุมดานเศรษฐกิจ 

ท่ี สภาพปญหา สาเหตุ 

1 สินคาชุมชนไมมีตลาดรองรับ ไมสามารถ
จําหนายได  รวมท้ังผลผลิตทางการเกษตร 

1. ไมมีตลาดรองรับสินคา  
2. คุณภาพสินคาและเพ็คเก็ตไมไดมาตรฐาน 

2 ไมมีวิธีการจัดการผลผลิตทางการเกษตร
จํานวนมาก ทําใหผลผลิตเนาเสีย และมี 
ราคาถูก 

1. ขาดการบริหารจัดการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให
เปนสินคาที่มีราคาเพิ่มขึ้น  
2. ขาดตลาดรองรับสินคาการเกษตร 
3. ราคาผลผลิตที่ตกตํ่า ผลจากระบบเศรษฐกิจของภาครัฐ 

3. เกิดปญหาคนวางงาน รายไดในครัวเรือนตํ่า  
รายไดตํากวาเกณฑ จปฐ. 

1. กลุมองคกรอาชีพ ผูวางงาน ไมไดรับการพัฒนาฝมือ
แรงงานอยางเหมาะสมตามที่ตลาดแรงงานตองการ  
2. กลุมอาชีพขาดการบริหารจัดการที่ดีอยางตอเน่ือง 
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6. กลุมดานการเมืองการบริหาร 

ท่ี สภาพปญหา สาเหตุ 

1 ปญหาประชาชนขาดการมีสวนรวมใน 
การแสดงความคิดเห็นการมีสวนรวมใน 
การพัฒนาหมูบาน ชุมชน  

1. ไมกลาแสดงออก ขาดความรูความเขาใจ และขาด
จิตสํานึกในบทบาทการเปนพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
2. เปนประชากรแฝง จึงไมกลาแสดงความคิดเห็น เน่ืองจาก
ที่ผานมาถูกตัดสิทธิตางๆ เชน การเลือกต้ัง เปนตน ทําให
เกิดผลกระทบตอความรูสึกนึกคิดของประชากรแฝง 
3. ขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาเขาไมถึงทุก
ครัวเรือน 
4. มีความหลากหลายทางเช้ือชาติ วัฒนธรรม และคานิยม 

 

3.3 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา 
1.  ปจจัยภายใน 

- การวิเคราะหจุดแข็ง 
 
 

ขอ จุดแข็ง 
1 ทําเลที่ต้ังทางภูมิศาสตรเหมาะแกการเปนจุดศูนยกลางเช่ือมโยงการคมนาคมการคา การทองเที่ยว การลงทุน การศึกษา 

และวัฒนธรรมนอนุภาคลุมนํ้าโขงตอนบน (GMS)  
2 มีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายทางชาติพันธุ ไดแก ประวัติศาสตรการต้ังถ่ินฐาน  ประเพณี  ภาษา  

ศิลปกรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  
3 มีการรวมกลุมโดยมีโครงสรางกลุมในลักษณะเครือขายหลายกลุม 
4 ประชาชนมีทัศนคติในการตัดสินใจดําเนินโครงการตางๆ ผานประชาคมหมูบาน ตําบล และตัดสินใจแกไขปญหาในรูป

คณะกรรมการมากขึ้น  
5 มีการรวมกลุมในรูปเครือขาย ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และความสงบเรียบรอยภายใน โดย

ความรวมมือระหวางหมูบานและ ทต.เวียงพางคํา 
6 ประชากรสวนใหญมีความสามัคคีในการจัดกิจกรรมดานประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน 
7 มีหอกระจายขาวประจําทุกหมูบาน มีศักยภาพดานสื่อสารขอมูลขาวสาร 
8 มีระบบแผนที่ภาษีรองรับการจัดเก็บรายได เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินสูงขึ้น และนําไปใชประโยชนในการวางแผนอ่ืนๆ 
9 มีความรูและภูมิปญญาทองถ่ินหลายดานซึ่งสามารถใชประโยชนในการพัฒนาอาชีพ และสรางรายไดของประชาชน 
10 มีพ้ืนที่เหมาะสมกับการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
11 โครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปการ มีความครอบคลุมทั่วถึงเกือบเต็มพ้ืนที่  
12 มีโครงขายคมนาคมที่เช่ือมตอเขาถึงทุกหมูบาน เช่ือมโยงสูแหลงการคาชายแดนสะดวก 
13 มีเสนทางคมนาคมสายหลักสายพหลโยธินผานกลางตําบลจากจังหวัดเชียงรายผานกลางตําบลถึงดานพรมแดนแมสาย 

และถนนตัดเขาสูอําเภอเชียงแสน เชียงของตามแนวประตูการคาชายแดนสากล 3 แหง(แมสาย เชียงแสน เชียงของ) 
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ขอ จุดแข็ง 
14 บุคลากรสวนใหญมีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถประสานความรวมมือกับชุมชนไดสะดวก 
15 ผูนําทองที่ (กํานัน  ผูใหญบาน) มีบทบาทในการเขามามีสวนรวมและใหความรวมมือในการพัฒนาทองถ่ินรวมกับ ทต. 
16 ผูบริหารทองถ่ินมีวิสัยทัศน และยึดถือแนวทางบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเปนสําคัญ 
17 ทต.เวียงพางคํา เหมาะสมตอการเปนพ้ืนที่เช่ือมโยงการบูรณาการความรวมมือในการบริหารจัดการและพัฒนาจาก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินใกลเคียง และหนวยงานราชการซึ่งมีที่ทําการต้ังอยูในเขตพื้นที่ 
18 ทต.เวียงพางคํา  มีขีดความสามารถในดานการใหบริการสาธารณะแกประชาชน โดยสามารถบริหารจัดการแกไขปญหา

และตอบสนองความตองการของประชาชนในกรณีเรงดวน มากกวารอยละ 80 เมื่อเทียบกับปงบประมาณ 2550 
19 ทรัพยากรปาไมมีความอุดมสมบูรณ และมีการรักษาตนนํ้า เน่ืองจากอยูในพ้ืนที่โครงการดอยตุง 
20 มีความสามารถในการจัดการศึกษาหลักสูตรปฐมวัยกอนวัยเรียน มีโรงเรียนขยายโอกาสและศูนยการเรียนรูชุมชนใน

พ้ืนที่รองรับการศึกษาของเด็กเยาวชนอยางสะดวก 
21 เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรที่มีศักยภาพเพื่อการแขงขัน เชน ชา กาแฟ ผาหมี 
22 มีการใชเทศบัญญัติเรื่องการติดต้ังบอดักไขมัน และรณรงคเพ่ือรองรับการปองกันและแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม นํ้า

เนาเสีย ลดปญหาสิ่งแวดลอมในอนาคต  

- การวิเคราะหจุดออน 

ขอ จุดออน 
1 การรวมกลุมองคกรชุมชน องคกรอาชีพในพื้นที่ ขาดความเขมแข็ง คณะกรรมการกลุมขาดการบริหารจัดการกลุมที่ดี 
2 มีความหลากหลายทางดานเช้ือชาติพันธุ และมีประชากรแฝงไมมีสัญชาติ ยากตอการ ควบคุม ดูแล มีผลตอความรวมมือ

ในการพัฒนาทองถ่ิน และอาจกอใหเกิดความขัดแยงระหวางเช้ือชาติพันธุ 
3 ประชากรแฝงที่กําลังไดรับสัญชาติไทย  ไมไดรับการศึกษาภาคบังคับที่เหมาะสม ขาดความรูดานวิชาชีพ  ขาดความ

เขาใจและจิตสํานึกในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน ขาดการไดรับสิทธิหลักประกันสุขภาพ ทําใหเกิดความ
นอยเน้ือตํ่าใจ สงผลตอความรวมมือในการพัฒนาชุมชนและสังคม  

4 การจัดเก็บขอมูล จปฐ.และขอมูลพ้ืนฐานอื่นๆ ไมครบถวนสมบูรณ และขาดความถูกตอง  
5 ประชาชนในพ้ืนที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากิน 
6 ประชาชนในพ้ืนที่ไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง 
7 ขาดระบบการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ ขาดการเช่ือมโยงการทองเที่ยวกับแหลงทองเที่ยว

ใกลเคียงและอําเภออื่น และขาดกิจกรรมการทองเที่ยวในชวง Green Season  

8 วัยแรงงานขาดคุณวุฒิ  ทักษะ  ความชํานาญ  และฝมือแรงงานที่ตลาดแรงงานตองการ จึงไมสามารถพัฒนาอาชีพและ
สรางรายได 

9 ขาดความรู ทักษะในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  และขาดการสรางเอกลักษณผลิตภัณฑชุมชนใหมีคุณภาพ ได
มาตรฐาน และติดตลาด  

10 ศูนยเทคโนโลยีทางการเกษตรตําบลเขามามีบทบาทนอยในการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ 
11 ขาดการจัดทําและวางระบบผังเมือง 
12 แหลงนํ้าธรรมชาติแหงในฤดูแลง ปริมาณน้ําไมเพียงพอตอการเกษตร และไมมีแหลงกักเก็บนํ้าใช  
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ขอ จุดออน 
13 ความไมสมดุลระหวางบุคลากรบางสวนราชการในสังกัด กับปริมาณงานและภารกิจของ ทต.เวียงพางคําทําให

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและคุณภาพงานไมเปนไปตามเปาหมายหรือลดลง  
14 ประชาชนมีปญหาดานสุขภาพจากพฤติกรรมเสี่ยง เชน การด่ืมสุรา สูบบุหรี่ ยาเสพติด ขาดการออกกําลังกาย การบริโภค

อาหารไมถูกหลักโภชนาการ เพศสัมพันธอันกอใหเกิดโรค AIDS  ปญหาความเครียดและสุขภาพจิต และเปนพ้ืนที่เสี่ยง-
เสี่ยงสูงในการระบาดของโรคไขเลือดออก และโรคติดตออื่นๆ เน่ืองจากปจจัยของการเปล่ียนแปลงทางสังคมชนบทเปน
สังคมเมือง และมีการเคล่ือนไหวของประชากร 

15 เกิดปญหาดินถลม ไฟปาในพื้นที่หมูบานที่ราบสูงเปนประจําทุกป 
16 จํานวนครัวเรือนที่มีรายไดตํ่ากวาเกณฑ จปฐ.(23,000 บาทตอป) จํานวน 354 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 39.7 ของจํานวน

ครัวเรือนทั้งหมด และขาดเงินออมในครัวเรือน 
17 ผูเสียภาษีในพ้ืนที่บางราย ขาดจิตสํานึกในหนาที่เสียภาษีเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
18 ประชาชน รานคา โรงงานอุตสาหกรรมบางแหงขาดจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม และขาดการติดต้ังบอดัก

ไขมัน ทําใหเกิดมลพิษดานนํ้าเนาเสีย 
19 ขาดบุคลากรท่ีมีทักษะความเช่ียวชาญทางวิชาการในการจัดการดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
20 ขาดจิตสํานึกในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของครัวเรือน  สรางความสกปรกใหครัวเรือนและบริเวณที่สาธารณะ  

 

2. ปจจัยภายนอก 
  - การวิเคราะหโอกาส 

ขอ โอกาส 
1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  หมวด 5  สวนที่ 3  แนวนโยบายดานการบริหารราชการ แผนดิน มาตรา 

77 (3)รัฐตองกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถ่ินไดเอง  โดย
คํานึงถึงเจตนารมณของประชาชน  หมวด 14 การปกครองสวนทองถ่ิน มาตรา 272  รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกทอง
ถ่ินตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทอง
ถ่ินเปน หนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในพ้ืนที่  และมาตรา 
274 องคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งหลาย ยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง  การบริหาร    
การจัดบริการสาธารณะที่มีความหลากหลาย การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ โดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเปน สวนรวม 

2  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4) 
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนในทองถ่ิน โดยที่
หนวยงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ตามแผนการกระจายอํานาจ  6 ดาน  ทําให ทต.มีโอกาสไดรับการจัดสรรทั้งงบประมาณ การฝกอบรมความรู 
ศักยภาพของเจาหนาที่ และมีอํานาจหนาที่ในการควบคุม ดูแล ปองกันและแกไขเพ่ิมมากขึ้น ทําใหสามารถดําเนินการ
แกไขปญหาความเรงดวนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน   
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ขอ โอกาส 
3 พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่สรางความต่ืนตัว และสรางแรง

ขับเคล่ือนกระบวนการเขามามีสวนรวมภาคประชาชนและภาคบุคลากรผูปฏิบัติงานต้ังแตการรวมคิด รวมตัดสินใจ และ
รวมปฏิบัติ  โดยกําหนดใหเปนกลไกในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4 นโยบายรัฐ ที่เนนการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม แบบ
ผสมผสาน  เพ่ือแกไขปญหาความยากจนและเศรษฐกิจในครัวเรือนของประชาชน กระตุนใหชุมชนพึ่งตนเอง 

5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) ปรับเปล่ียนบริบทการพัฒนาและ     ทิศทางการ
ปรับตัวพรอมรับการเปล่ียนแปลงโลกาภิวัฒน      โดยการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนา “ความรอบรู”รอบคอบ 
สอดคลองกับวิถีชีวิตสังคมไทย และเสริมสรางศีลธรรมและสํานึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่และ
ดําเนินชีวิต 

6 การพัฒนาแผนที่ภาษีที่เช่ือมโยงระบบ GIS ทําใหในอนาคตไมเพียงแตพัฒนาการจัดเก็บภาษีเทาน้ัน แตยังรวมไปถึง 
การพัฒนาระบบการจัดทําผังเมือง และการจัดทําขอมูลอื่นๆ เพ่ือการวางแผนพัฒนาที่ถูกตอง ชัดเจน นํามาใชงานพัฒนา
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

7 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน มีนโยบายที่จะเปดโอกาสใหมีการสงตัวบุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เขารับการอบรม สัมมนา และพัฒนาความรู อยางตอเน่ืองตลอดป โดยมีหลายหลักสูตรที่เปนประโยชนตอทุก
ตําแหนง 

8 โครงการสนับสนุนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่รองรับเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดเชียงราย ไดแก การกอสรางสะพานขาม
แมนํ้าสายแหงที่ 2 พรอมดานศุลกากร  อําเภอแมสาย สงเสริมใหเกิดการพัฒนาหลายดานตามมา  เชน  โครงสราง
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค เศรษฐกิจและสังคม 

9 มีศักยภาพในการพัฒนาการทองเที่ยวในตลาดเฉพาะ (Niche Market) เชน การทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ การทองเที่ยว Home Stay (หมูบานผาหมี)  และการทองเที่ยวเพ่ือการศึกษาเรียนรู  ซึ่งจังหวัดเชียงรายมี
นโยบายมุงฟนฟูแหลงทองเที่ยว พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมและเช่ือมโยงกิจกรรมทองเที่ยวตอเน่ืองระหวางทองถ่ิน 
อําเภอ และจังหวัด 

10 มีการเสริมสรางธรรมาภิบาลในภาครัฐ เนนประสิทธิภาพ ประหยัด เปนธรรม โปรงใส เปดโอกาสใหภาคประชาชนเขา
มามีสวนรวมคิด ตัดสินใจ และรวมรับผลประโยชน 

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

12 พ้ืนฐานที่ดีของความรวมมือของผูนําชุมชน (กํานัน ผูใหญบาน) ประชาคมหมูบาน ตําบล และกลุมองคกรชุมชนในการ
วางแผนพัฒนาทองถ่ินในระยะเวลา 10  ปที่ผานมา สามารถพัฒนาความรวมมือเขาสูกระบวนการมีสวนรวมสูงขึ้น  
สงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาในดานอื่นๆ ตามมาในอนาคตโดยสะดวก 

13 การพัฒนาเขตอําเภอแมสาย เปนหน่ึงในศูนยกลางการพัฒนาการทองเที่ยวและการคาชายแดน ไทย พมา ลาว จีน โดยมี
เปาหมายในการดําเนินการฟนฟูแหลงทองเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมทองถ่ิน ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน  และพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกดานโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน 
ครอบคลุมไปถึงทั่วจังหวัดเชียงราย 
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ขอ โอกาส 
14 นโยบายรัฐที่เนนการสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการพัฒนาใหมีความรูคูคุณธรรม  ซึ่งมีความสอดคลอง

กับแนวนโยบายดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนากรของ ทต.เวียงพางคํา ที่มุงจัดระบบการศึกษา
ทั้งในและนอกระบบ เพ่ือสนับสนุนใหประชาชนมีความรูความเขาใจควบคูการรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรม และ
สนับสนุนกิจกรรมศาสนาของประชาชนทุกศาสนา ซึ่งสอดคลองกับนโยบายรัฐที่ใหโอกาสแกสังคมไดสรางการเรียนรู 
และสามารถพ่ึงตนเองได มีศักยภาพ ความสามารถในการแขงขัน และมีคุณธรรม สูสังคมฐานความรู 

15 นโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ใหมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบ
บูรณาการอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มีทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมใน
การวางแผน  และยอมรับในปญหาและแนวทางปฏิบัติรวมกัน โดยมุง  การมีสวนรวมของทองถ่ิน 

16 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโครงการเรงดวนและโครงการเกินศักยภาพ มีหลายชองทาง ไดแก จังหวัด กรม
ที่สังกัด และหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 

- การวิเคราะหอุปสรรค 

ขอ อุปสรรค 
1 ตําบลเวียงพางคํา ต้ังอยูในเขตพ้ืนที่เสี่ยงตอการระบาดของยาเสพติด และเปนเสนทางยุทธศาสตรการขนสงยาเสพติด 

และสิ่งผิดกฎหมายอ่ืนๆ  จากภายนอกประเทศเขาสูประเทศไทย ผานอําเภอแมสาย และตําบลเวียงพางคํา 
2 ปญหาดานความมั่นคงตามแนวชายแดน แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง การขอล้ีภัย และผูรายที่แฝงเขามาในคราบ

นักทองเที่ยว รวมทั้งนโยบายและสถานการณของประเทศเพ่ือนบานไมแนนอน จึงมีความเสี่ยงดานความมั่นคงและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ทําใหครัวเรือนเกิดความไมปลอดภัย เสี่ยงตอภัยคุกคาม รวมท้ังความไมมั่นคงในท่ี
อยูอาศัย 

3 ตําบลเวียงพางคําเปนพ้ืนที่พัฒนาการคาและการทองเที่ยวชายแดน ทําใหประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย และ
รับจาง ทําใหมีเรื่องของธุรกิจและผลประโยชนทางการคาเขามาเปนปจจัยแฝงเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนใหเกิด
ความเห็นแกตัว และมุงในทางการใชชีวิตแบบทุนนิยมมากกวาความพอเพียง 

4 แรงงานตางดาว แยงอาชีพแรงงานในพ้ืนที่ เน่ืองจากคาตอบแทนถูกกวาแรงงานไทย และประชาชนในพ้ืนที่อพยพยาย
ถ่ินหางานในพ้ืนที่อื่นๆ ประชาชนพื้นเดิมจึงไมไดอาศัยอยูในเขตพ้ืนที่ มีผลตอความรวมมือในการพัฒนาทองถ่ิน 

5 ตําบลเวียงพางคํา มีหมูบานบางสวน อยูในเขตความรับผิดชอบ 2 เขต คือ เขต ทต.เวียงพางคํา และเขต ทต.แมสาย     
ซึ่งทําใหประชาชนหมูบานเดียวกันแตมีทะเบียนบานคนละเขตเกิดทัศนคติตอการพัฒนาที่แตกตางกัน  โดยเฉพาะเร่ือง 
การไดรับการสนับสนุนงบประมาณที่ไมเทากัน   ทําใหเกิดความแตกแยก ขาดความสามัคคี   และในขณะเดียวกัน 
เมื่อมีการจัดกิจกรรมพรอมกันทั้ง 2 เขต  มีผลทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมนอย เน่ืองจากมีคณะกรรมการชุดเดียวกัน 

6 เกิดขยะในครัวเรือน รานคา รานอาหาร และโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีปริมาณเพ่ิมขึ้นทุกวัน  ทําใหไมสามารถจัดการ 
ขยะมูลฝอยไดทันตอการกอใหเกิดขยะ  จึงเกิดปญหามลพิษจากขยะขึ้น เน่ืองจากการพัฒนาการคาการทองเที่ยวที่
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน 

7 ความตองการของประชาชนบางโครงการ กิจกรรม มีแนวทางปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับระเบียบ กฎหมาย  เมื่อ  
ทต.เวียงพางคํา ยุติการดําเนินการ หรือชะลอการดําเนินการเพ่ือตรวจสอบความถูกตองประชาชนท่ีไมเขาใจ 
ในเรื่องอํานาจหนาที่ของเทศบาล จึงเกิดความไมพึงพอใจในการดําเนินงาน มีผลตอความรวมมือในการพัฒนาทองถ่ิน 
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ขอ อุปสรรค 
8 ราคาพืชผลทางการเกษตรตกตํ่า ขาดตลาดรองรับ และขาดการรับประกันทางราคาพืชผลทางการเกษตรจากภาครัฐ  

ทําใหพืชผลทางการผลิตไมสามารถระบายได เนาเสีย 
  

3. สรุปสถานการณปจจุบันจากการวิเคราะหศักยภาพของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
 จากการวิเคราะหนํ้าหนักปจจัยทั้ง 4 ดาน พบวา จุดแข็ง – จุดออน คือ 8.14 – 7.10 = 1.04  และ โอกาส – อุปสรรค 
คือ 6.93 – 8.17 = - 1.74  สรุปตําแหนงในการพัฒนา คือ ยุทธศาสตรการรักษาเสถียรภาพ หรือ แมวัวใหนม  หมายถึง แนว
ทางการพัฒนาที่จะเห็นผลดีที่สุด คือ ควรมีการรักษาเสถียรภาพการพัฒนาเชนเดิมของเทศบาลตําบลเวียงพางคําไวอยาง
ตอเน่ือง โดยใหมกีารขยายการพัฒนาในบางโอกาส บางโครงการเทาน้ัน เน่ืองจากเสถียรภาพการพัฒนาเดิมมีความมั่นคง
กวาจะขยายการพัฒนากรณีลงทุนสูงในภาวะปจจุบัน 
 

                                                          S = จุดแข็ง 
 

ยุทธศาสตรการรักษาเสถียรภาพ/ 
แมวันใหนม 
 
             1.04 – 1.74  

4                              ยุทธศาสตรเชิงรุก/ 
3                              สถานการณดาวรุง 
2 
1 

                                  -4    -3    -2    -1 
 
ยุทธศาสตรการตัดทอน/ 
สุนัขจนตรอก 

-1     1     2     3     4 
-2 
-3                      ยุทศาสตรการพลิกฟน/ 
-4                               สงสัยยังมีคําถาม 

                W=จุดออน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O= โอกาส O= โอกาส 
O=โอกาส 

T=อุปสรรค 
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บทท่ี 4 สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
 

4.1 หลักและแนวคิดในการวางแผนพฒันาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  มาตรา 77      รัฐตองดําเนินการ  ตาม 

แนวนโยบายในดานการบริหารราชการแผนดิน โดยกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจ
ในกิจการของทองถ่ินไดเอง   จึงทําใหเทศบาลตําบลมีบทบาทอํานาจหนาที่  และความรับผิดชอบที่เปล่ียนแปลงไปจาก
เดิมอยางมาก     เน่ืองจากรัฐบาลไดใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจ ถายโอนภารกิจใหแกเทศบาลตําบลเพ่ิมขึ้น   โดย
กําหนดกรอบความเปนอิสระในการปกครองตนเอง   ตามเจตนารมณทั้งดานการปกครอง  การบริหารงานบุคคล  การเงิน  
การคลัง  และภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากรัฐ    ทําใหเทศบาลตําบเวียงพางคํา  กําหนดกรอบนโยบาย  ทิศทาง  และ
แนวทางการพัฒนาตําบล     โดยสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในดานการพัฒนาเศรษฐกิจ     แกไขปญหาความยากจน    
การพัฒนาการทองเที่ยว  การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม   และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 10  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาอําเภอ เพ่ือใหการพัฒนาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ มีแหลงที่มาของงบประมาณหลายชองทาง และเกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมที่มั่นคงต้ังแตฐานรากสงผลสู
ระดับประเทศตอไป   พรอมทั้งได   นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการกําหนดกรอบการวางแผน เพ่ือเสริม
สรางพ้ืนฐานทางจิตใจของคนในทองถ่ิน  ใหมีความสํานึกในคุณธรรม   ความซื่อสัตย   สุจริต มีความรอบรูเหมาะสม 
ดําเนินชีวิตดวยความอดทน เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  และกวางขวางจากโลก
ภายนอก 

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

ประชาชนถวนหนา สูคุณภาพชีวิตที่ดี 
 2. สงเสริมการศึกษาระดับอนุบาล โรงเรียนในระบบและการศึกษานอกระบบ ตลอดชีวิต เสริมสรางความรูคู
คุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 3. สงเสริมและดํารงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ประสานสรางความสามัคคี ขจัดความขัดแยง 

4. พัฒนาปรับปรุงระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมการสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ 
5. พัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การปองกันแกไขปญหายาเสพติด และอาชญากรรม 
6. เสริมสรางความรู ความเขาใจดานการเมืองการปกครองแกประชาชนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

ในการตรวจสอบ เสริมสรางความโปรงใสในการบริหารจัดการ 
7. สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษและเชิงนิเวศน 
8. พัฒนาการเกษตรปลอดสารพิษและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
9. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
10. สงเสริมและประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ิน และประยุกตใชภูมิปญญาเชิงเศรษฐกิจอยางสรางสรรค สรางความ

เข็มแข็งของระบบเศรษฐกิจพ้ืนฐานชุมชน เพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 
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4.3  กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตจังหวัด 
1. ยุทธศาสตรการขจัดปญหาความยากจน 

  มีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 
  - พัฒนาสงเสริมรายไดเฉล่ียใหมีอัตราที่สูงขึ้นและมีมาตรฐาน 
  - สงเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมอาชีพตาง ๆ เพ่ือยกระดับมาตรฐานใหเปนสินคา OTOP สู
สากล 
  - สงเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม 
  - สงเสริมใหมีมาตรการทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑของกลุมอาชีพและผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู
ในจังหวัด 
  - สงเสริมการจางแรงงานและการสรางอาชีพ 
  - สงเสริมการแกไขปญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐ 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
  มีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 
  - พัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภคและสงเสริมใหจังหวัดเชียงรายเปนเมืองนาอยู 
  - พัฒนาดานการคมนาคมใหมีความเช่ือมตอทั่วทั้งจังหวัด 

 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สังคม และการเมือง 
  มีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 
  - สงเสริมดานการศึกษา 
  - สงเสริมดานการศาสนา 
  - สงเสริมดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  - สงเสริมดานการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม 
  - สงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  - สงเสริมดานสาธารณสุข การกีฬา และนันทนาการ 
  - สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
  - สงเสริมการสังคมสงเคราะห 
  - สงเสริมการแกไขปญหาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสทางสังคม 
  - พัฒนาความเทาเทียมกันของคุณภาพชีวิตในชุมชนเมืองและชนบท 
  - สงเสริมใหประชาชนไดมีความรูและมีสวนรวมทางการเมืองอยางสรางสรรค 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  มีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 
  - สงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร 
  - สงเสริมอุตสาหกรรมเพื่อการคาชายแดน 
  - สงเสริมการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจใหเกิดความสมดุลยทั่วทั้งจังหวัด 
  - สงเสริมแหลงงานและสรางความเขมแข็งของครอบครัว 
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  - สงเสริมธุรกิจการบริการใหมีมาตรฐานสูระดับสากล 
  - พัฒนาจังหวัดเชียงรายเปนศูนยกลางพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเที่ยวทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

 5. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพฒันาส่ิงแวดลอม 
  มีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 
  - สงเสริมใหเกิดการเรียนรูและใชชีวิตรวมกับธรรมชาติอยางอนุรักษ 
  - พัฒนาแหลงนํ้าใหสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
  - สงเสริมการจัดการดานขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูลและการบําบัดนํ้าเสีย 
  - กําหนดนโยบายและวางแผนการบริหารจัดการนํ้าอยางเปนระบบ 
  - ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 6. ยุทธศาสตรสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี
  มีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 
  - ปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็วและเปนธรรม 
  - พัฒนางานบริการดวยระบบอิเล็คทรอนิกส (E – Service) 
  - สงเสริมใหมีกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนและเปดชองทางการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนอยางกวางขวาง 
  - พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพพรอมที่จะบริการประชาชนอยางถูกตองและ
รวดเร็ว 
   - การพัฒนาคุณธรรม การปองกันปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ัน 
  - การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชและสถานที่ในการบริการ 

 7. ยุทธศาสตรการสงเสริมการรักษาความม่ันคงของรัฐ 
  มีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 
  - สงเสริมการรักษาความมั่นคงชายแดนใหมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกดาน 
  - สงเสริมใหมีกระบวนการบริหารจัดการ ดานแรงงานตางดาวใหมีประสิทธิภาพ  
การกําหนดสถานะบุคคลและการปองกันการลักลอบเขาเมือง 
  - สงเสริมระบบเครือขายขาวกรองระบบเตือนภัยและการบริหารภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพ 

4.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
1. วิสัยทัศน การพัฒนา จังหวัดเชียงราย 

"เมืองทองของวัฒนธรรมลานนา นําการคาสูสากล ประชาชนอยูเย็นเปนสุข" 

 กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
1. พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว 

              เพ่ิมมูลคาการทองเที่ยวเพ่ือเพ่ิมรายได และพัฒนาการทองเที่ยวเนนฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 

2. พัฒนาการคา การลงทุน และโลจิสติกส  
              เปนศูนยกลางการคา การลงทุน และโลจิสติกส กลุมประเทศอนุภาคลุมแมนํ้าโขง 
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3. สรางความเขมแข็งภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลคา  
สรางความมั่นคงแกแหลงอาหารของชุมชน และเพ่ิมผลผลิตภาพและคุณคาของสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม 

4.ดํารงฐานทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคมของลานนา 
             สงเสริมใหประชาชน ชุมชน มีการสืบคนสังคมวัฒนธรรม ภูมิปญญา ของทองถ่ิน แหลงเรียนรูดานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ไดรับการพัฒนาศักยภาพ สงเสริมการเรียนรูและฟนฟูจิตวิญญาณ วัฒนธรรมของทองถ่ิน และสงเสริม
พัฒนาศักยภาพเครือขายดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเสริมสรางความสัมพันธดานวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบาน
ในอนุภาคลุมนํ้าโขงตอนบน 

5. พัฒนาทรัพยากรมนุษย คณุภาพชีวิต และสรางความเขมแข็งกระบวนการประชาสังคม 
              ประชาชนในจังหวัดเชียงราย มีความรูคูคุณธรรมนําไปสูการสรางงาน เพ่ือสรางคุณภาพชีวิตทั้งกายและใจ โดย
คํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย และดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมทองถ่ิน 

6. ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณและการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีดี 
              อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพใหเกิดความสมดุลของระบบนิเวศ ตลอดจนสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับที่เหมาะสม  และพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

7. ความม่ันคงพื้นท่ีปกติ และพื้นท่ีตามแนวชายแดน 
              เสริมสรางศักยภาพ คนและชุมชน ใหมีความเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีสวนรวมในการ
พัฒนาความมั่นคงในพื้นที่ปกติและพื้นที่ชายแดนใหมีความสงบเรียบรอยและการพัฒนารวมกัน ตลอดจนประชาชนมีความ
มั่นคงปบลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และรวมพลังเอาชนะยาเสพติดและผูมีอิทธิพลในพ้ืนที่ปกติและพื้นที่ชายแดน 

8. สงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี
ระบบการบริหารงานภาครัฐในสะอาด โปรงใส ตรวจสอบได และประชาชนมีความพึงพอใจและบุคลากรภาครัฐ

ไดรับการพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ขีดสมรรถนะความทันสมัย 

4.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอแมสาย   
1. วิสัยทัศนการพัฒนาอําเภอ 
     “ประตูการคาและการทองเที่ยวชายแดนม่ันคง  ประชาชนอยูเย็นเปนสุข” 

2. พันธกิจ 
2.1  เสริมสรางความม่ันคงตามแนวชายแดนและมีความสัมพันธที่ดีกับประเทศเพ่ือนบาน 
2.2  สบับสนุนและสงเสริมภาคธุรกิจการคาสูสากลใหเปนไปดวยความสะดวกราบรื่น 
2.3 พัฒนาการทองเที่ยวใหมีความยั่งยืน 
2.4  ประชาชนอยูดีมีสุข 

 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอแมสาย    
  1. ยุทธศาสตรที่  1  พัฒนากลุมสงเสริมการทองเท่ียว การคา การลงทุน และโลจิสติกส 
        2. ยุทธศาสตรที่  2  สรางความขมแข็งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลคา 

      3. ยุทธศาสตรที่  3  พัฒนาทรัพยกรมนุษย คุณถาพชีวิต ความเขมแข็งของกระบวนการประชาสังคม และ 
ดํารงฐานวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
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      4. ยุทธศาสตรที่  4  ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ  และจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี 
      5. ยุทธศาสตรที่  5  สงเสริมการบริหารกิจการบานเทืองที่ดี 
      6. ยุทธศาสตรที่  6  ความมั่นคงพ้ืนที่ตรามแนวชายแดน 

4.6 นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถ่ิน 
1. นโยบายการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
มีนโยบายมุงเนนที่จะพัฒนา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชนจัดระบบการ

บริหารงานใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  ถูกตอง  และเปนธรรม  เพ่ือใหบริการประชาชนในเร่ืองตาง ๆ ( ONE STOP 
SERVICE ) พัฒนาบุคลากร อุปกรณ และสถานที่ปฏิบัติงานใหทันสมัยรองรับการถายโอนการกิจจากภาครัฐ สงเสริมให
ประชาชนมีความรู และเขาใจในกิจการของทองถ่ิน ใหประชาชนเปนศูนยกลางในการพัฒนา มีสวนรวมในกิจการขององค
กรตลอดจนเสริมสรางวัฒนธรรมในการทํางาน   ใหแกบุคลากรทองถ่ินใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มุงเนนใหองคกรแหง 
ธรรมาภิบาลในการใหบริการประชาชน โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังน้ี 

1.1)สงเสริมดานการเมือง การปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย โดยมุงเนนใหประชาชนเขามามี 
สวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล    สรางจิตสํานึกใหชุมชนปกครองตนเองภายใตหลักธรรมาภิบาล( GOOD 
GOVERNANCE ) หรือยึดหลักหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  กลาวคือ ยึดคุณลักษณะสําคัญของกลไกการบริหาร
จัดการที่ดี 6 ประการ ไดแก หลักความรับผิดชอบ โดยตระหนักถึงสิทธิ    หนาที่ การมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม การใส
ใจในปญหาของทองถ่ิน มีความกลาหาญที่จะรับผิดชอบผลจากการกระทํา  หลักคุณธรรม คือยึดมั่นในความถูกตองดีงาม 
ยึดหลักซื่อสัตยสุจริต  ขยัน อดทน  มีระเบียบวินัย หลักการมีสวนรวม  โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและรวม
ตัดสินใจในการพัฒนาทองถ่ิน หลักความคุมคา โดยบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจํากัดใหมีการใชอยางประหยัดคุมคาเกิด
ประโยชนสูงสุด และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน   หลักความโปรงใส คือเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน
ใหประชาชนเขาถึงไดสะดวกและมีสวนรวมตรวจสอบความถูกตองในการดําเนินงาน   หลักนิติธรรม โดยตรากฎหมาย 
กฎขอบังคับตางๆ ใหทันสมัย เปนธรรม เปนที่ยอมรับของสังคม 

1.2) พัฒนาและปรับปรุงการใหบริการแกประชาชนผูมาติดตอราชการ จัดใหมีการบริการประชาชน 
แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดบริการเดียว การลดขั้นตอนในการทํางาน การจัดหาวัสดุครุภัณฑที่จําเปน เพ่ือใหเกิดความสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.3) สงเสริมและสรางขวัญกําลังใจ   ความสามัคคีใหเกิดขึ้นกับบุคลากรภายในองคกร ทั้งฝายการเมือง  
ฝายประจํา โดยบริหารงานบนพ้ืนฐานของความถูกตอง ยุติธรรมและความโปรงใส โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณของขาราชการและนักการเมือง รวมทั้งพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรใหมีความรูความสามารถ  มี
จิตสํานึกตอการปฏิบัติหนาที่   และการใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและถูกตอง ตามระเบียบ  ขั้นตอน
และกฎหมาย 
 

1.4) สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดเวทีประชาคมในทุกระดับ เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมคิดรวม 
ทํา รวมรับผิดชอบในกระบวนการของการพัฒนา  และพรอมที่จะไดรับการตรวจสอบจากประชาชนและสังคมโดยรวม 
เพ่ือปองกันปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.5) สงเสริมใหมีการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาล กิจกรรมที่เทศบาลไดจัดทําขึ้น  
โดยจัดต้ังศูนยประชาสัมพันธตามชุมชน  พัฒนาระบบขอมูลขาวสารใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปนแรงจูงใจใหประชาชน 
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เขามามีสวนรวม  และแกไขปญหาตาง ๆ   เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริงเกิดการมีสวนรวมใน
ชุมชนทุกระดับ  พรอมเสริมสรางสวัสดิการที่ดีและกิจกรรมการสังคมสงเคราะห  การสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังน้ี 

2.1) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต      พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคม   การสังคม 
สงเคราะหแกประชาชนอยางเสมอภาค และเทาเทียมกัน เพ่ือใหผูดอยโอกาสทางสังคม เด็ก สตรี  ผูพิการ คนชรา ไดรับการ
ดูแลเอาใจใสอยางทั่วถึง 

2.2) สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานเก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุม 
และระวังโรคติดตอ   จัดต้ังศูนยบริการสาธารณสุขแบบครบวงจร    มีสถานที่ออกกําลังกายที่พักผอนสวนสาธารณะ มี
อาหารบริโภคที่ปลอดภัย โดยดําเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ สนับสนุนคาใชจายในการดําเนินงานรวมกับอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (อสม.)  สถานีอนามัยบานผาหมี    และโรงพยาบาลแมสาย ,การจัดหนวยสุขภาพตรวจเยี่ยม
ชุมชน,   การจัดชุดรับสงผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉินการจัดต้ังหนวยกูชีพ,การจัดหนวยกูภัย “หน่ึงตําบล หน่ึงทีมกูภัย” 

2.3) พัฒนาปรับปรุงระบบการกําจัดขยะมูลฝอย   โดยเนนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินการอยางเปนระบบ รวมบริหารจัดการบอกําจัดขยะรวมของอําเภอแมสาย    รวมกับเทศบาลตําบลแมสาย และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตาง ๆ     การสรางจิตสํานึกในการรักษาความสะอาดเรียบรอยของบานเมือง การจัดใหมีระบบบําบัด
นํ้าเสียรวมของชุมชน รองรับการขยายตัวของเมืองแมสาย เมืองทองเที่ยวตามแนวชายแดน 

2.4) การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานในรูปแบบ
“ประชาคมเทศบาล” 

3.นโยบายการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
มีนโยบายมุงเนนที่จะจัดระบบการศึกษาในระดับอนุบาล  เด็กกอนวัยเรียนและพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอก

ระบบ   สนับสนุนใหประชาชนมีความรู   ความเขาใจในวัฒนธรรม   และจารีตประเพณีอันดีงามเสริมสรางจิตสํานึก   และ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตนตอสังคม  ภายใตความหลากหลายทางวัฒนธรรมตลอดจนฟนฟู  และรักษาเอกลักษณ
ของทองถ่ิน   โดยการสนับสนุน กิจกรรมทางศาสนาของประชาชนทุกศาสนา  สงเสริมและพัฒนาความสามารถดานกีฬา   
แกเยาวชนในชุมชนอยางทั่วถึง   พรอมใหเยาวชนและผูที่สนใจไดรับการฝกฝน  เพ่ือพัฒนาทักษะทางดานกีฬาอยางมีระบบ
นําไปสูการพัฒนาที่ถูกตอง ปรับปรุงศูนยเยาวชนตําบลใหเกิดความหลากหลายในกิจกรรมตาง ๆ เชน ดานดนตรีสากล 
ดนตรีพ้ืนบานศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ    กิจกรรมนันทนาการท่ีทั่วถึงมอบใหแกประชาชน   เนนกระบวนการมี 
สวนรวม การเรียนรูรวมกันของชุมชน โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังน้ี 

3.1) สงเสริมสนับสนุนและยกระดับการศึกษาของเด็ก  เยาวชน  ประชาชนทั่วไป    ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
ตามอํานาจขอบเขตที่กฎหมายกําหนด เตรียมความพรอมดานบุคลากร วัสดุอุปกรณ สื่อการเรียนการสอน และพัฒนา
ยกระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็กจัดเปนโรงเรียนเทศบาล  ระดับอนุบาล   การสงเสริมการเรียนรูของชุมชน โดยใชระบบ
คุณธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนเปนพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรูที่เช่ือมโยงความรวมมือของสถาบันครอบครัว สถาบัน
ทางศาสนา สถาบันทางการศึกษา และสถาบันทางสังคม พรอมทั้งพัฒนาคุณภาพการศึกษาระบบเครือขายของ 
ทองถ่ิน 

3.2) สนับสนุนการศึกษาอบรมของประชาชน    การสงเสริมพัฒนาเด็กเยาวชนไดรับโอกาสในการศึกษาตอใน
ระดับสูงแลวนําความรูความสามารถกลับมาพัฒนาทองถ่ิน การจัดต้ังศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดต้ังศูนยขอมูล 
ขาวสาร   งานเผยแพรประชาสัมพันธ 
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3.3) สงเสริมและสนับสนุนศูนยบูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน สถาบันทางศาสนา ใหเปนแหลงเรียนรู
และสืบคน เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมของทองถ่ินอยางยั่งยืน การสรางองคความรู สืบคนปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ใหชุมชนตาง ๆ ไดเขามีสวนรวมในการถายทอดความรูภูมิปญญาพ้ืนบาน แกเด็กและเยาวชน การบํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีงาม 

3.4) สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการตาง ๆ จัดต้ังศูนยเยาวชนเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  เปน 
แหลงเรียนรูแลกเปล่ียนความคิดเห็น  เสริมสรางประสบการณในการดําเนินงานดานตาง ๆ  การจัดต้ังชมรมกีฬาและ
นันทนาการ  จัดหาและบํารุงรักษาอุปกรณกีฬา   สถานที่ออกกําลังกายและพักผอนหยอนใจชุมชน 

4.นโยบายการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบรอย 
มีนโยบายมุงเนนที่จะใหบริการประชาชนทุกระดับ และใหประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได มีการรักษาความ

สงบเรียบรอยของประชาชน และการประชาสัมพันธใหความรูดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเนนให
ประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานความรวมมือทุกภาคสวนในลักษณะเครือขายความรวม
มือในการปฏิบัติงานใหเกิดความผาสุกและเกิดความมั่นคงในชีวิตทรัพยสิน โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังน้ี 

4.1) พัฒนาระบบรักษาความสงบเรียบรอยแกชุมชน  พัฒนาศักยภาพเครือขายอาสาสมัคร อปพร.  ชรบ., ตํารวจ
ชุมชน, ทหารกองหนุน-กองกําลังประชาชน ประสานความรวมมือชมรมกํานัน-ผูใหญบานดูแลการรักษาความสงบเรียบร
อยของหมูบาน ชุมชน 

4.2) การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรมโดยเนนชุมชนมีสวนรวม การจัดต้ังศูนย
ประสานงานการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเมืองชายแดน รวมปฏิบัติหน
าที่กับศูนย อปพร.ในแตละหมูบาน การจัดต้ังสายตรวจรวมระหวาง อปพร. กับอาสาสมัครตํารวจชุมชน ,การประสานงาน
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียง 

4.3) การจัดหาใหมีเครื่องมือเครื่องใชในการดับเพลิง   การปองกันรักษาความสงบเรียบรอย     ใหมีมาตรฐาน  
ครบถวน  สงเสริมและเผยแพรความรูในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหแกราษฎร  สรางความเช่ือมั่นใหกับ
ประชาชน และการประกอบธุรกิจของนักลงทุนในเมืองชายแดน มากยิ่งขึ้น 

4.4) การจัดทําระบบขอมูลชุมชน   ในการสํารวจสภาพพื้นที่ การอยูอาศัยของประชาชนในแตละหมูบาน ชุมชน 
เพ่ือจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนการรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน และการจัดต้ังศูนยปฏิบัติการ
เพ่ือเอาชนะยาเสพติดอยางจริงจัง 

5. นโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การสงเสริมการลงทุนการพาณชิยกรรมและการทองเท่ียว 
มีนโยบายมุงเนนที่จะสงเสริมการพัฒนาเสริมสรางเศรษฐกิจพ้ืนฐานครัวเรือนและชุมชน เพ่ือสรางความมั่นคง 

ดานการประกอบอาชีพ และยกระดับรายไดใหแกประชาชนในทองถ่ินอยางยั่งยืน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุง
และพัฒนาสินคาในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม เพ่ิมศักยภาพแกเกษตรกรและการผลิตใหไดคณุภาพมาตรฐาน   ปรับปรุง
ศักยภาพการจัดเก็บรายได    และเรงพัฒนาเพ่ิมศักยภาพดานการทองเที่ยวในทองถ่ินอยางครบวงจร โดยมีแนวทางในการ
พัฒนา ดังน้ี  

5.1) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหมีความสมดุล สอดคลองแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
5.2) สงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและสรางมูลคาเพ่ิมของสินคาและบริการ เพ่ือยกระดับรายไดสนับสนุน

กิจกรรมของกลุมอาชีพตาง ๆ มุงกระจายรายไดสูประชาชนอยางทั่วถึง โดยมุงหวัง ใหประชาชนในทองถ่ิน มีงานทําตลอด
ฤดูกาล 
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5.3) พัฒนากระบวนการในการผลิตและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑชุมชน  พรอมทั้งพัฒนาแหลงการตลาดเพื่อ
รองรับการจําหนายผลิตภัณฑ     เพ่ิมศักยภาพแกเกษตรกรในการเพ่ิมผลผลิตสนับสนุนสินคาภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
ควบคูกับพัฒนาเมืองใหนาอยู   และปลอดภัย เพ่ือสรางความม่ันใจแกนักทองเที่ยวและผูประกอบการดานบริการ   และ
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงปจจัยพ้ืนฐาน     เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทุกดานอยางมีระบบ 

5.4) พัฒนาแหลงทองเที่ยวเมืองชายแดนใหมศีักยภาพสอดคลองกับวัฒนธรรมทองถ่ิน สรางงานเสริมรายไดเพ่ิม
ขึ้นใหกับประชาชนและชุมชน 

6. นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
มีนโยบายมุงเนนที่จะพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานอยางมีระบบ เรงรัดพัฒนาดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการและ

บริการสาธารณะทุกดานใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน   สนองตอการพัฒนาศักยภาพและสภาพแวดลอมทางกายภาพของเมือง    
อันจะเปนสวนสําคัญในการเพ่ิมความสะดวกในการดํารงชีวิต การคมนาคม สัญจรไปมาและการประกอบอาชีพของ
ประชาชน โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังน้ี 

6.1 เรงพัฒนาเครือขายระบบโครงสรางพ้ืนฐานของหมูบานและ เช่ือมโยงกับทุกตําบลใหมีความสะดวกสบาย 
ปลอดภัย ทั้งดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหไดคุณภาพ มีมาตรฐานรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและเมือง
ชายแดน 

6.2 การพัฒนาระบบผังเมือง   การควบคุมอาคาร   ระบบการจราจร ถนนเล่ียงเมือง ถนนสายหลักสะพาน ทอ
ระบายนํ้า ระบบประปา การบํารุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งกอสรางอื่น ๆ  พรอมปรับปรุงภูมทัศนของ
หมูบาน ชุมชนใหครบทุกพ้ืนที่ 

7. นโยบายการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
   มีนโยบายมุงเนนที่จะเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน ในการปรับปรุงบํารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    เปนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   และสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่เปนไปอยางยั่งยืน    ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน ครอบคลุมกิจกรรมที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอม  พัฒนาบาน
เมืองใหนาอยู   นาอาศัย มี  ทรัพยากรธรรมชาติที่พอเพียง เหมาะสมตอการนํามาใชประโยชน   ภายใตการรักษาความสมดุล
ของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังน้ี 

7.1) การเสริมสรางจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
7.2) การปองกันการทําลาย การบําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 7.3) พัฒนาสิ่งแวดลอมโดยการบริหารจัดการ กิจกรรมการสนับสนุนระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
7.4) รณรงคการขุดลอกวัชพืช คลองที่สงนํ้าใชในการเกษตร ขุดลอกลําเหมืองเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวม 
7.5) ปรับปรุงแหลงเก็บกักนํ้า การพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และเพ่ือการเกษตร ปรับปรุงพัฒนาพ้ืนที่ 
เพ่ือการอนุรักษใหเกิดการใชที่ดินอยางมีระบบ สรางความเขาใจและมีสวนรวมในการบริหารจัดการ การอนุรักษ
แหลงเรียนรูโบราณสถาน ปาไม ภายใตจิตสํานึก และรับผิดชอบในสิ่งแวดลอม โดยทั่วถึงและเทาเทียมกัน 
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บทท่ี 5  สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
 

5.1 วิสัยทัศนการพัฒนา 
“องคกรท่ีเปนเลิศมุงใหบริการ    สูธรรมาภิบาลคูตําบล” 

5.2  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวง 3 ป  
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชมุชน 
 มีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 

1.1 สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน รักษา ฟนฟูสุขภาพ ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน 
1.2 พัฒนาและสงเสริมการศึกษาในระดับเด็กกอนวัยเรียน การศึกษาในระบบและนอกระบบใหความรูคู

คุณธรรม 
1.3 พัฒนาและเสริมสรางการกีฬา และนันทนาการของประชาชนและเยาวชน สูการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี 
1.4 สงเสริมและสนับสนุนการฟนฟู สืบสาน อนุรักษ และบูรณาการงานดานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

ทองถ่ิน 
1.5 พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคม และสนับสนุนการสังคมสงเคราะหแกผูดอยโอกาสทางสังคม 
1.6 สงเสริมและสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของชุมชน 

2.พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบรอย และความมั่นคงเขตเมืองชายแดน 
 มีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 

2.1 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน องคกร ชุมชน และวัสดุอุปกรณใหมีความเขมแข็งในการสรางเครือขาย
และดําเนินงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความสงบเรียบรอยภายใน 

2.2 สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอาชญากรรม 
2.3 พัฒนาประสิทธิภาพการเฝาระวังปญหา ภัยธรรมชาติ และพัฒนาระบบขอมูลขาวสารการแจงเตือนภัย  

การขาว 

 3. พัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานครัวเรือนและชุมชน การลงทุน การพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
  มีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 

3.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝมือแรงงาน และยกระดับรายไดกลุมองคกรอาชีพ ผูวางงาน และ
ผูดอยโอกาสทางสังคม 

3.2 สงเสริมและสนับสนุนการสรางมูลคาเพ่ิมของสินคา บริการ และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน 
3.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการผลิตภาคเกษตร สอดคลองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4 พัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวเมืองชายแดนและการบริหารจัดการทองเที่ยว สรางรายไดแกประชาชน

และชุมชน 

4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปการ 
 มีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 

4.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายนํ้าของหมูบานและเช่ือมโยงกับทุก
ตําบล 

4.2 ขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะ 
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4.3 ขยายเขตระบบประปา 
4.4 ติดต้ังระบบโทรศัพทสาธารณะ 
4.5 พัฒนาระบบจราจรทางบก 
4.6 สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําผังเมือง และควบคุมอาคารสอดคลองเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 

 5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการส่ิงแวดลอมเมืองนาอยูอยางยัง่ยืน 
  มีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 

5.1 สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน ฟนฟู อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.2 สงเสริมและสนับสนุนการสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.3 สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
5.4 สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการบําบัดนํ้าเสียชุมชน และการระบายนํ้าแกไขปญหานํ้าทวม 
5.5 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค 
5.6 สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการใชที่ดินอยางมีระบบ 

6. พัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี
  มีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 

6.1 สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในรูปประชาคมเทศบาลในการบริหารจัดการกิจการ
ทองถ่ินใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได 

6.2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการท่ีดีแกประชาชน 
6.3 พัฒนาการบริหารงานการคลัง ระบบการพัสดุ และระบบการจัดเก็บรายได 
6.4 พัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร 
6.5 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ีสําคัญแกประชาชน 
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บทที่ 6  สรุปบัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

ยุทธศาสตร 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 รวม 3 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน 
1.1 สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน รักษา ฟนฟูสุขภาพ ยกระดับสุขภาพ
อนามัยที่ดีของประชาชน 
1.2 พัฒนาและสงเสริมการศึกษาในระดับเด็กกอนวัยเรียน การศึกษาในระบบ
และนอกระบบใหมีความรูคูคุณธรรม 
1.3 พัฒนาและเสริมสรางการกีฬา และนันทนาการของประชาชนและเยาวชน สู
การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี 
1.4 สงเสริมและสนับสนุนการฟนฟู สืบสาน อนุรักษ และบูรณาการงานดาน
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น 
1.5 พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคม และสนับสนุนการสังคมสงเคราะหแก
ผูดอยโอกาสทางสังคม 
1.6 สงเสริมและสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
19 

 
24 

 
18 

 
27 

 
9 
 

12 

 
2,610,000 

 
6,895,240 

 
1,104,000 

 
1,189,000 

 
1,660,000 

 
2,790,000 

 
13 

 
18 

 
9 
 

17 
 

9 
 

4 

 
910,000 

 
7,355,240 

 
515,000 

 
925,000 

 
1,660,000 

 
140,000 

 
13 

 
17 

 
9 
 

16 
 

9 
 

4 

 
910,000 

 
6,355,240 

 
515,000 

 
905,000 

 
1,660,000 

 
140,000 

 
45 

 
59 

 
36 

 
60 

 
27 

 
20 

 
4,430,000 

 
20,605,720 

 
2,134,000 

 
3,019,000 

 
4,980,000 

 
3,070,000 

รวม 109 16,248,240 70 11,505,240 60 10,485,240 239 38,238,720 

2) พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบรอย และความ
มั่นคงเขตเมืองชายแดน 
2.1 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน องคกร ชุมชน และวัสดุอุปกรณใหมีความ
เขมแข็งในการสรางเครือขายและดําเนินงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ความสงบเรียบรอยภายใน 

 
 

12 

 
 

1,513,050 

 
 

1 

 
 

20,000 

 
 

1 

 
 

20,000 

 
 

14 

 
 

1,553,050 
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ยุทธศาสตร 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 รวม 3 ป 

จํานวนโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.2 สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและ
อาชญากรรม 
2.3 พัฒนาประสิทธิภาพการเฝาระวังปญหา ภัยธรรมชาติ และพัฒนา
ระบบขอมูลขาวสาร การแจงเตือนภัย การขาว 

6 
 

5 

369,000 
 

875,000 

3 
 

1 

300,000 
 

200,000 

3 
 

1 

300,000 
 

200,000 

12 
 

7 

969,000 
 

1,275,000 

รวม 23 2,757,050 5 520,000 5 520,000 33 3,797,050 

3) พัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานครัวเรือนและชุมชน การลงทุน การพาณิช
ยกรรม และการทองเที่ยว 
3.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝมือแรงงาน และยกระดับรายได
กลุมองคกรอาชีพ ผูวางงาน และผูดอยโอกาสทางสังคม 
3.2 สงเสริมและสนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มของสินคา บริการ และ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน 
3.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการผลิตภาคเกษตร สอดคลอง
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4 พัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวเมืองชายแดนและการบริหารจัดการ
ทองเที่ยว สรางรายไดแกประชาชนและชุมชน 

 
 

5 
 

3 
 

7 
 

5 

 
 

410,000 
 

300,000 
 

885,000 
 

130,000 

 
 

5 
 

3 
 

2 
 

4 

 
 

410,000 
 

300,000 
 

675,000 
 

200,000 

 
 

5 
 

3 
 

2 
 

2 

 
 

410,000 
 

300,000 
 

675,000 
 

100,000 

 
 

15 
 

9 
 

11 
 

11 

 
 

1,230,000 
 

900,000 
 

2,235,000 
 

430,000 

รวม 20 1,725,000 14 1,585,000 12 1,485,000 46 4,795,000 

4) พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปการ 
4.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบาย
น้ําของหมูบานและเชื่อมโยงกับทุกตําบล 
4.2 ขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะ 

 
23 

 
3 

 
10,105,800 

 
1,260,000 

 
37 

 
3 

 
22,185,000 

 
1,235,000 

 
1 
 

2 

 
250,000 

 
1,200,000 

 
61 

 
8 

 
32,540,800 

 
3,695,000 
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ยุทธศาสตร 
ป 2553 ป 2554 ป 2555 รวม 3 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.3 ขยายเขตระบบประปา 
4.4 ติดตั้งระบบโทรศัพทสาธารณะ 
4.5 พัฒนาระบบจราจรทางบก 
4.6 สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําผังเมือง และควบคุมอาคาร
สอดคลองเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 

2 
1 
3 
2 

300,000 
250,000 
700,000 
700,000 

- 
1 
1 
2 

- 
250,000 
100,000 
700,000 

- 
1 
1 
2 

- 
250,000 
100,000 
700,000 

2 
3 
5 
6 

300,000 
750,000 
900,000 

1,400,000 

รวม 34 13,315,800 44 24,470,000 7 2,500,000 85 40,285,800 

5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดลอมเมืองนาอยูอยาง
ยั่งยืน 
5.1 สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน ฟนฟู อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.2 สงเสริมและสนับสนุนการสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.3 สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการกําจัดขยะมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูล 
5.4 สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการบําบัดน้ําเสียชุมชน และ
การระบายน้ําแกไขปญหาน้ําทวม 
5.5 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคและ
บริโภค 
5.6 สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการใชที่ดินอยางมีระบบ 

 
 

6 
 

3 
 

5 
 

4 
 

5 
 

2 

 
 

1,030,000 
 

260,000 
 

1,700,000 
 

100,000 
 

450,000 
 

2,100,000 

 
 

3 
 

3 
 
- 
 
- 
 
- 
 

1 

 
 

830,000 
 

260,000 
 
- 
 
- 
 
- 
 

100,000 

 
 

3 
 

3 
 
- 
 
- 
 
- 
 

1 

 
 

830,000 
 

260,000 
 
- 
 
- 
 
- 
 

100,000 

 
 

12 
 

9 
 

5 
 

4 
 

5 
 

4 

 
 

2,690,000 
 

780,000 
 

1,700,000 
 

100,000 
 

450,000 
 

2,300,000 

รวม 25 5,640,000 7 1,190,000 7 1,190,000 39 8,020,000 
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ยุทธศาสตร 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 รวม 3 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6) พัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
6.1 สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในรูปประชาคมเทศบาล
ในการบริหารจัดการกิจการทองถิ่นใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบได 
6.2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ  
สูการบริการที่ดีแกประชาชน 
6.3 พัฒนาการบริหารงานการคลัง ระบบการพัสดุ และระบบการจัดเก็บรายได 
6.4 พัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร 
6.5 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่สําคัญแกประชาชน 

 
8 
 

30 
 
6 
2 
5 

 
985,000 

 
6,340,000 

 
5,305,000 
335,000 
750,000 

 
6 
 

28 
 
2 
- 
3 

 
915,000 

 
8,090,000 

 
110,000 

- 
250,000 

 
6 
 

28 
 
2 
- 
3 

 
915,000 

 
6,090,000 

 
110,000 

- 
250,000 

 
20 

 
86 

 
10 
2 

11 

 
2,815,000 

 
20,520,000 

 
5,525,000 
335,000 

1,250,000 

รวม 51 13,715,000 39 9,365,000 39 7,365,000 129 30,445,000 

รวมทั้งสิ้น 262 53,401,090 179 48,635,240 130 23,545,240 571 125,581,570 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553  -  2555)   เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

1.ยุทธศาสตร     พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน 
1.1 แนวทางการพัฒนา    สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน รักษา ฟนฟูสุขภาพ ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

1 โครงการจัดหาเครื่องออกกําลัง
กายและจัดหาสถานที่ออก
กําลังกายกลางแจง 

เพื่อสงแสริมการยกระดับสุขภาพ
อนามัยทีด่ีถวนหนาแกประชาชน 

ทุกหมูบานในเขตพื้นที/่
สวนสาธารณะในพื้นที ่

900,000.- 
งบ ทต./ 
งบ สปสช 

- - ประชาชนมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง  ไดรับการฟนฟูสุขภาพ
กายและใจใหสมบูรณมีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ีขึ้น  

งานสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการเขาคายอบรม/ศึกษาดู
งานอสม.และแกนนําสงเสริม
สุขภาพชุมชน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนและ
พัฒนาการมีสวนรวมยกระดับ
คุณภาพชวีิตทีด่ีของประชาชน 

กิจกรรมฝกอบรม อสม.
และการศึกษาดูงานสราง
วิสัยทัศน/หมู 1-10 

300,000.- 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ด ี
และเกิดการมีสวนรวมระหวาง
องคกรชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพชวีิตของประชาชน  

งานสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 

3 โครงการปรับปรุงศูนย ศสมช.
และจัดหาครุภัณฑ หมู 3 

เพื่อพัฒนาสถานที่ใหบริการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน และ
เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพ
ประชาชนอยางใกลชิด 

หมู 3 60,000.- 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ด ี
และเกิดการมีสวนรวมระหวาง
องคกรชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพชวีิตของประชาชน  

งานสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 

4 โครงการรณรงคปองกันโรค
ไขเลือดออกและพนหมอก
ควันทําลายแหลงเพาะพันธุ
ยุงลาย 

เพื่อสงแสริมการยกระดับสุขภาพ
อนามัยทีด่ีถวนหนาแกประชาชน 
และเพิ่มประสิทธิภาพการปองกัน
และควบคุมการแพรระบาดของ
โรคไขเลือดออกในทองถิ่น 

กิจกรรมรณรงค สํารวจ
แหลงเพาะพันธุพนหมอก
ควัน ประกวดหมูบาน
ปลอดยุงลาย และซอม
บํารุงเครื่องพน/หมู 1-10 

150,000 
งบ ทต. 

 

150,000 
งบ ทต. 

 

150,000 
งบ ทต. 

 

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ด ีลด
การแพรระบาดของโรค และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานดาน
การปองกันควบคุมโรคติดตอใน
ทองถิน่  

งานสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 

 



ห น า  | 75 
 

แผนพัฒนาสามป  2553 – 2555  เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  | ห น า 75  

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

5 โครงการสรางโภชนาการเด็ก
น้ําหนักต่ํากวาเกณฑ 

เพื่อสงแสริมการยกระดับสุขภาพ
อนามัยทีด่ีถวนหนาแกเด็ก
เยาวชนในทองถิน่ 

จัดหาอาหารเสริมนม  แก
เด็กแรกเกิดและตกเกณฑ  
จปฐ./กจิกรรมอบรมให
ความรูดานโภชนาการแก
มารดา/หมู 1-10 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

เด็กเยาวชนในทองถิ่นมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง  ไดรับการฟนฟู
สุขภาพกายและใจใหสมบูรณมี
คุณภาพชวีิตทีด่ีขึ้น  

งานสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 

6 โครงการจัดหาโตะทํางานของ
ศูนย  ศสมช.หมู 4 

เพื่อพัฒนาสถานที่ใหบริการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน และ
เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพ
ประชาชนอยางใกลชิด 

หมู 4 40,000.- 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ด ี
และเกิดการมีสวนรวมระหวาง
องคกรชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพชวีิตของประชาชน  

งานสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 

7 โครงการอบรมการปองกัน
โรคติดตอและไมติดตอ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนและ
พัฒนาการมีสวนรวมยกระดับ
คุณภาพชวีิตทีด่ีของประชาชน 

ฝกอบรม อสม.ประชาชน
เกี่ยวกับโรคติดตอ/
โรคมะเร็งเตานม/ปาก
มดลูก/เบาหวาน และ
อื่นๆ ที่ควรรู/หมู 1-10 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง  ไดรับการฟนฟูสุขภาพ
กายและใจใหสมบูรณมีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ีขึ้น  

งานสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 

8 โครงการฉีดวัคซีนปองกนัโรค
พิษสุนัขบา 

เพื่อสงแสริมการยกระดับสุขภาพ
อนามัยทีด่ีถวนหนาแกประชาชน
และพัฒนาระบบการควบคุมโรค
จากสัตว 

กิจกรรมรณรงค /ฉีด
วัคซีนปองกนั/
ลงทะเบียนคุมสัตวเลี้ยง
ในทองถิน่/หมู 1-10 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง  ไดรับการฟนฟูสุขภาพ
กายและใจใหสมบูรณมีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ีขึ้น  และมีการควบคุม
โรคติดตอจากสัตวเลี้ยงอยางมี
ประสิทธิภาพ 

งานสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

9 โครงการอบรมการดูแล
สงเสริมสุขภาพชุมชน และ
ความรูดานกฎหมาย
สาธารณสุข 

เพื่อสงแสริมการยกระดับสุขภาพ
อนามัยทีด่ีถวนหนาแกประชาชน
และพัฒนาความรูดานกฎหมาย 
สาธารณสุขแกประชาชน 

ประชาชนในเขตพื้นที ่ 50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ด ีลด
การแพรระบาดของโรคติดตอ 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานดานการสงเสริม ฟนฟู
สุขภาพอนามัยทีด่ีของประชาชน  

งานสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 

10 ปรับปรุงศูนย ศสมช.หมู 8 เพื่อพัฒนาสถานที่ใหบริการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน และ
เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพ
ประชาชนอยางใกลชิด 

หมู 8 200,000.- 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ด ี
และเกิดการมีสวนรวมระหวาง
องคกรชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพชวีิตของประชาชน  

งานสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 

11 โครงการอบรมการปองกัน
และแกไขโรคเบาหวาน    
ความดันโลหิตสูง 

เพื่อสงแสริมการยกระดับสุขภาพ
อนามัยทีด่ีถวนหนาแกประชาชน 

ประชาชนในเขตพื้นที ่ 50,000.- 
งบ ทต. 

 

50,000.- 
งบ ทต. 

 

50,000.- 
งบ ทต. 

 

ประชาชนมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง  ไดรับการฟนฟูสุขภาพ
กายและใจใหสมบูรณมีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ีขึ้น  

งานสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 

12 ปรับปรุงศูนย ศสมช.พรอมเท
ลานแกไขปญหาน้ําทวม หมู 9 

เพื่อพัฒนาสถานที่ใหบริการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน และ
เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพ
ประชาชนอยางใกลชิด 

หมู 9 200,000.- 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ด ี
และเกิดการมีสวนรวมระหวาง
องคกรชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพชวีิตของประชาชน  

งานสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 

13 โครงการตลาดสดนาซื้อ 
อาหารสะอาด ปลอดภัย 
สงเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
และโภชนาการ 

เพื่อสงเสริมสุขอนามัยดาน
โภชนาการของปะชาชน และ
พัฒนามาตรฐานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมของตลาดในพื้นที ่ 

กิจกรรมลางตลาด/อบรม
อาหารปลอดภัย/ตรวจ
สารปนเปอนในอาหาร 
การประกวดแผงลอย 
รานคาอรอยปลอดภัย/
ตลาดสดในพื้นที ่

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง  ไดรับการฟนฟูสุขภาพ
กายและใจใหสมบูรณมีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ีขึ้น  

งานสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

14 โครงการสงเสริมสุขภาพจิต
ชุมชน 

เพื่อสงเสริม สุขภาพจิตทีด่ีแก
ชุมชนและพัฒนาการมีสวนรวม
ยกระดับคุณภาพสุขภาพจิตและ
กายของประชาชน 

กิจกรรมอบรม อสม.
ประชาชน ผูปฏิบตัิงาน 
ครัวเรือน/หมู 1-10 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีสุขภาพจิตดี สงผลให
รางกายแข็งแรง  และไดรับการ
ฟนฟูสุขภาพใจและกายให
สมบูรณมีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น  

งานสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 

15 โครงการลดภาวะโรคอวน 
ตามแนวทางองคกรไรพุง 

เพื่อสงแสริมการยกระดับสุขภาพ
อนามัยทีด่ีถวนหนาแกประชาชน
และพัฒนาตนแบบการดแูล
สุขภาพที่ด ี

กิจกรรมอบรม/กจิกรรม
สงเสริมตนแบบไรพุง/
กิจกรรมการออกกําลัง
กาย/หมู 1-10 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง  ไดรับการฟนฟูสุขภาพ
กายและใจใหสมบูรณมีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ีขึ้น  

งานสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 

16 โครงการสนับสนุนอุปกรณ
การแพทย  สําหรับศูนย  
ศสมช. 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนและ
พัฒนาการมีสวนรวมยกระดับ
คุณภาพชวีิตทีด่ีของประชาชน 

จัดหาวัสดอุุปกรณ
การแพทยที่จําเปน/ 
หมู 1-10 

100,000 
งบ ทต./งบจาก
หนวยงานอื่น 

100,000 
งบ ทต./งบจาก
หนวยงานอื่น 

100,000 
งบ ทต./งบจาก
หนวยงานอื่น 

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ด ี
และเกิดการมีสวนรวมระหวาง
องคกรชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพชวีิตของประชาชน  

งานสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 

17 โครงการสนับสนุนการจัดกฬีา
และเขารวมการแขงขันกีฬา  
อสม. 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนและ
พัฒนาการมีสวนรวมยกระดับ
คุณภาพชวีิตทีด่ีของประชาชน 

สนับสนุนการจัดกีฬาและ
สงตัวนักกีฬา อสม.เขา
รวมแขงขัน/หมู 1-10 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ด ี
และเกิดการมีสวนรวมระหวาง
องคกรชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพชวีิตของประชาชน  

งานสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 

18 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
วัน  อสม. 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนและ
พัฒนาการมีสวนรวมยกระดับ
คุณภาพชวีิตทีด่ีของประชาชน 

สนับสนุนการจัดกิจกรรม
วัน อสม./หมู 1-10 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ด ี
และเกิดการมีสวนรวมระหวาง
องคกรชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพชวีิตของประชาชน  

งานสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

19 โครงการกองทุนสุขภาพ 
สงเสริมสิทธิประกันสุขภาพ
ถวนหนา 

เพื่อพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
ถวนหนาแกประชาชน  

จัดตั้งกองทนุสุขภาพ/
ฝกอบรมสิทธิประกัน/
กิจกรรม สปสช/หมู 1-10 

230,000 
งบ ทต./ 

457,312.50 
งบ สปสช 

 

230,000 
งบ ทต./ 

457,312.50 
งบ สปสช 

 

230,000 
งบ ทต./ 

457,312.50 
งบ สปสช 

 

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ด ี
และเกิดการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในทองถิ่น  

งานสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 
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1.ยุทธศาสตร     พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน 
1.2 แนวทางการพัฒนา    พัฒนาและสงเสริมการศึกษาในระดับเด็กกอนวัยเรียน การศึกษาในระบบและนอกระบบใหมีความรูคูคุณธรรม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาแกเด็กยากไร 
 

เพื่อสงเสริมเด็กเยาวชนที่ยากจน 
ยากไร และดอยโอกาส มีโอกาส
ไดรับการศึกษาตามเกณฑและ
สูงขึ้น และสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพชวีิตเด็กและเยาวชน
ยากไร  

- ทุนการศกึษากองทุน 
แพลน/เด็กเยาวชนในเขต
พื้นที ่
 

150,000 
งบ ทต. 

150,000 
งบ ทต. 

150,000 
งบ ทต. 

เด็กดอยโอกาสในทองถิน่ ไดรับ
การศึกษาภาคบังคับ ที่เหมาะสม
กับวัย และดํารงชวีิตอยูรวมกบั
ผูอื่นอยางมีความสุข และเพิ่ม
บุคลากรที่ดีในการพัฒนาทองถิน่ 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

- ทุนการศกึษาเดก็ยากจน 
ยากไร/เด็กเยาวชนในเขต
พื้นที ่

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

- ทุนการศกึษาบุตรผูทํา
ประโยชนในทองถิ่น/เด็ก
เยาวชนในเขตพื้นที ่

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

2 โครงการติดตั้งหลังคาโครง
เหล็กพรอมติดแสลมสนามเด็ก
เลนศูนยพัฒนาเดก็เล็กวัด
วิเชตรมณ ี

เพื่อพัฒนาโอกาสทางการศกึษา
และพัฒนาการทางรางกาย 
สติปญญา และสังคมของเด็กเล็ก
อยางเหมาะสมกับวัยสอดคลอง
กับมาตรฐานการศึกษา 

โครงหลังคาสนามเด็ก
เลน/ศนูยเด็กเล็ก หมู 
4,5,6,7,9 

250,000 
งบ ทต. 

- - เด็กเล็กไดรับการพัฒนาเหมาะสม
ตอพัฒนาการทางสติปญญา 
รางกาย อารมณ  และสิ่งแวดลอม
ทางการเรียนรูไดรับการพัฒนาที่
เหมาะสมสําหรับเด็กเล็ก 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

3 โครงการเรียนรูโลกกวางของ
เยาวชนตําบลเวียงพางคํา 

เพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดี คานิยม
ที่เหมาะสมกับวัย และสราง
วิสัยทัศน ความรูประสบการณ
ชีวิตแกเด็กและเยาวชนในพื้นที ่

กิจกรรมฝกอบรม ศึกษา
นอกหองเรียน/ศนูย
เยาวชนตําบลเวียงพางคํา/  
โรงเรียนในพื้นที่  

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

นักเรียน เยาวชนมีทัศนคตทิี่ดีตอ
การเรียนรู มีประสบการณที่
เหมาะสมตอวัย  

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

4 โครงการสนับสนุนบุคลากร
ทางการศกึษาของโรงเรียน 

เพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
การเรียนการสอนในระบบ
โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 

โรงเรียนในเขตพื้นที่/
ศูนยเด็กเล็ก  
ตําบลเวียงพางคํา 

150,240 
งบ ทต. 

150,240 
งบ ทต. 

150,240 
งบ ทต. 

ประสิทธิภาพการเรียน 
การสอน ในระบบโรงเรียนและ
ศูนยเด็กเล็กเพิ่มสูงขึ้นตาม
มาตรฐาน 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

5 โครงการศูนยเด็กเล็กนาอยู เพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาในศนูยเด็กเล็ก  

จัดหาสื่อการเรียน/การ
จัดทําหลกัสูตร/การปรับ
ภูมิทัศนศนูยเด็กเล็ก/
กิจกรรมสงเสริมการ
เรียนรู/กิจกรรมสงเสริม
สุขภาพ/ศนูยเด็กเล็ก หมู 
4,5,6,7,9 

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

เด็กเล็กไดรับการพัฒนาเหมาะสม
ตอพัฒนาการทางสติปญญา 
รางกาย อารมณ  และสิ่งแวดลอม
ทางการเรียนรูไดรับการพัฒนาที่
เหมาะสมสําหรับเด็กเล็กตาม
มาตรฐาน 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

6 โครงการเสริมสรางทักษะ
คอมพิวเตอรแกเยาวชน
ประชาชนทัว่ไป 

เพื่อพัฒนาทกัษะดานการใชงาน
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ รองรบัการศกึษา การ
ขยายตัวของการคา การทองเที่ยว
ชายแดน 

เยาวชน ประชาชนตําบล 
เวียงพางคํา 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

เยาวชนและประชาชนมีทกัษะ
ทางดานการใชงานคอมพวิเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถนํามาใชในการศึกษา 
ประกอบอาชีพเพือ่สรางรายไดแก
ครอบครัว 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

7 โครงการเรียนรูภาษาจีนและ
ภาษาตางประเทศ 

เพื่อพัฒนาทกัษะดาน
ภาษาตางประเทศรองรับ
การศึกษา การขยายตัวของการคา 
การทองเที่ยวชายแดน 

เยาวชนตําบล 
เวียงพางคํา 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

เยาวชนมีทักษะทาง
ภาษาตางประเทศ สามารถ
นํามาใชในการศกึษา และ
ประกอบอาชีพเพือ่สรางรายไดแก
ครอบครัว 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

8 โครงการพัฒนาอบรมบุคลากร
ทางการศกึษาและจัดทํา
หลักสูตร 

เพื่อพัฒนาความรูบุคลากรทาง
การศึกษาและพฒันาระบบการ
จัดการเรียนการสอนสอดคลอง
ตามมาตรฐานจัดการศึกษาศนูย
พัฒนาเด็กเลก็ 

บุคลากรทางการศึกษา 
ทต.เวียงพางคํา และศนูย
เด็กเล็กในเขตพื้นที ่

110,000 
งบ ทต. 

110,000 
งบ ทต. 

110,000 
งบ ทต. 

ประสิทธิภาพการเรียน 
การสอน ในศูนยเด็กเล็กเพิ่ม
สูงขึ้นตามมาตรฐานจัดการศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

9 โครงการหนอนนอย 
รักการอาน 

เพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดี คานิยม
รักการอานเพิ่มพนูความรู ที่
เหมาะสมกับวัยของเด็กและ
เยาวชนในทองถิน่ 

จัดหาหนังสือ/กิจกรรม
สงเสริมรักการอาน/ศูนย
เด็กเล็ก โรงเรียนในพื้นที่/
ตําบลเวียงพางคํา 

70,000 
งบ ทต. 

70,000 
งบ ทต. 

70,000 
งบ ทต. 

เด็กเยาวชนไดรับโอกาสและ
คุณภาพการเรียนรู ศึกษาคนควา
นอกหองเรียน มีทัศนคตแิละ
คานิยมที่ดีตอการศึกษาคนควา 
และรักการอาน 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

10 โครงการจัดหาสื่ออปุกรณการ
เรียนการสอนโรงเรียนและ
ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศกึษาใน
ระบบโรงเรียนและศูนยเด็กเล็ก  

จัดหาสื่อการเรียน 
การสอนศูนยเด็กเล็กและ
โรงเรียนในพื้นที่/ตําบล
เวียงพางคํา 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

ประสิทธิภาพการเรียน 
การสอน ในระบบโรงเรียนและ
ศูนยเด็กเล็กเพิ่มสูงขึ้นตาม
มาตรฐาน 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

11 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันและอาหารเสริมนมแก
เด็กนักเรียนโรงเรียนและศูนย
เด็กเล็กอยางทัว่ถงึ 
 

เพื่อพัฒนาคุณภาพโภชนาการ
ของเด็กเยาวชนเหมาะกับวัย 

สนับสนุนอาหารกลางวัน
ในศูนยเด็กเล็ก โรงเรียน
ในเขตพื้นที ่

2,500,000 
งบ ทต. 

2,500,000 
งบ ทต. 

2,500,000 
งบ ทต. 

เด็กเยาวชนในศนูยเด็กเล็กและ
สถานศึกษาในพืน้ที่มีพัฒนาการที่
เจริญเติบโตสมวัยและสุขภาพ
อนามัยแข็งแรงเอือ้ตอการเรียนรู 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

สนับสนุนอาหารเสริม 
ในศูนยเด็กเล็ก โรงเรียน
ในเขตพื้นที ่

1,700,000 
งบ ทต. 

1,700,000 
งบ ทต. 

1,700,000 
งบ ทต. 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

12 โครงการจัดหา และซอมแซม
เครื่องเลนศูนยพฒันาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาโอกาสทางการศกึษา
และพัฒนาการทางรางกาย 
สติปญญา และสังคมของเด็กเล็ก
อยางเหมาะสมกับวัยสอดคลอง
กับมาตรฐานการศึกษา 

เครื่องเลนศูนยเดก็เล็ก 
หมู 4,5,6,7,9 

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

เด็กเล็กไดรับการพัฒนาเหมาะสม
ตอพัฒนาการทางสติปญญา 
รางกาย อารมณ  และสิ่งแวดลอม
ทางการเรียนรูไดรับการพัฒนาที่
เหมาะสมสําหรับเด็กเล็กตาม
มาตรฐาน 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

13 โครงการปรับปรุงซอมแซม
หองสมุดประชาชน            

เพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดี คานิยม
รักการอานเพิ่มพนูความรู ของ
เด็ก เยาวชนและประชาชนใน
ทองถิน่ 

ซอมแซมหองสมุด
ประชาชนในวัดวเิชตร
มณี/อดุหนุน
คณะกรรมการหมูบาน /
หมู 4 

30,000 
งบ ทต. 

- - เด็กเยาวชนและประชาชนไดรับ
โอกาสและคุณภาพการเรียนรู 
ศึกษาคนควานอกหองเรียน มี
ทัศนคตแิละคานิยมที่ดีตอ
การศึกษาคนควา และรักการอาน 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

14 อุดหนุนคณะกรรมการศึกษาฯ 
ตามโครงการเรียนรูเกษตร
ผสมผสานตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อสงเสริมการเรียนรูและการ
พึ่งพาตนเองในการดํารงชีวิต
ประจําวันของนกัเรียนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนเจาพอหลวง
อุปถัมภ 5/ตําบล 
เวียงพางคํา 

15,000 
งบ ทต. 

15,000 
งบ ทต. 

15,000 
งบ ทต. 

เด็กเยาชนในพื้นที่มีอาหารที่มี
คุณภาพในการดํารงชีวิต
ประจําวัน มีพัฒนาการที่
เจริญเติบโตสมวัย และสามารถ
พึ่งพาตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

15 อุดหนุนคณะกรรมการศึกษาฯ 
ตามโครงการสรางแหลงเรียนรู
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

เพื่อสงเสริมการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนแหลง
เรียนรู และสงเสริมการปลุก
จิตสํานึกเด็กเยาวชนในการดแูล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และประเพณทีองถิ่น 

โรงเรียนเจาพอหลวง
อุปถัมภ 5/ตําบล 
เวียงพางคํา 

5,000 
งบ ทต. 

5,000 
งบ ทต. 

5,000 
งบ ทต. 

เด็กเยาวชนในพื้นที่ไดรับการ
เรียนรูและมีจิตสํานึกตอการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของทองถิน่ 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

16 อุดหนุนคณะกรรมการศึกษาฯ 
ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน
และสภาพแวดลอมทาง 
การศึกษา 

เพื่อพัฒนาโอกาสทางการศกึษา
และพัฒนาการทางรางกาย 
สติปญญา และสังคมของเด็ก 
เยาวชนในพื้นที่อยางเหมาะสม
กับวัยสอดคลองกบัมาตรฐาน
การศึกษา 

โรงเรียนเจาพอหลวง
อุปถัมภ 5/โรงเรียนบาน
ปาเหมือด/ตําบล 
เวียงพางคํา 

170,000 
งบ ทต. 

170,000 
งบ ทต. 

170,000 
งบ ทต. 

เด็กเยาวชนในพื้นที่ไดรับการ
พัฒนาเหมาะสมตอพัฒนาการ
ทางสติปญญา รางกาย อารมณ  
และสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู
ไดรับการพัฒนาที่เหมาะสมตาม
มาตรฐานการศึกษา 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

17 อุดหนุนคณะกรรมการศึกษาฯ 
ตามโครงการถนนดอกไม 

เพื่อสงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสงเสริม
การเรียนรู ปลุกจิตสํานึกเด็ก
เยาวชนในพื้นที่ใหรักการอนุรักษ 

โรงเรียนเจาพอหลวง
อุปถัมภ 5/ตําบล 
เวียงพางคํา 

5,000 
งบ ทต. 

5,000 
งบ ทต. 

5,000 
งบ ทต. 

เด็กเยาวชนในพื้นที่ไดรับการ
พัฒนาเหมาะสมตอพัฒนาการ
ทางสติปญญา รางกาย อารมณ  
และสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู
ไดรับการพัฒนาที่เหมาะสมตาม
มาตรฐานการศึกษา 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

18 อุดหนุนคณะกรรมการศึกษาฯ 
ตามโครงการนิทรรศการ
ผลงานนกัเรียนสงเสริมความรู
วิชาการ 

เพื่อสงเสริมการเรียนรูและ
เสริมสรางประสบการณทาง
วิชาการของเด็กเยาวชนในพื้นที่  

โรงเรียนบานปาเหมือด/
ตําบลเวียงพางคํา 

10,000 
งบ ทต. 

- - เด็กเยาวชนในพื้นที่มีความรู 
ประสบการณทางวิชาการ มี
พัฒนาการทางสติปญญาในการ
นําไปศึกษาตอและประกอบ
อาชพี เพิ่มบุคลากรที่มีคุณภาพใน
การพัฒนาทองถิน่ 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

19 อุดหนุนคณะกรรมการศึกษาฯ 
ตามโครงการบูรณาการ 8 
สาระสงเสริมการเรียนรู
วิชาการ 

เพื่อพัฒนาทกัษะความรู
ความสามารถในการพัฒนา
การศึกษาภาคบังคับ 8 สาระ 

โรงเรียนบานปาเหมือด/
ตําบลเวียงพางคํา 

50,000 
งบ ทต. 

- - เด็กเยาวชนในพื้นที่มีความรู 
ประสบการณทางวิชาการ มี
พัฒนาการทางสติปญญาในการ
นําไปศึกษาตอและประกอบ
อาชพี เพิ่มบุคลากรที่มีคุณภาพใน
การพัฒนาทองถิน่ 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

20 อุดหนุนคณะกรรมการศึกษาฯ 
ตามโครงการสงเสริม   การใช
แหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ทองถิน่ 

เพื่อเสริมสรางทัศนคติ คานิยมที่ดี
ของเด็กเยาวชนในพื้นที่ในการ
อนุรักษภูมิปญญาทองถิน่ และ
พัฒนาภูมิปญญาทอถิ่นใหเปน
แหลงเรียนรูสําหรับเด็กเยาวชน 
ประชาชนและนักทองเที่ยว 

โรงเรียนบานปาเหมือด/
ตําบลเวียงพางคํา 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

เด็กเยาวชนในพื้นที่มีทศันคติทีด่ี
ในการอนุรักษ มีความรูดานภูมิ
ปญญาทองถิ่น และนําไปใชใน
การดํารงชีวิต พัฒนาอาชีพ  

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

21 โครงการพัฒนาซอมแซมศนูย
พัฒนาเด็กเลก็ในสังกัด 

เพื่อพัฒนาโอกาสทางการศกึษา
และพัฒนาการทางรางกาย 
สติปญญา และสังคมของเด็กเล็ก
อยางเหมาะสมกับวัยสอดคลอง
กับมาตรฐานการศึกษา 

ปรับปรุง ซอมแซมศูนย
เด็กเล็ก/หมู 4,5,6,7,9 

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

สิ่งแวดลอมเอื้อตอการเรียนรูของ
เด็กเล็กไดรับการพัฒนาเหมาะสม
ตอพัฒนาการทางสติปญญา 
รางกาย อารมณอยางเหมาะสมกับ
วัย  และสรางความปลอดภัย
ใหแกเด็กเล็ก 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

22 โครงการปรับปรุงศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อพัฒนาศนูยเทคโนโลยี
สารสนเทศสงเสริมการการศึกษา
คนควา สืบคนขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนแกเด็กเยาวชนและ
ประชาชนในพืน้ที ่

ปรับปรุงศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศในสํานักงาน
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

100,000 
งบ ทต. 

- - ระบบเทคโนโลยีการปฏิบัติงาน
ราชการและบริการประชาชนเกิด
ความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพสูง 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ทต.เวียงพางคํา 

23 โครงการอัพเกรดเครื่อง
คอมพิวเตอร 

เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสงเสริมการการศึกษา
คนควา สืบคนขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนแกเด็กเยาวชนและ
ประชาชนในพืน้ที ่

อัพเกรดเครื่องคอมพิว
แตอรในศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศในเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา  

100,000 
งบ ทต. 

- - ระบบเทคโนโลยีการปฏิบัติงาน
ราชการและบริการประชาชนเกิด
ความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพสูง 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ทต.เวียงพางคํา 

24 โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
สงเสริมการสรางบุคลากร
ทองถิน่ 

เพื่อสงเสริมการสรางบุคลากร
ทองถิน่รองรับการพัฒนาบานเกิด 

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนในเขตพื้นที ่

250,000 
งบ ทต. 

250,000 
งบ ทต. 

250,000 
งบ ทต. 

ทองถิน่มีบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถในการสราง
ประโยชนและพฒันาทองถิ่น 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

25 โครงการจัดตั้งโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล 

เพื่อพัฒนาโอกาสทางการศกึษา
และพัฒนาการทางรางกาย 
สติปญญา และสังคมของเด็กเล็ก
ในพื้นทีอ่ยางเหมาะสมกับวัย
สอดคลองกบัมาตรฐานการศึกษา 

จัดตั้งโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

- 1,000,000 
งบ ทต. 

- เด็กเล็กในพื้นที่มีโอกาสทาง
การศึกษาที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น  

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 
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1.ยุทธศาสตร     พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน 
1.3 แนวทางการพัฒนา    พัฒนาและเสริมสรางการกีฬา และนันทนาการของประชาชนและเยาวชน สูการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

1 โครงการจัดหาอปุกรณการ
กีฬา (เทเบิลเทนนสิ) พรอมตา
ขายและลกูปงปอง  

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที ่และสรางภมูิคุมกันตานยา
เสพติด 

จํานวนรวม  4 ชุด/ 
หมู 1 หมู 2 

30,000 
งบ ทต. 

- - เยาวชน ประชาชนใชเวลาวางเปน
ประโยชนในการเลนกีฬาหางไกล
ยาเสพติดและสุขภาพอนามัย
แข็งแรง ปราศจากโรค 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการจัดหาชุดการแสดง
กลุมเยาวชน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที ่และสรางภมูิคุมกันตานยา
เสพติด 

หมู 2 หมู 9 10,000 
งบ ทต. 

- - เยาวชนใชเวลาวางประกอบ
กิจกรรมที่เปนประโยชนหางไกล
ยาเสพติดและมีพฒันาการทาง
อารมณ สังคมที่ด ี

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

3 โครงการกอสรางลานกีฬา  
(สนามเปตอง )  เพื่อเปน
สถานทีอ่อกกําลังกาย เลนกีฬา 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที ่และสรางภมูิคุมกันตานยา
เสพติด 

หมู 3 หมู 4 80,000 
งบ ทต. 

- - เยาวชน ประชาชนใชเวลาวางเปน
ประโยชนในการเลนกีฬาหางไกล
ยาเสพติดและสุขภาพอนามัย
แข็งแรง ปราศจากโรค 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

4 โครงการสนับสนุนอุปกรณ
กีฬาแกกลุมเยาวชน ประชาชน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที ่และสรางภมูิคุมกันตานยา
เสพติด 

หมูบานในเขตเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

เยาวชน ประชาชนใชเวลาวางเปน
ประโยชนในการเลนกีฬาหางไกล
ยาเสพติดและสุขภาพอนามัย
แข็งแรง ปราศจากโรค 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

5 โครงการสนับสนุนอุปกรณ
กีฬาไมพลอง 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที ่และสรางภมูิคุมกันตานยา
เสพติด 

หมู 5 9,000 
งบ ทต. 

- - เยาวชน ประชาชนใชเวลาวางเปน
ประโยชนในการเลนกีฬาหางไกล
ยาเสพติดและสุขภาพอนามัย
แข็งแรง ปราศจากโรค 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

6 โครงการติดตั้งไฟสปอรตไลท
และตะขายพรอมเสารอบ
สนามบาสเกตบอล 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที ่และสรางภมูิคุมกันตานยา
เสพติด 

หมู 6 30,000 
งบ ทต. 

- - เยาวชน ประชาชนใชเวลาวางเปน
ประโยชนในการเลนกีฬาหางไกล
ยาเสพติดและสุขภาพอนามัย
แข็งแรง ปราศจากโรค 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

7 โครงการกอสรางสนามกีฬา 
(สนามวอลเลยบอล สนาม
ตะกรอ)   

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที ่และสรางภมูิคุมกันตานยา
เสพติด 

ขนาด 30×40 เมตร/ 
หมู 7 

300,000 
งบ ทต. 

- - เยาวชน ประชาชนใชเวลาวางเปน
ประโยชนในการเลนกีฬาหางไกล
ยาเสพติดและสุขภาพอนามัย
แข็งแรง ปราศจากโรค 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

8 โครงการสนับสนุนกลุม
นักกีฬาเยาวชนจกัรยานเสือ
ภูเขา 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที ่และสรางภมูิคุมกันตานยา
เสพติด 

กลุมนักกฬีาเยาวชน
จักรยานเสือภูเขาตําบล
เวียงพางคํา 

25,000 
งบ ทต. 

25,000 
งบ ทต. 

25,000 
งบ ทต. 

เยาวชนในพื้นที่ใชเวลาวางเปน
ประโยชนในการเลนกีฬาหางไกล
ยาเสพติดและสุขภาพอนามัย
แข็งแรง ปราศจากโรค 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

9 โครงการสงตัวนักกีฬารวม
แขงขันกีฬาทกุระดับ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที ่และสรางภมูิคุมกันตานยา
เสพติด 

นักกีฬาเยาวชน 
ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

เยาวชน ประชาชนใชเวลาวางเปน
ประโยชนในการเลนกีฬาหางไกล
ยาเสพติดและสุขภาพอนามัย
แข็งแรง ปราศจากโรค 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

10 โครงการแขงขันกีฬา
ประชาชนตําบลเวียงพางคํา 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที ่และสรางภมูิคุมกันตานยา
เสพติด 

คาจัดงานกีฬาเยาวชน 
ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

เยาวชน ประชาชนใชเวลาวางเปน
ประโยชนในการเลนกีฬาหางไกล
ยาเสพติดและสุขภาพอนามัย
แข็งแรง ปราศจากโรค 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

อุดหนุนคณะกรรมการ
กีฬาหมูบานเขารวม
แขงขัน 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

11 โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน 
“เวียงพางคําคัพ” 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที ่และสรางภมูิคุมกันตานยา
เสพติด 

นักกีฬาเยาวชนทกุ
หมูบานในเขตเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

เยาวชนในพื้นที่ใชเวลาวางเปน
ประโยชนในการเลนกีฬาหางไกล
ยาเสพติดและสุขภาพอนามัย
แข็งแรง ปราศจากโรค 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

12 โครงการสงตัวนักกีฬารวม
แขงขันกีฬา อปท.และ
สนับสุนนการจัดการแขงขัน
กีฬา 

เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ สงเสริม
สุขภาพอนามัยทีด่ีของ
ผูปฏิบัติงานบริการประชาชน
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

เขารวมการแขงขันกีฬา 
อปท./อุดหนนุ อปท.
เจาภาพ/พนักงานเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

พนักงานเจาหนาที่มีรางกาย
แข็งแรง เกิดความแจมใสในการ
บริการประชาชน และกอเกิด
ความรวมมือระหวาง อปท.ใน
เขตอําเภอแมสาย 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

13 อุดหนุนคณะกรรมการศึกษา
ตามโครงการกีฬาสีสัมพันธ
กลุมเครือขายการศึกษา 
เวียงพางคํา-แมสาย 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชนในพืน้ที่ และสราง
ภูมิคุมกันตานยาเสพติด 

โรงเรียนบานปาเหมือด/
โรงเรียนเจาพอหลวง
อุปถัมภ 5/ตําบล 
เวียงพางคํา 

25,000 
งบ ทต. 

25,000 
งบ ทต. 

25,000 
งบ ทต. 

เยาวชนในพื้นที่ใชเวลาวางเปน
ประโยชนในการเลนกีฬาหางไกล
ยาเสพติดและสุขภาพอนามัย
แข็งแรง ปราศจากโรค 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

14 อุดหนุนคณะกรรมการศึกษา
ตามโครงการสงเสริมความ
เปนเลิศทางดานดนตรี 
(ดุริยางคสากล) 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
สงเสริมสุนทรียภาพทางดนตรี
ของเด็ก เยาวชนในพื้นที่ และ
สรางภูมิคุมกันตานยาเสพติด 

สนับสนุนชดุวงดรุิยางค
สากลโรงเรียนบานปา
เหมือด/ตําบล 
เวียงพางคํา 

100,000 
งบ ทต. 

- - เยาวชนใชเวลาวางประกอบ
กิจกรรมที่เปนประโยชนหางไกล
ยาเสพติดและมีพฒันาการทาง
อารมณ สังคมที่ด ี

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

15 อุดหนุนคณะกรรมการศึกษา
ตามโครงการกีฬาสีสัมพันธ
นักเรียน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชนในพืน้ที่ และสราง
ภูมิคุมกันตานยาเสพติด 

โรงเรียนบานปาเหมือด/
โรงเรียนเจาพอหลวง
อุปถัมภ 5/ตําบล 
เวียงพางคํา 

45,000 
งบ ทต. 

45,000 
งบ ทต. 

45,000 
งบ ทต. 

เยาวชนในพื้นที่ใชเวลาวางเปน
ประโยชนในการเลนกีฬาหางไกล
ยาเสพติดและสุขภาพอนามัย
แข็งแรง ปราศจากโรค 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

16 อุดหนุนอําเภอแมสายตาม
โครงการแขงขันฟุตบอล
ประเพณี (พรหมมหาราชคัพ)  

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที ่สรางภูมิคุมกันตานยาเสพ
ติด และสรางมิตรการกีฬาของ
เยาวชน 

อุดหนุนอําเภอแมสาย/
เยาวชน ประชาชนตําบล
เวียงพางคํา 

30,000 
งบ ทต. 

- - เยาวชน ประชาชนใชเวลาวางเปน
ประโยชนในการเลนกีฬาหางไกล
ยาเสพติดและสุขภาพอนามัยที่
แข็งแรง ปราศจากโรค 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

17 โครงการสนับสนุนการแขงขัน
กีฬาสีศูนยการเรียนรูชุมชน
ตําบลเวียงพางคํา 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที ่และสรางภมูิคุมกันตานยา
เสพติด 

สนับสนุนการแขงขัน
กีฬา ศรช./ตําบล 
เวียงพางคํา 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

เยาวชน ประชาชนใชเวลาวางเปน
ประโยชนในการเลนกีฬาหางไกล
ยาเสพติดและสุขภาพอนามัยที่
แข็งแรง ปราศจากโรค 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

18 โครงการกอสรางสนามกีฬา
ตานภัยยาเสพติด ตําบล 
เวียงพางคํา 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที ่และสรางภมูิคุมกันตานยา
เสพติด  

กอสรางสนามกีฬา/
โรงยิม/ปรับภูมิทศัน/
จัดหาวัสดอุุปกรณกีฬา/
ตําบลเวียงพางคํา 

6,000,000 
งบ จังหวัด
เชียงราย 
งบ กรม

สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิน่ 

- - เยาวชน ประชาชนใชเวลาวางเปน
ประโยชนในการเลนกีฬาหางไกล
ยาเสพติดและสุขภาพอนามัยที่
แข็งแรง ปราศจากโรค 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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1.ยุทธศาสตร     พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน 
1.4 แนวทางการพัฒนา    สงเสริมและสนับสนุนการฟนฟู สืบสาน อนุรักษ และบูรณาการงานดานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

1 โครงการสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีตนเกี๊ยะ งานปริวาส
ธรรม  งานฟงเทศนมหาชาติ
และงานประเพณี 
ตั้งธรรม 

เพื่อทํานุบาํรุงศาสนา พัฒนา
จิตสํานึกประชาชนและธํารงไว
ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนา
ของทองถิน่ 

หมู 1,3,5,7,10  
ตําบลเวียงพางคํา 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีจิตสํานึก ธํารงรักษา
ไวซึ่งศาสนาที่นบัถือ  และ
ประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา
ไดรับการสืบทอดและธํารงไว 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการสงเสริมฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรมฟอนรํา 

เพื่ออนุรักษ ฟนฟศูิลปวัฒนธรรม
อันดีงามของทองถิ่น 

หมู 2 ตําบลเวียงพางคํา 20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีสวนรวมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น 
ชุมชนมีความเขมแข็ง 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

3 โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเยาวชนมีสวนรวม
อนุรักษประเพณีวฒันธรรม   

เพื่อสงเสริมใหเยาวชนอนุรักษ 
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี 
ศาสนาที่สําคัญของทองถิ่น และ
รัฐพิธีที่สําคัญ 

กิจกรรมเด็กเยาวชน
เกี่ยวกับประเพณี
วัฒนธรรม /หมู 1-10 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีจิตสํานึกธํารงรักษา
ประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่น  
ศาสนาและรัฐพิธีของชาติ ชุมชน
มีความเขมแข็ง 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

4 โครงการบรรพชาภาคฤดูรอน เพื่อทํานุบาํรุงศาสนา พัฒนาจิตใจ
ประชาชน  เสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตทีด่ี ของประชาชน 

การอปุสมบทพระ เณร
ภาคฤดูรอน/หมู 1-10 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

ประชาชนยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ี และชุมชนมีความเขม
แขง  

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

5 โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรม เชน สลากพัตร 

เพื่ออนุรักษ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีที่สําคัญของทองถิน่ 

หมู 1,5,8,9   
ตําบลเวียงพางคํา 

80,000 
งบ ทต. 

80,000 
งบ ทต. 

80,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีสวนรวมสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่น 
ชุมชนมีความเขมแข็ง 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

6 โครงการสืบสานอนุรักษ
ประเพณีวัฒนธรรม งานโล
ชิงชา ปใหมไขแดง  ปใหม
ลูกขาง  

เพื่ออนุรักษ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีที่สําคัญของทองถิน่ 

หมู 6,7 
ตําบลเวียงพางคํา 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีสวนรวมสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่น 
ชุมชนมีความเขมแข็ง 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

7 โครงการสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีเลี้ยงเสี้ยวบาน 

เพื่ออนุรักษ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีที่สําคัญของทองถิน่ 

หมู 4,5,8,9 
ตําบลเวียงพางคํา 

60,000 
งบ ทต. 

60,000 
งบ ทต. 

60,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีสวนรวมสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่น 
ชุมชนมีความเขมแข็ง 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

8 โครงการสนับสนุน 
การจัดหาชุดบวชนาค  

เพื่อทํานุบาํรุงศาสนา พัฒนาจิตใจ
ประชาชน  เสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตทีด่ีของประชาชน 

จัดหาชุดบวชนาค หมู 8
ตําบลเวียงพางคํา 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีจิตสํานึกในการสืบ
สานศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม
มีจิตใจเบิกบาน มีคุณภาพชวีิตทีด่ี  

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

9 โครงการสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ 12 
ราศ ี

เพื่อทํานุบาํรุงศาสนา พัฒนาจิตใจ
ประชาชน  เสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตทีด่ีของประชาชน 

หมู 5,9 
ตําบลเวียงพางคํา 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีจิตสํานึกในการสืบ
สานศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม
มีจิตใจเบิกบาน มีคุณภาพชวีิตทีด่ี  

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

10 โครงการปฏิบัติธรรม อบรม
คุณธรรมจริยธรรมเยาวชน
ชายแดน เสริมสรางพัฒนา
จิตใจผูสูงอายุ ด็ก และสตรี 

เพื่อทํานุบาํรุงศาสนา พัฒนาจิตใจ
ประชาชน  เสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตทีด่ีของประชาชน 

กิจกรรมปฏิบัติธรรม 
อบรมคุณธรรม หมู 1-10,
โรงเรียนในพื้นที่,ศรช.
ตําบลเวียงพางคํา 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีจิตสํานึกในการสืบ
สานศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม
มีจิตใจเบิกบาน มีคุณภาพชวีิตทีด่ี  

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

11 โครงการจัดงานวฒัธรรม
ประเพณี  ศาสนา ที่สําคัญของ
ทองถิน่ และรัฐพธิีที่สําคัญของ
ชาติ 

เพื่ออนุรักษ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี ศาสนาที่สําคัญของ
ทองถิน่ และรัฐพธิีที่สําคัญ 

จัดงานวัฒนธรรม
ประเพณี พิธีกรรมทาง
ศาสนา และรัฐพิธีที่
สําคัญ /หมู 1-10 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีจิตสํานึกธํารงรักษา
ประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่น  
ศาสนาและรัฐพิธีของชาติ ชุมชน
มีความเขมแข็ง เกิดความสามัคคี 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

12 โครงการประเพณีบวงสรวงเจา
แมบัวเขียว 

เพื่ออนุรักษ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีที่สําคัญของทองถิน่ 

บวงสรวงศาลเจาแมบัว
เขียว สํานักงานเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีสวนรวมสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่น 
ชุมชนมีความเขมแข็ง 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

13 อุดหนุนคณะกรรมการศึกษา
ตามโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมชนเผาอาขา 

เพื่ออนุรักษ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีที่สําคัญของทองถิน่ 

โรงเรียนเจาพอหลวง
อุปถัมภ 5 

5,000 
งบ ทต. 

5,000 
งบ ทต. 

5,000 
งบ ทต. 

เด็กเยาวชนในพื้นที่มีสวนรวมสืบ
สานประเพณีวัฒนธรรมของ
ทองถิน่ ชุมชนมีความเขมแข็ง 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

14 อุดหนุนคณะกรรมการศึกษา
ตามโครงการจัดกจิกรรมวัน
พอแหงชาติและวันแมแหงชาติ 

เพื่ออนุรักษ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี ศาสนาที่สําคัญของ
ทองถิน่ และรัฐพธิีที่สําคัญ 

โรงเรียนบานปาเหมือด 20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

เด็กเยาวชนในพื้นที่มีจิตสํานึก
ธํารงรักษาประเพณีวัฒนธรรม
ของทองถิน่  ศาสนาและรัฐพิธี
ของชาติ ชุมชนมีความเขมแข็ง 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

15 อุดหนุนอําเภอแมสายจัดงาน
ประเพณีพอขุนเม็งรายมหาราช 
ป 2553 

เพื่อสงเสริมการสืบสานประเพณี
สําคัญของจังหวัดเชียงราย 

อุดหนุนอําเภอแมสาย/
ตําบลเวียงพางคํา 

35,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนตําบลเวียงพางคํามีสวน
รวม และมีจิตสํานึกในการสืบ
สานประเพณีที่สําคัญของจังหวัด
เชียงราย 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

16 อุดหนุนโครงการพิธีวันจักรี 6 
เมษายน  2553 

เพื่อสงเสริมการสืบสานประเพณี
สําคัญของชาติ 

อุดหนุนอําเภอแมสาย/
ตําบลเวียงพางคํา 

2,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนตําบลเวียงพางคํามีสวน
รวม และมีจิตสํานึกในการสืบ
สานประเพณีที่สําคัญของชาติ 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

17 อุดหนุนโครงการพิธีวันฉัตร
มงคล 5 พฤษภาคม 2553 

เพื่อสงเสริมการสืบสานประเพณี
สําคัญของชาติ 

อุดหนุนอําเภอแมสาย/
ตําบลเวียงพางคํา 

2,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนตําบลเวียงพางคํามีสวน
รวม และมีจิตสํานึกในการสืบ
สานประเพณีที่สําคัญของชาติ 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

18 อุดหนุนโครงการพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบรมราชินนีาถ 
12 สิงหาคม 2553 

เพื่อสงเสริมการแสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย และสืบสาน
ประเพณีสําคัญของชาติ 

อุดหนุนอําเภอแมสาย/
ตําบลเวียงพางคํา 

5,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนตําบลเวียงพางคํามีสวน
รวม และมีจิตสํานึกในการสืบ
สานประเพณีที่สําคัญของชาติ 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

19 อุดหนุนโครงการประกอบพิธี
วันปยะมหาราช 23 ตุลาคม 2552 

เพื่อสงเสริมการแสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย และสืบสาน
ประเพณีสําคัญของชาติ 

อุดหนุนอําเภอแมสาย/
ตําบลเวียงพางคํา 

2,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนตําบลเวียงพางคํามีสวน
รวม และมีจิตสํานึกในการสืบ
สานประเพณีที่สําคัญของชาติ 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

20 อุดหนุนโครงการพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ และงานสโมสร
สันนิบาต 5 ธันวาคม 2552 

เพื่อสงเสริมการแสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย และสืบสาน
ประเพณีสําคัญของชาติ 

อุดหนุนอําเภอแมสาย/
ตําบลเวียงพางคํา 

10,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนตําบลเวียงพางคํามีสวน
รวม และมีจิตสํานึกในการสืบ
สานประเพณีที่สําคัญของชาติ 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

21 อุดหนุนโครงการทานหาแมฟา
หลวง เนื่องในวนัคลายวัน
สวรรคตสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนน ี 18 กรกฎาคม 
2553 

เพื่อสงเสริมการแสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย และสืบสาน
ประเพณีสําคัญของชาติ 

อุดหนุนอําเภอแมสาย/
ตําบลเวียงพางคํา 

3,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนตําบลเวียงพางคํามีสวน
รวม และมีจิตสํานึกในการสืบ
สานประเพณีที่สําคัญของชาติ 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

22 อุดหนุนโครงการงานนมัสการ
และสรงน้ําพระธาตุเจาดอยตุง 
 ป 2553  

เพื่อสงเสริมการสืบสาน
ประเพณีสําคัญของจังหวัด
เชียงราย 

อุดหนุนอําเภอแมสาย/
ตําบลเวียงพางคํา 

5,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนตําบลเวียงพางคํามีสวน
รวม และมีจิตสํานึกในการสืบ
สานประเพณีที่สําคัญของจังหวัด
เชียงราย 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

23 อุดหนุนอําเภอแมสายโครงการ
จัดงานประเพณีบวงสรวงพระ
บรมราชานุสาวรียพระเจาพรหม
มหาราช ป 2553 

เพื่อสงเสริมการสืบสาน
ประเพณีสําคัญของอําเภอ 
แมสายและตําบลเวียงพางคํา 

อุดหนุนอําเภอแมสาย/
ตําบลเวียงพางคํา 

5,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนตําบลเวียงพางคํามีสวน
รวม และมีจิตสํานึกในการสืบ
สานประเพณีที่สําคัญของอําเภอ
แมสายและตําบลเวียงพางคํา 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

24 อุดหนุนโครงการกิจกรรมกิ่ง
กาชาดอําเภอแมสาย 

เพื่อสงเสริมกิจกรรมกาชาดและ
สงเสริมการสิบสานวัฒนธรรมที่
ดีงามของชาติ 

อุดหนุนอําเภอแมสาย/
ตําบลเวียงพางคํา 

15,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนตําบลเวียงพางคํามีสวน
รวม และมีจิตสํานึกรูคุณคาของ
กิจกรรมกาชาดและวัฒนธรรมอัน
ดีงามที่สําคัญของชาติ 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

25 อุดหนุนการดําเนนิงานสภา
วัฒนธรรมตําบลเวียงพางคํา และ
ศูนยบูรณาการวัฒนธรรมไทย 
สายใยชุมชนตําบลเวียงพางคํา 

เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชนในการอนุรักษ 
สืบสาน สรางแหลงเรียนรู 
ประเพณีวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิน่ของทองถิน่  

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตําบลเวียงพางคํา 

200,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีจิตสํานึกธํารงรักษา
ประเพณีวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิน่ ชุมชนมีความ
เขมแข็ง เกิดความสามัคคี 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

26 โครงการสนับสนุนสืบสาน
ประเพณีสงกรานตถนนสายหวย
น้ํารินจัดเปนถนนสายน้ําสงเสริม
การทองเที่ยว 

เพื่ออนุรักษ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีที่สําคัญของทองถิน่ 

หมู 2 ตําบลเวียงพางคํา - 30,000 
งบ ทต. 

- ประชาชนมีสวนรวมสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่น 
ชุมชนมีความเขมแข็ง 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

27 โครงการสงเสริมศิลปะการแสดง
รําวงยอนยุค 

เพื่ออนุรักษ ฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรมอนัดีงามของ
ทองถิน่ 

หมู 3 ตําบลเวียงพางคํา - 20,000 
งบ ทต. 

- ประชาชนมีสวนรวมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น 
ชุมชนมีความเขมแข็ง 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

28 โครงการจัดหาเครื่องดนตรี
พื้นเมือง 

เพื่ออนุรักษ ฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรมอนัดีงามของ
ทองถิน่ 

หมู ๖ ตําบลเวียงพางคํา - 20,000 
งบ ทต. 

- ประชาชนในพืน้ที่มีสวนรวมสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมของทองถิน่ 
ชุมชนมีความเขมแข็ง 

กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 
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1.ยุทธศาสตร     พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน 
1.5 แนวทางการพัฒนา    พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคม และสนับสนุนการสังคมสงเคราะหแกผูดอยโอกาสทางสังคม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

1 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยเอดส 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยเอดส
ใหดีขี้น 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพตาม
จํานวนผูสูงอายุ ผูพิการ 
และผูปวยเอดสในบัญชี
ที่รับการอนุมัติ/หมู 1-10 

3,492,000 
งบ ทต. 

3,492,000 
งบ ทต. 

3,492,000 
งบ ทต. 

ผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยเอดส
ไดรับการชวยเหลอืบรรเทาความ
เดือดรอนในการดํารงชีวิต ทําให
มีคุณภาพชวีิตทีด่ขีึ้น 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการบานทองถิ่นไทย เทิดไท
องคราชันย  

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู
ยากไรในทองถิ่น ใหดีขึ้น 

กอสราง ซอมแซม
บานพักอาศัยแกผู
ยากไร/ตําบลเวียงพางคํา 

600,000 
งบ ทต. 

600,000 
งบ ทต. 

600,000 
งบ ทต. 

ผูยากไรไมมีที่อยูอาศัย บานเรอืน
ถูกทําลายไมสามารถเยียวยาได
ไดรับการชวยเหลอืใหมีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ีขึ้น 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

3 โครงการสนับสนุนอุปกรณยังชีพ
แกผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดส 
และผูดอยโอกาส 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทของ
ผูดอยโอกาสในทองถิ่นใหดีขึ้น 

จัดหาอปุกรณยังชพีที่
จําเปน  เชน เสื้อผา เสื้อ
กันหนาว ผาหม แวนตา 
รถวินแชรฯลฯ/หมู 1-10 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

ผูดอยโอกาสในทองถิ่นไดรับการ
สงเคราะหถุงยังชีพที่จําเปนใน
การดํารงชีวิต บรรเทาความ
เดือดรอน 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

4 โครงการสนับสนุนศูนย
สงเคราะหประจําหมูบาน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูดอยโอกาสในทองถิ่นใหดีขึ้น 
และสงเสริมกระบวนการมีสวน
รวมของประชาชนในการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

อุดหนุนศูนยสงเคราะห
ประจําหมูบาน/ 
หมู 1-10 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

ผูดอยโอกาสในทองถิ่นไดรับการ
ชวยเหลือบรรเทาปญหาความ
เดือดรอน 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

5 โครงการแบงปนน้ําใจแกผูสูงอายุ 
และผูดอยโอกาส 

เพื่อสรางเสริมคุณภาพชวีิต 
สุขภาพกายและจติใจที่ดีของ
ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสในทองถิ่น 

จัดหาวัสดอุุปกรณ
สิ่งของมอบเพื่อดาํรง
ชีพ/จัดกิจกรรมแบงปน
น้ําใจแกผูสูงอายุ ผู
ยากไร/หมู 1-10 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

ผูสูงอายุในทองถิน่มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น  

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

6 อุดหนุนกลุมผูพิการตําบล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู
พิการในทองถิน่ ใหดีขึ้น 

อุดหนุนชมรมผูพกิาร/
ตําบลเวียงพางคํา 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

ผูพิการในทองถิน่มีศักยภาพใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน มี
คุณภาพชวีิตทีด่ ีสราง 
ประโยชนแกทองถิ่น  

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

7 อุดหนุนกลุมผูสูงอายุตําบล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุในทองถิน่ใหดีขึ้น  

อุดหนุนชมรมผูสูงอายุ/
ตําบลเวียงพางคํา 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

ผูสูงอายุในทองถิน่มีศักยภาพใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน มี
คุณภาพชวีิตทีด่ ีสราง 
ประโยชนแกทองถิ่น  

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

8 อุดหนุนกลุมทานตะวัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูติด
เชื้อเอดสในทองถิน่ใหดีขึ้น  

อุดหนุนชมรมผูติดเชื้อ
เอดส/ตําบลเวียงพางคํา 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

ผูติดเชื้อเอดสในทองถิน่มี
ศักยภาพในการดาํเนิน
ชีวิตประจําวนั มีคุณภาพชวีิตทีด่ ี
สรางประโยชนแกทองถิ่น  

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

9 โครงการชวยเหลือผูประสบภัย
ทางธรรมชาติ ภัยพิบัติ 

เพื่อชวยเหลือ สงเคราะห 
และบรรทความเดือดรอนแก
ผูประสบภัยทางธรรมชาติ 

ผูประสบภัยธรรมชาติ/
หมู 1-10 

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

ผูประสบภัยทางธรรมชาติไดรับ
การชวยเหลือและบรรเทาความ
เดือดรอนอยางทั่วถึง สามารถ
ดํารงชีวิตอยูได 

งานพัฒนาชุมชน/ 
ทต.เวียงพางคํา 
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1.ยุทธศาสตร     พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน 
1.6 แนวทางการพัฒนา    สงเสริมและสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

1 โครงการสนับสนุนวัสดุอปุกรณ
เครื่องครัวและอปุกรณจัด
กิจกรรมประชาคมสงเสริมการจัด
งานประชาคมหมูบานสราง
สามัคคี  

เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรม
ประชาคม และพัฒนาการมีสวน
รวมของประชาชนในรูป
ประชาคมเทศบาล 

จัดหาเครื่องครัว เตนท  
เกาอี้ โตะฯลฯ  
หมู 1,2,5,7,8,9,10   

100,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีสวนรวมจัดกิจกรรม
ประชาคมเทศบาล เกิดความ
สามัคคีในทองถิ่น 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการกอสรางซอมแซมตอ
เติมอาคารเอนกประสงค หมู 1 

เพื่อสรางสถานทีจ่ัดกิจกรรม
และศูนยรวมประชาคมหมูบาน 
ตําบล พัฒนาการมีสวนรวมของ
ประชาชนและประชาคม
เทศบาล 

จํานวน 1 หลัง/หมู 1 
ตําบลเวียงพางคํา 

800,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีสวนรวมจัดกิจกรรม
ประชาคมเทศบาล เกิดความ
สามัคคีในทองถิ่น 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

3 โครงการจัดทําซุมเทิดพระเกียรติ 
ศูนยรวมการแสดง 
ความจงรักภักด ี

เพื่อสรางความสามัคคีของ
ประชาชนและศูนยรวมจัด
กิจกรรมแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

สรางซุมเฉลิมพระ
เกียรติทุกหมูบานในเขต
พื้นที ่
 

300,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรม
แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย  เกิด
ความสามัคคีในทองถิ่น 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

4 โครงการตอเติมหอประชุมศาลา
รวมใจหมูบาน  

เพื่อสรางสถานทีจ่ัดกิจกรรม
และศูนยรวมประชาคมหมูบาน 
ตําบล พัฒนาการมีสวนรวมของ
ประชาชนและประชาคม
เทศบาล 

ขนาด 8×10 เมตร/ 
หมู 5 ตําบลเวียงพางคํา 

600,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีสวนรวมจัดกิจกรรม
ประชาคมเทศบาล เกิดความ
สามัคคีในทองถิ่น 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

5 โครงการสนับสนุนจัดหาตูเก็บ
เอกสาร ตูโชวผลงาน  

เพื่อพัฒนาการจัดหมวดหมู
ผลงาน ทองถิ่น การจัดระบบ
ศูนยขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอประชาชน โดย
หลัก 5 ส  

จํานวน  2  ตู/หมู 5,6 
ตําบลเวียงพางคํา 

50,000 
งบ ทต. 

- - ระบบการจัดการศูนยขอมูล
ขาวสารประจําหมูบานเปน
หมวดหมู สะดวก ระเบียบ 
สะอาด ตามหลกั 5 ส 

งานวิเคราะห
นโยบายและแผน  
ทต.เวียงพางคํา 

6 โครงการกอสรางศาลารวมใจ
กลางบานศนูยไฟปา  

เพื่อสรางสถานทีจ่ัดกิจกรรม
และศูนยรวมประชาคมหมูบาน 
ตําบล พัฒนาการมีสวนรวมของ
ประชาชนและประชาคม
เทศบาล 

หมู 7 ตําบลเวียงพางคํา 400,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีสวนรวมจัดกิจกรรม
ประชาคมเทศบาล เกิดความ
สามัคคีในทองถิ่น 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

7 โครงการสงเสริมสิทธิมนุษยชน 
ปองกันและแกไข      การละเมิด
สิทธิเด็กและสตรี 

เพื่อปองกันและแกไขปญหาการ
ละเมิดสิทธิมนษุยชน ละเมิด
สิทธิเด็กและสตรีในทองถิน่ 

ฝกอบรมใหความรู 
กิจกรรมการปองกันและ
แกไข/ตําบลเวียงพางคํา 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

เด็กและสตรีไดรับความเปนธรรม
ในการดําเนินชีวิต ชุมชนทองถิน่
มีความเขมแข็ง 

งานพัฒนาชุมชน/ 
กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

8 โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมกลุมพฒันาสตรีตําบล 
เวียงพางคํา  

เพื่อพัฒนาศกัยภาพในการ 
ปฎิบัติงานของกลุมพัฒนาสตรี
ตําบลเวียงพางคํา 

อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรี
จัดกิจกรรมวันสตรี
สากล/กิจกรรมวนัแม
แหงชาติ/ตําบล 
เวียงพางคํา 

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 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

9 โครงการประกวดคนดีศรีสังคม 
ครอบครัวตัวอยาง สรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

เพื่อสงเสริมการสรางและยกยอง
คนดีของทองถิ่น สงเสริมการมี
สวนรวมพัฒนาทองถิ่น  และ
สรางความเขมแข็งของชุมชน 

กิจกรรมประกวดคนดี
ศรีสังคม ครอบครัว
ตัวอยาง/ตําบล 
เวียงพางคํา 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานกึ
ตอการพัฒนาและยกยองคนดี มี
แบบอยางทีด่ีในการดําเนินชวีิต 

งานพัฒนาชุมชน/ 
ทต.เวียงพางคํา 

10 โครงการคายแกนนําทองถิ่นและ
ฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและพฒันาทองถิ่น 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
คณะกรรมการหมูบานในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบาน
ทองถิน่เปนรูปธรรมสอดคลอง
บทบาทหนาที่ตามระเบียบ 

กิจกรรมอบรมแกนนํา 
คณะกรรมการหมูบาน/
หมู 1-10  

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

คณะกรรมการหมูบานขับเคลือ่น
การพัฒนาหมูบานอยางมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอ
ประชาชนในพืน้ที่ เกิดความ
เขมแข็งของชุมชน 

งานนิติการ 
ทต.เวียงพางคํา 

11 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค 2 ชั้น หมู 8 

เพื่อสรางสถานทีจ่ัดกิจกรรม
และศูนยรวมประชาคมหมูบาน 
ตําบล พัฒนาการมีสวนรวมของ
ประชาชนและประชาคม
เทศบาล 

หมู 8 ตําบลเวียงพางคํา 800,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีสวนรวมจัดกิจกรรม
ประชาคมเทศบาล เกิดความ
สามัคคีในทองถิ่น 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

12 อุดหนุนอําเภอแมสายโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพหมูบานกองทุน
แมของแผนดิน 

เพื่อสรางความเขมแข็งยั่งยิน
และบูรณาการภาคประชาชน 
ชุมชน และประชาคมรวมกับ
ภาครัฐ สรางชุมชนตนแบบ 

อุดหนุนอําเภอแมสาย 10,000 
งบ ทต. 

- - เกิดชุมชนตนแบบ เกิดความ
เขมแข็งของชุมชน และเกิดความ
รวมมือในการพัฒนาทองถิ่น
รวมกันทุกภาคสวน 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

13 โครงการปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค  หมู 3 

เพื่อสรางสถานทีจ่ัดกิจกรรม
และศูนยรวมประชาคมหมูบาน 
ตําบล พัฒนาการมีสวนรวมของ
ประชาชนและประชาคม
เทศบาล 

ปรับปรุงศาลารวมใจ
เดิม/หมู 3ตําบล 
เวียงพางคํา 

- 400,000 
งบ ทต. 

- ประชาชนมีสวนรวมจัดกิจกรรม
ประชาคมเทศบาล เกิดความ
สามัคคีในทองถิ่น 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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2.ยุทธศาสตร     พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบรอย และความมั่นคงเขตเมืองชายแดน 
2.1 แนวทางการพัฒนา    พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน องคกร ชุมชน และวัสดุอุปกรณใหมีความเขมแข็งในการสรางเครือขายและดําเนินงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความสงบ 
                                        เรียบรอยภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

1 โครงการสนับสนุนวัสดุอปุกรณ
ดับเพลิง ดับไฟปา  

เพื่อปองกันและระงับ 
อัคคีภัย และไฟปา   

หมู 1,5,6,7,10 ตําบล 
เวียงพางคํา/ศูนย อปพร.
เครือขาย ทต.เวียงพางคํา 

200,000 
งบ ทต. 

- - มีประสิทธิภาพในการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ของประชาชน และรักษาทรัยากร
ธรรมชาติในพื้นทีสู่งขึ้น 

งานปองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการฝกอบรมประชาชนดาน
การปองกันภัยไฟปา 

เพื่อสรางองคความรูสูการมีสวน
รวมของประชาชนในการ
ปองกันและแกไขไฟปา 

หมู 1,5,6,7,10 ตําบล 
เวียงพางคํา 

40,000 
งบ ทต. 

- - มีประสิทธิภาพในการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ของประชาชน และรักษาทรัยากร
ธรรมชาติในพื้นทีสู่งขึ้น 

งานปองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
ทต.เวียงพางคํา 

3 โครงการจัดหาอปุกรณในการ
ปฏิบัติงานประจําศูนย     
อปพร. และศูนยเครือขาย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฎิบตัิงานของศูนย อปพร.
ในเครือขาย อปพร.เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 

จัดหาอปุกรณรักษา
ความปลอดภัย วทิยุ
สื่อสาร ตูเก็บเอกสาร 
โตะสํานักงาน กาแฟ
ฯลฯ/ศูนย อปพร.แมขาย
และเครือขาย 
 อปพร.ทต.เวียงพางคํา 

600,000 
งบ ทต. 

- - การปฎิบตัิงานของสมาชิก  
อปพร.มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
ทําใหประชาชนไดรับการดแูล
อยางทั่วถึงและมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินสูงขึ้น 

งานปองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

4 โครงการฝกอบรมและทบทวน
สมาชิก อปพร. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฎิบัติงานของสมาชิก อปพร.
ในเครือขาย อปพร.เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 

จัดฝกอบรมสราง
เครือขาย  ฝกทบทวน/
สมาชิก อปพร.ทต. 
เวียงพางคํา 

120,000 
งบ ทต. 

- - การปฎิบตัิงานของสมาชิก  
อปพร.มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
ทําใหประชาชนไดรับการดแูล
อยางทั่วถึงและมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินสูงขึ้น 

งานปองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
ทต.เวียงพางคํา 

5 โครงการสนับสนุนชุดปฏิบัติงาน 
สมาชิก อปพร. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฎิบัติงานของสมาชิก อปพร.ใน
เครือขาย อปพร.เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา 

จัดหาชุดปฏิบิตงาน  
อปพร.ทต. 
เวียงพางคํา 

50,000 
งบ ทต. 

- - การปฎิบตัิงานของสมาชิก  
อปพร.มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
ทําใหประชาชนไดรับการดแูล
อยางทั่วถึงและมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินสูงขึ้น 

งานปองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
ทต.เวียงพางคํา 

6 โครงการพัฒนาศนูยบริการรวม
ดานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานศูนยบริการรวมดาน
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

พัฒนางานศูนยบริการ
รวม/จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช/การจัดประชุม
ปรึกษาหารือ/การวาง
ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

500,000 
งบ ทต. 

- - การปฎิบตัิงานของศูนยบริการ
รวมดานความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ทําใหประชาชนไดรับการ
ดูแลอยางทั่วถึงและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
สูงขึ้น 

งานปองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
ทต.เวียงพางคํา 

7 โครงการอบรมผูชวยเหลือเจา
พนักงานจราจรประจําโรงเรียน
และชุมชน 

เพื่อสรางความปลอดภัยทาง
จราจรและเสริมสรางวินัยจราจร
ในทองถิน่ 

บูรณาการความรวมมือ
ฝกอบรมรวมกับสถานี
ตํารวจภูธรแมสาย 

32,050 
งบ ทต. 

- - ทําใหเด็กเยาวชนและประชาชน
ไดรับความปลอดภัยทางจราจร
และมีวินัยในการจราจรทางบก 
อุบัติเหตุในทองถนนลดลง 

งานปองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

8 อุดหนุนอําเภอแมสายโครงการ
วัน อปพร.แหงชาติ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ อปพร.ทต. 
เวียงพางคําและบรูณาการความ
รวมมือศนูย อปพร.อปท.อําเภอ
แมสาย 

อุดหนุนอําเภอแมสาย 21,000 
งบ ทต. 

- - สมาชิก อปพร.ศนุย อปท.ในเขต
อําเภอแมสาย มีความสามัคคี 
บูรณาการความรวมมือในการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

งานปองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
ทต.เวียงพางคํา 

9 สนับสนุนการบูรณาการจัดตั้ง
พื้นที่โซนนิ่ง(Zoning) ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการดําเนินงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของศูนย อปพร.เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา และศนูย อปพร.
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใกลเคียง 

การประสานความ
รวมมือดานการบริหาร
จัดการ เครื่องมือ
เครื่องจักรกล การขาว 
ยานพาหนะ และการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ในการปองกันและ
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 

 
 
 
 
บบ 
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2.ยุทธศาสตร     พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบรอย และความมั่นคงเขตเมืองชายแดน 
2.2 แนวทางการพัฒนา    สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอาชญากรรม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

1 โครงการอบรมเยาวชน 
ประชาชนสรางเครือขายตานยา
เสพติด 

เพื่อพัฒนาความรูความเขาใจ 
ทัศนคต ิการปองกันตนเอง และ
สรางเครือขายตานยาเสพติด 

กิจกรรมอบรม สราง
เครือขายเกลุมพลงั
แผนดนิตานยาเสพติด
ในกลุมยาวชน  
ประชาชน/ตําบล 
เวียงพางคํา 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

เยาวชน ประชาชนไมยุงเกี่ยวกับ
ยาเสพติดใหโทษและทองถิ่นมี
ความเขมแข็งปลอดยาเสพติด 
 

งานพัฒนาชุมชน 
กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดเชิงรุก 

เพื่อปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในทองถิ่น และบูรณาการ
ความรวมมือกบัหนวยงานที่
เกี่ยวของอยางเปนระบบ 

กิจกรรมฝกอบรม สราง
เครือขาย /การประชุม
คณะกรรมการ ศตส./ 
การดําเนินงาน ศตส./
การบูรณาการความ
รวมมือหนวยงานที่
เกี่ยวของ/
กิจกรรมบําบัด ฟนฟู 
ปองกัน  และ
ปราบปราม/ตําบล 
เวียงพางคํา 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

เยาวชน ประชาชนไมยุงเกี่ยวกับ
ยาเสพติดใหโทษและทองถิ่นมี
ความเขมแข็งปลอดยาเสพติด 
 

งานพัฒนาชุมชน 
กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

3 โครงการโรงเรียนสีขาวปลอด
สารเสพติด และตรวจสารเสพติด
ในปสสาวะเยาวชน 

เพื่อปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในแด็กยาวชน 

จัดหาชุดตรวจ 
ปสสาวะ/กิจกรรม
โรงเรียนสีขาว/กิจกรรม
อบรมเยาวชน 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

เยาวชน ประชาชนไมยุงเกี่ยวกับ
ยาเสพติดใหโทษและทองถิ่นมี
ความเขมแข็งปลอดยาเสพติด 
 

งานพัฒนาชุมชน 
กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

4 อุดหนุนอําเภอแมสายโครงการ
ติดตามหมูบานชายแดนเพื่อเฝา
ระวังปญหายาเสพติด 

เพื่อปองกันและปราบปรามยา
เสพติดในทองถิ่น และรักษา
ความสงบเรียบรอยภายในเมือง
ชายแดน 

อุดหนุนอําเภอแมสาย/
ตําบลเวียงพางคํา 

24,000 
งบ ทต. 

- - ทองถิน่มีความเขมแข็งปลอดภัย
จากภัยของยาเสพติด และมี  
ความมั่นคงปลอดภัยจากภัย
คุกคามอื่นๆ 

งานพัฒนาชุมชน/
งานปองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
ทต.เวียงพางคํา 

5 อุดหนุน ศตส.จังหวัดเชียงราย
ตามโครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

เพื่อปองกันและปราบปรามยา
เสพติดในทองถิ่นและสราง
เครือขายการปองกันทั่วจังหวดั 

อุดหนุน ศตส.จังหวัด
เชียงราย/ตําบล 
เวียงพางคํา 

40,000 
งบ ทต. 

- - ทองถิน่มีความเขมแข็งปลอดภัย
จากภัยของยาเสพติด มีเครือขาย
การปองกันและแกไขปญหาทัว่
จังหวัดเชียงราย 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

6 อุดหนุนอําเภอแมสายโครงการ
ปดลอมตรวจคนหมูบาน
เปาหมาย 

เพื่อปองกันและปราบปรามยา
เสพติดในทองถิ่น และ
อาชญากรรมอื่นๆ 

อุดหนุนอําเภอแมสาย/
ตําบลเวียงพางคํา 

5,000 
งบ ทต. 

- - ทองถิน่มีความเขมแข็งปลอดภัย
จากภัยของยาเสพติด และมี  
ความมั่นคงปลอดภัยจากภัย
คุกคามอื่นๆ 

งานพัฒนาชุมชน/
งานปองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
ทต.เวียงพางคํา 

7 โครงการอบรมกลุมนักเรียนใน
พื้นที ่ตามโครงการครู DARE 
ตานยาเสพติด 

เพื่อพัฒนาความรูความเขาใจ 
ทัศนคต ิการปองกันตนเอง และ
สรางเครือขายตานยาเสพติด 

บูรณาการความรวมมือ
กับสถานตีํารวจภธูรแม
สาย และโรงเรียนใน
พื้นที ่

20,000 
งบ ทต. 

- - เยาวชน ประชาชนไมยุงเกี่ยวกับ
ยาเสพติดใหโทษและทองถิ่นมี
ความเขมแข็งปลอดยาเสพติด 
 

งานพัฒนาชุมชน 
กองการศกึษา 
ทต.เวียงพางคํา 

 



ห น า  | 106 
 

แผนพัฒนาสามป  2553 – 2555  เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  | ห น า 106  

 

2.ยุทธศาสตร     พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบรอย และความมั่นคงเขตเมืองชายแดน 
2.3 แนวทางการพัฒนา    พัฒนาประสิทธิภาพการเฝาระวังปญหา ภัยธรรมชาติ และพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร การแจงเตือนภัย การขาว 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

1 โครงการกอสรางแนวปองกัน 
ไฟปา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปองกันและระวังภัยธรรมชาติ 
ไฟปา 

สรางแนวปองกันไฟ
ปา/หมู 1,5,6,7,10 
 

300,000 
งบ ทต. 

- - มีประสิทธิภาพในการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ของประชาชน และรักษาทรัยากร
ธรรมชาติในพื้นทีสู่งขึ้น 

งานปองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการกอสรางแนวปองกันดิน
พังทลาย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปองกันและระวังภัยธรรมชาติ 
ดินพังทลาย น้าํปาไหลหลาก 

สรางแนวปองกันดิน
พังทลาย หมู 1,5,6,7,10 
 

300,000 
งบ ทต. 

- - มีประสิทธิภาพในการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ของประชาชน และรักษาทรัยากร
ธรรมชาติในพื้นทีสู่งขึ้น 

งานปองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
ทต.เวียงพางคํา 

3 โครงการกอสรางหอสังเกตการณ
ปองกันไฟปาและภัยอื่น  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝา
ระวังภัยธรรมชาตแิละภัยอื่นๆ 
ในพื้นที่เสี่ยงภัย 

ขนาดกวาง 2 เมตร สูง 
12 เมตร/หมู 7 ตําบล 
เวียงพางคํา 

30,000 
งบ ทต. 

- - มีประสิทธิภาพในการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ของประชาชน และรักษาทรัยากร
ธรรมชาติในพื้นทีสู่งขึ้น 

งานปองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
ทต.เวียงพางคํา 

4 โครงการติดตั้งระบบและจัดหา
อุปกรณสัญญาณเตือนภัย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝา
ระวังภัยธรรมชาตแิละภัยอื่นๆ 
ในพื้นที่เสี่ยงภัย 

จัดตั้งศูนยการขาว  วาง
ระบบเตือนภัย และ
จัดหาอปุกรณที่จําเปน/
ตําบลเวียงพางคํา 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน และสามารถ
แกไขปญหาภัยตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
ทองถิน่ไดอยางรวดเร็ว  

งานปองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
ทต.เวียงพางคํา 

5 โครงการจัดหาและติดตั้งกลอง 
CCTV 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝา
ระวังปองกันภัยตางๆ 
อาชญากรรม และเก็บหลักฐาน
บงชี้ผูกระทําความผิดในชุมชน 

บุณาการความรวมมือ
กับสถานตีํารวจภธูร 
แมสาย 
 

45,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน และสามารถ
แกไขปญหาภัยตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
ทองถิน่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 
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3.ยุทธศาสตร     พัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานครัวเรือนและชุมชน การลงทุน การพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
3.1 แนวทางการพัฒนา    สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝมือแรงงาน และยกระดับรายไดกลุมองคกรอาชีพ ผูวางงาน และผูดอยโอกาสทางสังคม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

1 โครงการฝกอบรม จัดหาตลาด
และสงเสริมการยกระดับรายได
แกประชาชน 

เพื่อพัฒนาฝมือแรงงาน สงเสริม
การยกระดับรายไดของกลุม
อาชพี  ผูวางงาน และ
ผูดอยโอกาสในทองถิ่น 

กลุมดอกไมจันทน/กลุม
แปรรูปอาหารหมี่
กรอบ/กลุมประกอบ
อาหารโตะจีน/กลุมผลิต
เครื่องจักสาน/กลุม
เฟอรนิเจอรไมไผ/กลุม
อาชพีอืน่ๆ/กลุมผู
วางงาน/กลุม
ผูดอยโอกาส/ในเขต
พื้นที ่

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

กลุมอาชีพ ผูวางงาน 
ผูดอยโอกาสในทองถิ่น  มี
คุณภาพชวีิตทีด่ีขึ้น มีรายได
เพิ่มขึ้น สามารถพึง่พาตนเอง
ทองถิน่มีความเขมแข็ง 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการฝกอบรมวิชาชพี    
การชางและวิชาชพีรองรับ
ตลาดแรงงาน 

เพื่อพัฒนาฝมือแรงงาน สงเสริม
การยกระดับรายไดของกลุม
อาชพี  ผูวางงาน และ
ผูดอยโอกาสในทองถิ่น 

ฝกอบรมวิชาชีพ เชน
ชางยนต ชางกล ชาง
เสริมสวย การประกอบ
อาหารเพือ่จําหนายฯลฯ 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

กลุมอาชีพ ผูวางงาน  
ผูดอยโอกาสในทองถิ่น  มี
คุณภาพชวีิตทีด่ีขึ้น มีรายได
เพิ่มขึ้น สามารถพึง่พาตนเอง
ทองถิน่มีความเขมแข็ง 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

3 โครงการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
และการบริหารจดัการกลุม
องคกรอาชพี 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร
จัดการกลุมองคกรอาชีพใน
ทองถิน่ สงเสริมการยกระดับ
รายได 

กิจกรรมฝกอบรม /
กิจกรรมจัดตั้งวิสาหกิจ
ชุมชน/กิจกรรมสงเสริม
การบริหารจัดการกลุม
ในรูปสหกรณ/หมู 1-10 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

กลุมอาชีพมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ มีรายไดเพิ่มขึ้น
จากระบบพึ่งตนเอง ทองถิ่นมี
ความเขมแข็ง 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

4 โครงการแพทยแผนไทยนํา 
ภูมิปญญาทองถิน่ไทยสรางอาชพี
และสงเสริมสุขภาพชุมชน 

เพื่อสงเสริมการนําภูมิปญญา
ทองถิน่สรางอาชพีและสงเสริม
สุขภาพที่ดีของประชาชนใน
ทองถิน่ 

จัดตั้งศูนยบริการแพทย
แผนไทย/สนับสนุน
ทุนการศึกษาวิชาชีพ
แพทยแผนไทย/
สงเสริมการปลูกพืช
และแปรรูปสมุนไพร 
ผลิตลูกประคบ/ตอเติม
อาคารสถานที่/จัดหา
อุปกรณที่จําเปน/ 
หมู1-10 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

กลุมอาชีพมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ มีรายไดเพิ่มขึ้น
จากระบบพึ่งตนเอง ทองถิ่นมี
ความเขมแข็ง 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

5 โครงการฝกอบรมอาชพีแกะสลัก
หิน หยก 

เพื่อพัฒนาฝมือแรงงาน สงเสริม
การยกระดับรายไดของกลุม
อาชพี  ผูวางงาน และ
ผูดอยโอกาสในทองถิ่น 

กิจกรรมฝกอบรม/
บูรณาการรวมกับอําเภอ
แมสาย 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

กลุมอาชีพ ผูวางงาน  
ผูดอยโอกาสในทองถิ่น  มี
คุณภาพชวีิตทีด่ีขึ้น มีรายได
เพิ่มขึ้น สามารถพึง่พาตนเอง
ทองถิน่มีความเขมแข็ง 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 
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3.ยุทธศาสตร     พัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานครัวเรือนและชุมชน การลงทุน การพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
3.2 แนวทางการพัฒนา    สงเสริมและสนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มของสินคา บริการ และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

1 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ
ครุภัณฑพัฒนายกระดับรายได
กลุมอาชีพและกลุมแมบาน 

เพื่อพัฒนามูลคาเพิ่มและคุณภาพ
ในการผลิตรองรับความตองการ
ของตลาดและยกระดับรายได
กลุมอาชีพ 

กลุมทอผา/กลุมนวด
แผนไทย/กลุมประกอบ
อาหารโตะจีน/กลุมผลิต
เฟอรนิเจอรไมไผ/กลุม
อาชพีอืน่ๆ/ในเขตพื้นที ่

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

สรางรายไดเพิ่มแกกลุมองคกร
อาชพีในทองถิ่น  กลุมองคกร
อาชพีมีความเขมแข็ง ครัวเรือนมี
คุณภาพชวีิตทีด่ี  

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการปรับปรุง พัฒนา
ผลิตภัณฑน้าํดื่มชมุชน  
 

 จัดหาเครื่องบรรจภุัณฑ
น้ําถวย จํานวน 1 ชุด/
หมู 8,9 ตําบล 
เวียงพางคํา 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

กลุมอาชีพมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ มีรายไดเพิ่มขึ้น
จากระบบพึ่งตนเอง ทองถิ่นมี
ความเขมแข็ง 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 
เพื่อการยกระดับมาตรฐาน OTOP  

เพื่อพัฒนามูลคาเพิ่มของ
ผลิตภัณฑจากกลุมอาชพีใน
ทองถิน่รองรับความตองการของ
ตลาดและยกระดบัรายไดกลุม
อาชพี 

กิจกรรมอบรม/
กิจกรรมพัฒนา
ผลิตภัณฑ มอก/  
หมู 1-10 ตําบล 
เวียงพางคํา 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

กลุมอาชีพมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ มีรายไดเพิ่มขึ้น
จากระบบพึ่งตนเอง ทองถิ่นมี
ความเขมแข็ง 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 
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3.ยุทธศาสตร     พัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานครัวเรือนและชุมชน การลงทุน การพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
3.3 แนวทางการพัฒนา    สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการผลิตภาคเกษตร สอดคลองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

1 อุดหนุนศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตําบลเวียง
พางคําสงเสริมพัฒนาการผลิต
ภาคเกษตรตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อพัฒนาการผลติภาคเกษตร 
สอดคลองตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริม
การยกระดับรายไดเกษตรกรใน
ทองถิน่  

กิจกรรมสงเสริม
ความรู/กิจกรรมจัดการ
คุณภาพและแปรรูป
ผลผลติทางการเกษตร/
กิจกรรมสงเสริมการทํา
ปุยชีวภาพ/กิจกรรม
ผลิตขาวพันธุดี/
กิจกรรมสงเสริม
วิสาหกิจชุมชน/
กิจกรรมจัดตั้งศนูย
เรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง/กิจกรรมจัดตั้ง
กองทุนหมุนเวียน/
กิจกรรมสงเสริมการ
ปลูกผกัปลอดสารพิษ/
กิจกรรมปราบหอย
เชอรรี่ในนาขาว/
กิจกรรมรณรงคใชปุย
หมักปุยคอก 

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

เกษตรกรไดรับขอมูลขาวสาร
ความรูที่ถูกตอง ทันตอเหตุการณ
ผลผลติทางการเกษตรมีคุณภาพดี 
มีรายไดเพิ่มขึ้น มีคุณภาพชวีิตทีด่ี  
และรูจักการพึ่งพาตนเอง ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 
ศูนยเทคโนโลยี
การ 
เกษตรตําบล 
เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

2 โครงการจัดตั้งโรงผลิตปุยหมัก
ชีวภาพ 

เพื่อลดตนทนุในการผลิตภาค
เกษตร และแกไขปญหามลพิษ
สิ่งแวดลอม 

หมู 6 ตําบลเวียงพางคํา 60,000 
งบ ทต. 

- - เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี พืชผล
ทางการเกษตรมีคุณภาพ  สราง
รายไดแกเกษตรกร และปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอมลดลง 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

3 โครงการกอสรางลานตลาดขาย
สง ขายปลีกผลผลิตทาง
การเกษตร 

เพื่อจัดหาตลาดรองรับการ
จําหนายผลผลิตทางการเกษตร 

หมู 6 ตําบลเวียงพางคํา 100,000 
งบ ทต. 

- - เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี พืชผล
ทางการเกษตรมีตลาดรองรับการ
จําหนาย  สรางรายไดแก
เกษตรกร  

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

4 โครงการจัดหาเมล็ดพนัธุพืช 
พันธุสัตว และปจจัยการผลิต 
สงเสริมการผลิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลติภาค
เกษตรทํานา  ยกระดับรายไดแก
เกษตรกร สรางแหลงอาหารที่มี
คุณภาพของทองถิ่น 

หมู 1-10/ตําบล 
เวียงพางคํา 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขาวมี
คุณภาพด ี สรางรายไดแก
เกษตรกร และมีแหลงอาหารที่มี
คุณภาพสําหรับประชาชนใน
ทองถิน่ 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

5 อุดหนุนเกษตรอาํเภอแมสาย 
โครงการการพัฒนาศูนย 
การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
อําเภอแมสาย 

เพื่อพัฒนาศนูยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงอําเภอแมสาย 
เปนประโยชนตอการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวติประชาชน 

อุดหนุนเกษตรอาํเภอ 
แมสาย/ตําบล 
เวียงพางคํา 

10,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนในทองถิ่นมีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ีจากการนาํความรูตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
ถูกตองมาใชในการดําเนินชวีิต 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

6 อุดหนุนเกษตรอาํเภอแมสาย
โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที ่

เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลติภาค
เกษตร ยกระดบัรายไดแก
เกษตรกร  และแกไขปญหา
ผลผลติทางการเกษตรตกต่ํา 

อุดหนุนเกษตรอาํเภอ 
แมสาย/ตําบล 
เวียงพางคํา 

10,000 
งบ ทต. 

- - เกษตรกรไดรับความรูและไดรับ
การชวยเหลือในการดูแลพืชผล
ทางเกษตรอยางเหมาะสม สราง
ผลผลติที่มีคุณภาพ 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

7 อุดหนุนเกษตรอาํเภอแมสาย
โครงการรณรงคจําหนายสินคา
เกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน
ระดับอําเภอ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลติภาค
เกษตร ยกระดบัรายไดแก
เกษตรกร  และแกไขปญหา
ผลผลติทางการเกษตรตกต่ํา 

อุดหนุนเกษตรอาํเภอ 
แมสาย/ตําบล 
เวียงพางคํา 

30,000 
งบ ทต. 

- - สินคาการเกษตรมีคุณภาพ 
ปลอดภัย ปญหาผลผลิตตกต่ํา
ลดลง เกษตรกรมีรายได 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 
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3.ยุทธศาสตร     พัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานครัวเรือนและชุมชน การลงทุน การพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
3.4 แนวทางการพัฒนา    พัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวเมืองชายแดนและการบริหารจัดการทองเที่ยว สรางรายไดแกประชาชนและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

1 โครงการสรางศาลาทีพ่ักและ
หองน้ําบริเวณลานโลชิงชา 

เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหได
มาตรฐานการบริการ สอดคลอง
วัฒนธรรมประเพณี และสราง
รายไดแกทองถิ่น รองรับการ
ขยายตัวเมืองทองเที่ยวชายแดน 

หมู 6 ตําบลเวียงพางคํา 30,000 
งบ ทต. 

- - การบริหารจัดการทองเที่ยวใน
ทองถิน่มีประสิทธิภาพ มีรายได
เพิ่มขึ้นจากการทองเที่ยว แกไข
ปญหาความยากจน และทองถิ่นมี
ความเขมแข็ง 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการสรางมัคคุเทศนทองถิ่น เพื่อพัฒนาระบบการเผยแพร 
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ และวัฒนธรรม
ทองถิน่ที่เหมาะสม ถูกตอง 
พัฒนามาตรฐานการทองเที่ยว
สากล และยกระดบัการสราง
รายไดแกชุมชน 

เยาวชนในทองถิน่/
ตําบลเวียงพางคํา 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

การบริหารจัดการทองเที่ยวใน
ทองถิน่มีประสิทธิภาพ มีรายได
เพิ่มขึ้นจากการทองเที่ยว แกไข
ปญหาความยากจน และทองถิ่นมี
ความเขมแข็ง 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

3 โครงการสงเสริมการบริหาร
จัดการกลุมคณะกรรมการ
ทองเที่ยวทองถิน่ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
การบริหารจัดการบริการ
ทองเที่ยวในทองถิ่น 

กลุมคณะกรรมการ
ทองเที่ยว/ตําบล 
เวียงพางคํา 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

การบริหารจัดการทองเที่ยวใน
ทองถิน่มีประสิทธิภาพ มีรายได
เพิ่มขึ้นจากการทองเที่ยว แกไข
ปญหาความยากจน และทองถิ่นมี
ความเขมแข็ง 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

4 โครงการพัฒนา ปรับปรุงแหลง
ทองเที่ยวทองถิน่ 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหได
มาตรฐานการบริการ สอดคลอง
วัฒนธรรมประเพณี และสราง
รายไดแกทองถิ่น รองรับการ
ขยายตัวเมืองทองเที่ยวชายแดน 

แหลงทองเที่ยวเชงิ 
อนุรักษบานผาหมี  
หมู 6 
 

14,736,572 
งบ จังหวัด
เชียงราย  
งบ กรม

สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิน่ 

- - การบริหารจัดการทองเที่ยวใน
ทองถิน่มีประสิทธิภาพ มีรายได
เพิ่มขึ้นจากการทองเที่ยว แกไข
ปญหาความยากจน และทองถิ่นมี
ความเขมแข็ง 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

5 โครงการจัดทําปายจุดชมวิว  
แนะนาํประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยวและสงเสริมการ
ทองเที่ยวในหมูบาน (หัวฝาย 
หลังริเวอรไซค) 

เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหได
มาตรฐานการบริการ สอดคลอง
วัฒนธรรมประเพณี และสราง
รายไดแกทองถิ่น รองรับการ
ขยายตัวเมืองทองเที่ยวชายแดน 

แหลงทองเที่ยวหัวฝาย 
หมู 1 

- 100,000 
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 และทอระบายน้ําของหมูบานและเชื่อมโยงกับทุกตําบล 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

1 โครงการกอสรางถนน คสล.
พรอมรางระบายน้ํา คสล.ซอยนา
ทะสัน หมู 9 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่
และแกไขปญหาน้ําทวม 

ถนน คสล.กวาง 4 เมตร 
ยาว 76 เมตร หนา 0.15 
เมตร/รางระบายน้าํ
กวาง 0.30 เมตร ลึก 
0.30 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 152 เมตร/ 
หมู 9 

418,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และการระบายน้ําเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ แกไขปญหาน้ํา
ทวมซ้ําซาก ลดความรุนแรงของ
ปญหาพัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการเสริมไหลทางพรอมราง
ระบายน้ําซอย 1 หมู 8 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่
และแกไขปญหาน้ําทวม 

รางระบายน้ํา คสล.ก
วาง 0.30 เมตร ลกึ 0.62 
เมตร หนา 0.125 เมตร 
ยาว 74 เมตร พรอม
ไหลทางถนน ซอย 1/
หมู 8 

311,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และการระบายน้ําเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ แกไขปญหาน้ํา
ทวมซ้ําซาก ลดความรุนแรงของ
ปญหาพัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

3 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 
4/1 หมู 10  

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ถนน คสล.กวาง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 
120 เมตร ซอย 4/1/ 
หมู 10 

246,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

4 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 
ถนนซอย 11 ถึงหนาวัด  
หมู 5 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  รางระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาปด กวาง 0.30 
เมตร ลึก 0.50 เมตร 
หนา 0.125 เมตร ยาว 
1,040 เมตร พรอมวาง
ทอ คสล.0.60 เมตร 
ซอย 11/หมู 5 

938,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

5 โครงการกอสรางรางระบายน้ําลํา
หวยปาคา หมู 1 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง 
เนาเสีย 

รางระบายน้ํา คสล.ก
วาง 1.124 เมตร ลกึ 
0.40 เมตร ยาว 120 
เมตร ลําหวยปาคา/ 
หมู 1 

184,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

6 โครงการขยายไหลถนนสายหนา
วัดวิเชตรมณี หมู 4 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ไหลถนน คสล.กวาง 
0.50 เมตร ยาว 1,027 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ถนนหนาวัดวิเชตรมณี/
หมู 4 

292,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

7 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ถนนสายหลัก หมู  6 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  รางระบายน้ํา คสล. 
กวาง 0.40 เมตร ลึก 
0.10 เมตร หนา 0.12 
เมตร ยาว 539 เมตร /
หมู 6 

413,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

8 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ซอยมิยาซาวา หมู 2 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  รางระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาปด กวาง 0.35 
เมตร ลึก 0.62 เมตร 
หนา 0.125 เมตร ยาว 
229 เมตร ซอยมิยาซา
วา/หมู 2 

642,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

9 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ทางขึ้นดอยตุง หมู 7 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  รางระบายน้ํา คสล.ทาง
ขึ้นดอยตุง/หมู 7 

2,500,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

10 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 
6/5 หมู 10 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ถนน คสล.กวาง 3 เมตร 
ยาว 74 เมตร หนา 0.15 
เมตร ซอย 6/5/หมู 10 

179,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

11 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ซอยตัดหนาหอพกัลีซอ หมู 9 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  รางระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาปด กวาง 0.30 
เมตร ลึก 0.62 เมตร 
หนา 0.125 เมตร ยาว 
353 เมตร ซอยตัดหนา
หอพักลีซอ/หมู 9 

719,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

12 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 
13 หมูบานแกรนวิล หมู 5 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ถนน คสล. กวาง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 339 เมตร ซอย 13/
หมู 5 

696,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

13 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย
หนาวัดวิเชตรมณ ีหมู 4 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ถนน คสล.กวาง 2.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 41.50 เมตร ซฮย
หนาวัดวิเชตรมณ/ีหมู 4 

136,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

14 โครงการกอสรางถนน คสล.
พรอมวางทอระบายน้ําซอยขาง
วัดปาเหมือด หมู 8 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่
และแกไขปญหาน้ําทวม 

ถนน คสล. กวาง 4 
เมตร ยาว 45 เมตร หนา 
0.15 เมตร และวางทอ 
คสล.พรอมบอพัก ซอย
ขางวัดปาเหมือด/หมู 8 

122,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และการระบายน้ําเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ แกไขปญหาน้ํา
ทวมซ้ําซาก ลดความรุนแรงของ
ปญหาพัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

15 โครงการกอสรางถนน คสล.
ทางเขาสุสานสาธารณะ หมู 6 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ถนน คสล. กวาง 3 
เมตร ยาว 225 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พรอม
ลาน คสล.ทางเขาสุสาน
สาธารณะ/หมู 6 

382,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

16 โครงการกอสรางถนน คสล.ถนน
ทางขึ้นศาลาอเนกประสงคถึงวัด 
หมู 7 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ถนน คสล.กวาง 3 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร พรอมวางทอ 
คสล./หมู 7 

730,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

17 กอสรางถนน คสล.ซอยโบสถ
คริสต หมู 2 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่
และแกไขปญหาน้ําทวม 

ถนน คสล.กวาง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 
158 เมตร ซอยโบสถ
คริสต/หมู 2 

325,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และการระบายน้ําเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ แกไขปญหาน้ํา
ทวมซ้ําซาก ลดความรุนแรงของ
ปญหาพัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

18 โครงการกอสรางราวกันตกถนน
สายแมสายริเวอรไซด หมู 1 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ราวกันตก ยาว 63 เมตร 
/หมู 1 

72,800 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

19 โครงการกอสรางถนนลาดยาง
สายเลียบคลองชลประทาน  
หมู 4,8,9 จนถึงตําบลโปงผา 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ระยะทาง ๕ ก.ม./ 
หมู 4,8,9 ตําบล 
เวียงพางคํา และตําบล
โปงผา 

5,000,000 
งบ จังหวัด
เชียงราย 
งบ กรม

สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิน่ 

- - ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

20 โครงการกอสรางบอพักน้ําเสีย
พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. หมู 
8 ถึงหมู 9 
(โครงการเกินศักยภาพ)  

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังและ
น้ําเนาเสีย 

ระยะทาง ๓๓๓ เมตร/
หมู 8,9 ตําบล 
เวียงพางคํา 

2,000,000 
งบ จังหวัด
เชียงราย 
งบ กรม

สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิน่ 

- - ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

21 โครงการกอสรางถนนลาดยาง
แอลฟสติกสถนนสายบานหวยน้ํา
ริน หมู 7 ถึงถนนสายบานผาหมี 
หมู 6  
(โครงการเกินศักยภาพ) 
 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ระยะทาง ๕ ก.ม./ 
หมู 6,7 

39,950,400 
งบ จังหวัด
เชียงราย 
งบ กรม

สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิน่ 

- - ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
 

22 โครงการกอสรางถนนเลียบคลอง
ชลประทานคลอง ๒ R  ตําบล
เวียงพางคํา เชื่อมตอตําบล 
ศรีเมืองชุม  
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ระยะทาง ๓ ก.ม./ 
หมู 4,8,9 ตําบล 
เวียงพางคํา ถึงตําบล 
ศรีเมืองชุม 

3,000,000 
งบ จังหวัด
เชียงราย 
งบ กรม

สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิน่ 

- - ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

23 โครงการสนับสนุนหินคลุกและ
ปรับปรุงซอมแซมถนนในเขต
พื้นทีก่รณีไมตองสอบราคา 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

จัดหาหินคลุก/
ซอมแซมถนนกรณีไม
ตองสอบราคา/ 
หมู 1-10 ตําบล 
เวียงพางคํา 

450,000 
งบ ทต. 

- - ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
 

24 โครงการซอมแซมสะพานขามลํา
เหมือง หมู 1 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

หมู 1 - 150,000 - ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
 

25 โครงการกอสรางวางทอระบาย
น้ําถนนหนาศาลอเนกประสงค 
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 

26 โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูบานสิงคโปร หมู 2 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

หมู 2 - 700,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
 

27 โครงการกอสรางรองระบายน้าํ
สองขางถนนสายหลัก หมู 4 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  หมู 4 - 1,300,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

28 โครงการกอสรางถนน คสล. 
พรอมรางระบายน้ําถนนหลัง
ศาลาเอนกประสงค หมู 4 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ถนน คสล.กวาง 2.50 
เมตร ยาว 52 เมตร/วาง
ทอ คสล. จํานวน 1 จุด/
หมู 4 

- 85,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

29 โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูบานรุงเจริญ หมู 4 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

หมู 4 - 700,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
 

30 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
หนาวัดวิเชตรมณ ีหมู 4 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

หมู 4  400,000 
งบ ทต. 

 ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
 

31 โครงการกอสรางถนน 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 
 

32 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย
1/2 หมู 4 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ระยะทาง 180 เมตร/ 
หมู 4 

- 450,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

33 โครงการกอสรางถนน คสล.  
ซอย 8 หมู 5 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

กวาง 4 เมตร ระยะทาง 
1 กิโลเมตร หมู 5 

- 900,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
 

34 โครงการขยายถนนซอยตัด  
ซอย 9 ถึง ซอย 11 ขางสนามกีฬา   

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

เดิมเปน 3 เมตร ใหเปน 
4 เมตร/หมู 5 

- 680,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
 

35 โครงการกอสรางถนน คสม.  
ซอย 4 หมู 6 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ระยะทาง 100เ เมตร/
หมู 6 

- 400,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
 

36 โครงการกอสรางถนนลาดยาง 
ซอย 2 (ปรับปรุงซอมแซม) หมู 8 
 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ถนนลาดยางแอลฟส
ติกส กวาง 4 เมตร  
ยาว 850 เมตร/หมู 8 

- 850,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
 

37 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 
ซอย ๔ (ซอยตัด) ขางโรงสี หมู 9 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  หมู 9 - 600,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

38 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
เจาพอแสงเทพ หมู 9 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ถนน คสล./รางระบาย
น้ํา คสล.ยาว เมตร/ 
หมู 9 

- 600,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
 

39 โครงการกอสรางถนน คสล.สาย
หลังสนามยิงปน หมู 10 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

หมู 10 
 

- 780,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
 

40 โครงการกอสรางรองระบายน้าํ
ขางเดียวจากโรงงานพลอย-หนา
วัดผาแตก 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  หมู 10 - 800,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

41 โครงการขยายไหลถนนจาก
โรงงานพลอย-หนาวัดผาแตก 
ระยะทาง 300 เมตร 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

หมู 10 - 600,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
 

42 โครงการกอสรางรองระบายน้าํ 
ซอย มาลีรีสอรท 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  หมู 10 - 700,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

43 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 
6/1 และ 6/2 เชือ่มทางเขาวัดผาคํา 
หมู 10 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ถนน คสล.กวาง 4 เมตร 
ยาว 340 เมตร/หมู 10 

- 620,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

44 โครงการกอสรางรองระบายน้าํ 
ซอย 6 หมู 10 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  หมู 10 - 800,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

45 โครงการกอสรางถนน    คสล. 
สายดอยชางงูหมู 1 ถึง หมู 2 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

หมู 1,หมู 2 - 2,000,000 
งบ จังหวัด
เชียงราย 
งบ กรม

สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิน่ 

- ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
 

46 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ทางเขาหมูบานวลัยา หมู 4 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

หมู 4 - 700,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

47 โครงการกอสรางรองระบายน้าํ 
ซอย 2 หมู 4 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  หมู 4 - 600,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

48 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  
ซอยตัดมกราคม หมู 4 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  หมู 4 - 800,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

49 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 
ซอยตัดกุมภาพันธ หมู 4 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  หมู 4 - 800,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

50 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 
ซอยตัด มีนาคม/เมษายน หมู 4 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  หมู 4 - 800,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

51 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 
ซอยตัด พฤษภาคม/มิถุนายน  
หมู 4 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  หมู 4 - 800,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

52 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอย.สุขฤทัย 1-2  หมู 5 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

หมู 5 - 600,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
 

53 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 
ซอย 1-4  หมู 5 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  ระยะทาง 400 เมตร/ 
หมู 5 

- 800,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

54 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
ประชาอยูสุข  2-4 หมู 5 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ระยะทาง 80 เมตร/ 
หมู 5 

- 400,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

55 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง
ทางเขาหมูบานผาหมี หมู 6 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

ระยะทาง 3 กิโลเมตร/ 
หมู 6 

- 1,500,000 
งบ จังหวัด
เชียงราย 

งบ ทางหลวง 
 

- ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
 

56 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 
ซอย 2  หมู 8 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  ระยะทาง 1,050 เมตร/ 
หมู 8 

- 600,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

57 โครงการซอมแซมลาดยางถนน
ซอยตัด หมู 8 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

หมู 8 - 600,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
 

58 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 
ซอย ๕ ตลอดสายทั้งสองขาง  
หมู 9 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  หมู 9 - 800,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

59 โครงการกอสรางรองระบายน้าํ 
ซอย ๓ ตัวยู แบบฝาปด หมู 8 
และ หมู 9 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง  ระยะทาง 1,050 เมตร/
หมู 8,9 

- 600,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรบัเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

60 โครงการกอสรางถนน คสล.  
ซอย 1-5 และซอย 7 หมู 10 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

หมู 10 - 700,000 
งบ ทต. 

- ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย  
และโครงสรางพืน้ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
 

61 โครงการกอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ( มอก. )  
ซอย 1  หมู 6 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม 
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที ่

หมู 6 - - 250,000 
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 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ 

เพื่อพัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ
อยางทั่วถึง 

- หนาวดัถ้ําผาจม หมู 1 
- ขยายเขตไฟฟา หมู 2 
- ถนนสายหมู 3 ถงึหวย
น้ําริน 
- ขยายเขตไฟฟา หมู 4 
- ซอยหนาวดั ซอย 9 บาน
แกรนวิล หมู 5 
- ขยายเขตไฟฟา หมู 6 
- ขยายเขตไฟฟา หมู 7 
- ซอยสายกลาง ซอย 
1,2,3 หมู 8 
- ซอย 4 ถึง ซอย 5,ซอย 3  
ถึง ซอย 6 หมู 9 
- ขยายเขตไฟฟา ซอย 4/1 
หมู 10 
- จุดมืด จุดเสี่ยงภัยใน
พื้นที ่ฯลฯ 

1,000,000 
งบ ทต. 

1,000,000 
งบ ทต. 

1,000,000 
งบ ทต. 

มีการจัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการอยางทั่วถึง ทําให
ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการติดตั้งไฟกิ่ง ซอมแซม
ไฟกิ่งบริเวณจุดอบั ไมมีแสง
สวาง  

เพื่อพัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ
อยางทั่วถึง  

ม.1 - ม.10   200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

มีการจัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการอยางทั่วถึง ทําให
ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

3 โครงการติดตั้งไฟกิ่งจุดเสี่ยง
ภัยทางจราจร ทางแยกทางรวม 

เพื่อพัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ
อยางทั่วถึง และสงเสริมความ
ปลอดภัยทางจราจรทางบก 

หมู 7 ตําบลเวียงพางคํา - 35,000 
งบ ทต. 

- มีการจัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการอยางทั่วถึง ทําให
ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น า  | 132 
 

แผนพัฒนาสามป  2553 – 2555  เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  | ห น า 132  

 

4.ยุทธศาสตร     พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปการ 
4.3 แนวทางการพัฒนา    ขยายเขตระบบประปา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

1 โครงการขยายเขตประปาและ
ปรับปรุงระบบจายน้ําประปา 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อพัฒนาระบบประปาให
ประชาชนมีน้าํเพยีงพอที่สะอาด 
และปลอดภัยในการอุปโภค
บริโภค 

- ซอยมิยาซาวา หมู 2  
- ซอยเมษายน หมู 4 
- หมูบานแกรนวลิ,ซอย 9  
หมู 5 
- ซอยปูเหล็กและซอย
อื่นๆ หมู 10 
- พื้นที่ขาดแคลนน้ํา ฯลฯ 

3,300,000 
งบ กรม

สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิน่ 

- - ทําใหประชาชนมีน้ําอปุโภค
บริโภคที่สะอาด ปลอดภัยอยาง
ทั่วถึง 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา/
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 
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4.ยุทธศาสตร     พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปการ 
4.4 แนวทางการพัฒนา    ติดตั้งระบบโทรศัพทสาธารณะ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

1 ขยายติดตั้งตูโทรศัพท
สาธารณะ  

เพื่อพัฒนาระบบ 
สาธารณูปการ  
การติดตอสื่อสารใหทั่วถึง 

ตําบลเวียงพางคํา - 
งบ หนวยงาน

อื่น 

- 
งบ หนวยงาน

อื่น 

- 
งบ หนวยงาน

อื่น 

ทําใหประชาชนสามารถ
ติดตอสื่อสารไดอยางสะดวก
รวดเร็ว  

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา/
องคการ 
โทรศัพท 
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4.ยุทธศาสตร     พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปการ 
4.5 แนวทางการพัฒนา    พัฒนาระบบจราจรทางบก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

1 โครงการกอสรางปายหมูบาน 
ปายซอย 

เพื่อพัฒนาระบบการจราจร 
ทางบก ใหเกิดความสะดวก  
ปลอดภัยแกผูใชรถใชถนน 

จัดทําปายชือ่หมูบานทั้ง 
10 หมูบาน และปายซอย
ทุกซอยของแตละ
หมูบาน/หมู 1-10 

600,000 
งบ ทต. 

- - การจราจรทางบกมี 
ความสะดวก ปลอดภัย  

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการติดตั้งกระจกโคง แยก
ศาลเจาพอ,หนาวดั, 
หลังวัด 

เพื่อพัฒนาระบบการจราจร 
ทางบก ใหเกิดความสะดวก  
ปลอดภัยแกผูใชรถใชถนน 

ติดตั้งกระจกโคงทางแยก
ทางรวม จุดเสี่ยงตอการ
เกิดอุบัติเหตุ หมู 4 

 - - การจราจรทางบกมี 
ความสะดวก ปลอดภัย  

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

3 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 

4 โครงการปรับผิวถนนทางโคง 
ซอย 1 ถึง ซอย 2 หนาโรงเรียน
บานปาเหมือดดานทิศ
ตะวันออกพรอมปายสัญญาณ
เตือนภัย 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อพัฒนาระบบการจราจร 
ทางบก ใหเกิดความสะดวก  
ปลอดภัยแกผูใชรถใชถนน 

ปรับผิวถนนทางโคง ซอย 
1 ถึง ซอย 2 หนาโรงเรียน
บานปาเหมือด พรอม
ติดตั้งปายสัญญาณ 
เตือนภัย 

- 
งบ ทางหลวง 

- - การจราจรทางบกมี 
ความสะดวก ปลอดภัย  

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

5 โครงการสรางจุดกลับรถถนน
พหลโยธินบริเวณหนา  ซอย 5 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อพัฒนาระบบการจราจร 
ทางบก ใหเกิดความสะดวก  
ปลอดภัยแกผูใชรถใชถนน 

สรางจุดกลับรถทางหลวง
พหลโยธิน หนาซอย 5 
หมู 9 

- - - 
งบ ทางหลวง 

การจราจรทางบกม ี
ความสะดวก 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
ทางหลวง 
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4.ยุทธศาสตร     พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปการ 
4.6 แนวทางการพัฒนา    สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําผังเมือง และควบคุมอาคารสอดคลองเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

1 โครงการจัดทําผังเมืองเพื่อพัฒนา
ระบบการผังเมืองสอดคลองเมอืง
นาอยูอยางยั่งยืน 

เพื่อพัฒนาการจัดทําผังเมือง
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 

เพื่อพัฒนาการจัดทําผังเมือง
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     พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดลอมเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 
5.1 แนวทางการพัฒนา    สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน ฟนฟู อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

1 โครงการปรับภูมิทัศน
สนับสนุนกลาไม  พันธไมและ
จัดสวนสาธารณะ 

เพื่อฟนฟู บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเมืองนาอยู  และ
สงเสริมสุขภาพอนามัยแก
ประชาชน 

ที่สาธารณประโยชน/
สวนสาธารณะ วดั สนาม
กีฬา ในตําบลเวียงพางคํา/
หมู 1-10 

500,000 
งบ ทต. 

500,000 
งบ ทต. 

500,000 
งบ ทต. 

ทองถิน่มีสิ่งแวดลอมนาอยู  
ประชาชนใชประโยชนใน
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัย
และการออกกําลงักาย มีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ ี

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณรอบทีอ่านหนังสือ
ประจําหมูบานเพือ่เปนสถานที่
พักผอนหยอนใจ 

เพื่อฟนฟู บํารุงรักษาสิ่งแวดลอม
เมืองนาอยู และสรางสถานที่
พักผอนหยอนใจสงเสริมสุขภาพ
อนามัยแกประชาชน 

ที่อานหนังสือพิมพ
ประจําหมูบาน/หมู 1-10 

100,000 
งบ ทต. 

- - ทองถิน่มีสิ่งแวดลอมนาอยู  
ประชาชนใชประโยชนใน
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัย
และการออกกําลงักาย มีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ ี

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

3 โครงการถมดินปรับพื้นที่หลัง
อาคารศนูยขอมูลขาวสารแกไข
น้ําทวม 

เพื่อฟนฟู บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเมืองนาอยู  และแกไข
ปญหาน้ําทวม 

หมู 5 ตําบลเวียงพางคํา 100,000 
งบ ทต. 

- - ทองถิน่มีสิ่งแวดลอมนาอยู  
ประชาชนใชประโยชนใน
กิจกรรมสาธารณประโยชน 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

4 โครงการปลูกหญาแฝก เพื่อฟนฟู บํารุงรักษาทรัพยากร
ดิน ปาไม และสิ่งแวดลอมใหนา
อยู  แกไขปญหาดินถลม 

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 

งานสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

5 โครงการสรางฝายตนน้ําลําธาร เพื่อฟนฟู บํารุงรักษาทรัพยากร
ดิน ปาไม  และสิ่งแวดลอมให 
นาอยู  

หมู 6,หมู 7 และ หมู 10 300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

ทรัพยากรปาไม ดนิ ไดรับการ
รักษา ฟนฟ ูลดปญหาน้ําปาไหล
หลาก ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการ
เกษตรกรรม 

งานสาธารณสุข 
กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

6 ปรับภูมิทัศนเกาะกลางถนน
สายพหลโยธินและขอบถนน 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อฟนฟูสิ่งแวดลอมเมืองนาอยู  
สงเสริมสุขภาพอนามัยแก
ประชาชนและสงเสริม 
การทองเที่ยวเมืองชายแดน 

เกาะกลางถนนสาย
พหลโยธิน ระหวาง
กิโลเมตร 886 ถึง 
กิโลเมตร 887 /เทศบาล 
ตําบลเวียงพางคํา 

2,000,000 
งบ จังหวัด
เชียงราย 
งบ กรม

สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิน่ 

- - ทองถิน่มีสิ่งแวดลอมนาอยู  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ีเปน
ที่นาประทับใจและดึงดูดความ
สนใจของนักทองเที่ยวเหมาะกับ
เปนแหลงทองเทีย่วเชิงอนุรักษ 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
จังหวัดเชียงราย 
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5.ยุทธศาสตร     พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดลอมเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 
5.2 แนวทางการพัฒนา    สงเสริมและสนับสนุนการสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

1 โครงการถนนเวียงพางคําสวย 
หนาบานสะอาด 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวน
รวมในการปองกนัและแกไข
ปญหามลพษิ รักษาสิ่งแวดลอมที่
อยูอาศัยของทองถิ่น 

หมู 1-10 100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

ทองถิน่มีสิ่งแวดลอมสอดคลอง
เมืองนาอยูอยางยั่งยืน  ประชาชน 
มีคุณภาพชวีิตทีด่ี และปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอมลดลง 

งานสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดลอม 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวน
รวมในการปองกนัและแกไข
ปญหามลพษิ รักษาสิ่งแวดลอมที่
อยูอาศัยของทองถิ่น 

หมู 1-10 60,000 
งบ ทต. 

60,000 
งบ ทต. 

60,000 
งบ ทต. 

ทองถิน่มีสิ่งแวดลอมสอดคลอง
เมืองนาอยูอยางยั่งยืน  ประชาชน 
มีคุณภาพชวีิตทีด่ี และปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอมลดลง 

งานสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 

3 โครงการสนับสนุนพนักงาน
รักษาความสะอาดในหมูบาน 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนน
รวมในการปองกนัและแกไข
ปญหามลพษิของทองถิน่ 

สนับสนุนการจัดจาง
พนักงานทําความสะอาด/
หมู 1-10 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

ทองถิน่มีสิ่งแวดลอมสอดคลอง
เมืองนาอยูอยางยั่งยืน  ประชาชน 
มีคุณภาพชวีิตทีด่ี และปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอมลดลง 

งานสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 
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5.ยุทธศาสตร     พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดลอมเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 
5.3 แนวทางการพัฒนา   สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

1 โครงการฝกอบรมและ
สนับสนุนวัสดอุปุกรณในการ
ทําปุยชวีภาพ  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ในทองถิน่ 

กิจกรรมฝกอบรม/จัดหา
วัสดุอุปกรณสนับสนุน/
หมู 1-10 

100,000 
งบ ทต. 

- - ทองถิน่มีสิ่งแวดลอมสอดคลอง
เมืองนาอยูอยางยั่งยืน  ประชาชน 
มีคุณภาพชวีิตทีด่ี และปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอมลดลง 

งานสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการจัดหาถังขยะและถุง
ดําคัดแยกขยะ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ในทองถิน่ 

จัดหาถังขยะ/จัดหาถุงดํา
คัดแยกขยะ/หมู 1-10/
โรงเรียนในพื้นที่/วัด/และ
ศูนยเด็กเล็ก 

300,000 
งบ ทต. 

- - ทองถิน่มีสิ่งแวดลอมสอดคลอง
เมืองนาอยูอยางยั่งยืน  ประชาชน 
มีคุณภาพชวีิตทีด่ี และปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอมลดลง 

งานสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 

3 โครงการจัดหารถจัดเก็บขยะ
ขนาดเล็ก 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ในทองถิน่ 

รถจัดเก็บขยะขนาดเล็ก 
จํานวน 1 คัน 

800,000 
งบ ทต. 

- - ทองถิน่มีสิ่งแวดลอมสอดคลอง
เมืองนาอยูอยางยั่งยืน  ประชาชน 
มีคุณภาพชวีิตทีด่ี และปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอมลดลง 

งานสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 

4 โครงการสงเสริมการคัดแยก
ขยะ และจัดตั้งธนาคารรีไซเคิล 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ในทองถิน่ 

กิจกรรมอบรม/จัดตั้ง
ธนาคารขยะ/ปรับปรุง
สถานที่ธนาคารขยะ/
จัดตั้งคณะกรรมการ 

400,000 
งบ ทต. 

- - ทองถิน่มีสิ่งแวดลอมสอดคลอง
เมืองนาอยูอยางยั่งยืน  ประชาชน 
มีคุณภาพชวีิตทีด่ี และปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอมลดลง 

งานสาธารณสุข 
ทต.เวียงพางคํา 

5 โครงการจางเหมาพนักงานเกบ็
คาธรรมเนียมเก็บขนขยะ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ในทองถิน่ 

จางเหมาพนักงานจัดเก็บ
คาธรรมเนียม/ตําบล 
เวียงพางคํา 

100,000 
งบ ทต. 

- - ทองถิน่มีสิ่งแวดลอมสอดคลอง
เมืองนาอยูอยางยั่งยืน  ประชาชน 
มีคุณภาพชวีิตทีด่ี และปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอมลดลง 

กองคลัง 
ทต.เวียงพางคํา 
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5.ยุทธศาสตร     พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดลอมเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 
5.4 แนวทางการพัฒนา   สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการบําบัดน้ําเสียชุมชน และการระบายน้ําแกไขปญหาน้ําทวม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

1 โครงการสงเสริมติดตั้งบอดัก
ไขมันครัวเรือนและอาคาร  

เพื่อปองกัน ฟนฟ ูปญหาน้ําเนา
เสียในชุมชน 

กิจกรรมฝกอบรม/จัดหา
อุปกรณสนับสนนุ
ครัวเรือน/รานคา
ประกอบการ/อาคาร/
ตําบลเวียงพางคํา 

100,000 
งบ ทต. 

- - ทองถิน่มีสิ่งแวดลอมนาอยู  
ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ด ีและ
ปญหาสิ่งแวดลอมลดลง 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการขุดลอกลําหวย
กลางบาน ลาํหวยคอกหมู  
ลําหวยลาวและลําหวยมะกอก
หวาน 
 
 

เพื่อฟนฟู บํารุงรักษา พฒันาการ
ระบายน้ํา สงเสริมการปองกันน้ํา
ทวม น้าํขังในทองถิ่น 

ขุดลอกลําหวยกลางบาน
ลําหวยลาว ลําหวยคอก
หมูและลาํหวยมะกอก
หวาน ระยะทาง 8,000 
เมตร/ตําบล 
เวียงพางคํา 

100,000 
งบ ทต./ 

1,450,000 
งบ กรม

สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิน่ 

- - ทองถิน่มีสิ่งแวดลอมนาอยู  
ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ด ีและ
ปญหาสิ่งแวดลอมลดลง 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

3 โครงการกอสรางบอบําบดัน้ํา
เสียชุมชน  
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อปองกันและแกไขปญหา
มลพิษทางน้าํเนาเสียของทองถิ่น  
พัฒนาเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 
รองรับการขยายตัวเมืองการคา
การทองเที่ยวชายแดน 

กอสรางบอบําบัดน้ําเสีย
รวมชุมชน/ตําบล 
เวียงพางคํา 

60,000,000 
งบ กรม

สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิน่ 

- - ทองถิน่มีสิ่งแวดลอมสอดคลอง
เมืองนาอยูอยางยั่งยืน  ประชาชน 
มีคุณภาพชวีิตทีด่ี และปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอมลดลง 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา/
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

4 โครงการกอสรางเขื่อนปองกัน
ตลิ่งริมแมน้ําสายหมูบาน 
แมสาย หมู 1  
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อปองกันและแกไขปญหา 
น้ําทวม  

ระยะทาง 60 เมตร  
สูง 15 เมตร 

600,000 
งบ จังหวัด
เชียงราย 
งบ กรม

สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิน่ 

- - ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน ลดปญหาน้ํา
ทวมวซ้ําซากทุกป 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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5.ยุทธศาสตร     พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดลอมเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 
5.5 แนวทางการพัฒนา   สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

1 โครงการขุดลอกคลอง  2  อาร เพื่อปองกันและแกไขปญหาภัย
แลง พัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค 
บริโภค และการเกษตรแก
ประชาชน 

ขุดลอกคลอง 2 อาร/
ตําบลเวียงพางคํา  

50,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีน้าํกนิน้ําใชที่เพียงพอ 
มีคุณภาพชวีิตทีด่ ี

กองชาง/ 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการสรางฝายน้ําลน เพื่อปองกันและแกไขปญหาภัย
แลง พัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค 
บริโภค และการเกษตรแก
ประชาชน 

สรางฝายน้ําลน หมู 9 หมู 
10 /ตําบลเวียงพางคํา  

250,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนและเกษตรกรมีน้ํากนิ
น้ําใชที่เพียงพอ มีคุณภาพชวีิตทีด่ี 
และผลผลิตทางการเกษตร
สมบูรณ 

กองชาง/ 
ทต.เวียงพางคํา 

3 โครงการปรับปรุงอางเก็บน้ํา
รุงเจริญ  
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อปองกันและแกไขปญหาภัย
แลง พัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค 
บริโภค และการเกษตรแก
ประชาชน 

ปรับปรุง ซอมแซม/ 
หมู 5  

1,250,000 
งบ จังหวัด
เชียงราย 
งบ กรม

สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิน่ 

- - ประชาชนมีน้าํกนิน้ําใชที่เพียงพอ 
มีคุณภาพชวีิตทีด่ ี

กองชาง/ 
ทต.เวียงพางคํา 

4 โครงการสนับสนุน 
การฝกอบรมและบริหาร
จัดการน้ําของกลุมผูใชน้ํา
ตําบลเวียงพางคํา 

เพื่อปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการน้ําโดยการมีสวนรวมของ
เกษตรกรและกลุมผูใชน้ําในพืน้ที ่

กลุมเกษตรกรในพื้นที ่ 
กลุมผูใชน้ําในพืน้ที่ตําบล
เวียงพางคํา 

50,000 
งบ  ทต. 

- - เกษตรกรและผูใชน้ําเขาใจ
บทบาทหนาทีแ่ละความรัผิดชอบ
ในการพัฒนาองคการผูใชน้ําใหมี
ความยั่งยืนและบริหารจัดการ
แหลงน้ําใหสามารถใชในการ
อุปโภคบริโภคไดยาวนาน 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

1 โครงการจัดหาทีด่ินเพื่อ
ดําเนินการกิจการพาณิชยและ
กิจกรรมสาธารณประโยชน
ของทองถิน่ 

เพื่อสงเสริมการใชประโยชน
ที่ดินเพือ่สรางรายได และดําเนิน
กิจกรรมสาธารณะและสงเสริม
การพัฒนาอาชีพของทองถิ่น 

จัดหาที่ดนิดําเนนิกิจการ
พาณิชย/ดําเนินกจิกรรม
สาธารณประโยชนของ
ทองถิน่ 

2,000,000 
งบ ทต. 

- - สรางรายได และสงเสริม 
การพัฒนาอาชีพของทองถิ่น 

กองคลัง 
กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการสนับสนุนการบริหาร
จัดการ ดแูลรักษาและใช
ประโยชนทีดินสาธารณะ
ประโยชนของทองถิ่น 

เพื่อพัฒนาศกัยภาพระบบบริหาร
จัดการการดูแลรักษา และใช
ประโยชนที่ดินสาธารณะ
ประโยชนของทองถิ่น 

กิจกรรมลังวัด/จัดหา
อุปกรณที่จําเปน/จัดทํา
ระบบ GIS เพื่อวางระบบ
การใชที่ดนิ/หมู 1-10 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

ทองถิน่มีสิ่งแวดลอมสอดคลอง
เมืองนาอยูอยางยั่งยืน  ประชาชน 
มีคุณภาพชวีิตทีด่ี  และใช
ประโยชนที่ดินสาธารณะ
ประโยชนอยางถกูตอง เหมาะสม  

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

1 โครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งานแกนนําหมูบานทองถิ่น
สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนา
ทองถิน่  

เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการวางแผนบริหาร
จัดการ พัฒนาทองถิ่น  ตรวจสอบ
การดําเนินกิจการทองถิน่  และ
เสริมสรางกิจการบานเมืองที่ด ี

กิจกรรมฝกอบรม ศึกษาดู
งาน/หมู 1-10 

400,000 
งบ ทต. 

400,000 
งบ ทต. 

400,000 
งบ ทต. 

กิจการทองถิ่นมีความโปรงใส 
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
วางแผนบริหารจดัการ และ
เสริมสรางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี

งานแผนและ
งบประมาณ 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการประชาคมตําบล 
เวียงพางคําสัญจร 

เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการวางแผนบริหาร
จัดการ ตรวจสอบการดําเนิน
กิจการทองถิ่น  และเสริมสราง
กิจการบานเมืองทีด่ี 

หมู 1-10 25,000 
งบ ทต. 

25,000 
งบ ทต. 

25,000 
งบ ทต. 

กิจการทองถิ่นมีความโปรงใส 
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
วางแผนบริหารจดัการ และ
เสริมสรางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี

งานแผนและ
งบประมาณ 
ทต.เวียงพางคํา 

3 โครงการเสริมสรางความรู
เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้ง 
สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
และกฎหมายนารูสําหรับ
ประชาชน 

เพื่อสงเสริมความเขาใจใน
บทบาทหนาทีพ่ลเมืองที่ดีของ
ทองถิน่และชาติ และสงเสริมการ
มีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาทองถิ่น 

กิจกรรมฝกอบรม/ 
หมู 1-10 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

กิจการทองถิ่นมีความโปรงใส 
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
วางแผนบริหารจดัการ และ
เสริมสรางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี

นิติการ 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

4 โครงการอภิปรายสัมมนา
เพิ่มพูนความรูแกชุมชนในการ
พัฒนาที่สอดคลองบริบท
ชุมชน เสริมสรางธรรมาภิบาล
ภาคประชาชนและประกวด
หมูบานดีเดนตามหลักธรรมา 
ภิบาล 

เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการ 
พัฒนาทองถิ่น  ตรวจสอบ
ประเมินผลการดาํเนินกิจการ
ทองถิน่  และเสริมสรางธรรมาภิ
บาลในภาคประชาชนและชุมชน 

กิจกรรมอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู /
กิจกรรมการประกวด
หมูบานตามหลักธรรมา 
ภิบาล/หมู 1-10 

250,000 
งบ ทต. 

250,000 
งบ ทต. 

250,000 
งบ ทต. 

กิจการทองถิ่นมีความโปรงใส 
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ เสริมสรางการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี และ
สนับสนุนการพัฒนาหมูบาน 
ตําบลอยางเหมาะสมกับบริบท
ชุมชน 

งานแผนและ
งบประมาณ/ 
ทต.เวียงพางคํา 

5 โครงการพัฒนา 5 ส สูชุมชน เพื่อสงเสริมใหองคกรภาค
ประชาชนในทองถิ่น เพิม
ประสิทธิภาพการบริการชุมชน  
และบริหารจัดการตามหลัก 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 

งานบริหารทัว่ไป 
ทต.เวียงพางคํา 

6 โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
ดานตางๆ แกประชาชนใน
ทองถิน่ และสงเสริมการมีสวน
รวมแสดงความคิดเห็น 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เทศบาล 

จัดกิจกรรมใหความรูดาน
วิชาชพี  ความรูเกีย่วกับ
กิจการเทศบาล การออก
หนวยบริการ กิจกรรม
นันทนาการ เวทีแสดง
ความคิดเห็น ฯลฯ 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

กิจการทองถิ่นมีความโปรงใส 
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ เสริมสรางการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี และ
สนับสนุนการพัฒนาหมูบาน 
ตําบลอยางเหมาะสมกับบริบท
ชุมชน 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

7 โครงการวันเทศบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเทศบาลและสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชนในการ
วางแผน และบริหารจัดการ
เทศบาล 

จัดงานวันเทศบาล 24 
เมษายน 2553 

50,000 
งบ ทต. 

- - กิจการทองถิ่นมีความโปรงใส 
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ เสริมสรางการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี และ
สนับสนุนการพัฒนาหมูบาน 
ตําบลอยางเหมาะสมกับบริบท
ชุมชน 

งานบริหารทัว่ไป 
ทต.เวียงพางคํา 

8 อุดหนุนอําเภอแมสายโครงการ
ประชุมสัญจรแบบบูรณาการ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเทศบาล และสงเสริม
การบูรณาการงานตามภารกิจของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สวน
ราชการ กาํนันผูใหญบาน 

อุดหนุนอําเภอแมสาย/ 
ตําบลเวียงพางคํา 

20,000 
งบ ทต. 

- - เกิดองคความรูในการทํางานอยาง
บูรณาการ เกิดความสามัคคี 
รวมมือรวมใจภายในตําบล 
อําเภอ 

งานบริหารทัว่ไป 
ทต.เวียงพางคํา 
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6.ยุทธศาสตร    พัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
6.2 แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

1 โครงการเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการและการบริการ
ประชาชนตามหลกั 5 ส 

เพื่อพัฒนาบุคลากร สถานที่
ปฏิบัติราชการ มุงสูความเปนเลิศ
ในการบริการประชาชน 

ฝกอบรม ทบทวน
บุคลากร พัฒนาสถานที่
ใหบริการ/เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา 

150,000 
งบ ทต. 

150,000 
งบ ทต. 

150,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตาํบลเวียง
พางคํา และเปนตนแบบการ
เรียนรูระบบใหบริการประชาชน 

งานการเจาหนาที ่
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการและปองกันการทจุริต
คอรัปชั่น 

เพื่อสรางจิตสํานกึ ปลกูฝง
คุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานราชการและปองกนั
การทุจริตคอรัปชัน่ 

คณะผูบิรหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนกังาน
เทศบาล และพนกังาน
จาง/เทศบาลตําบล 
เวียงพางคํา 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ในองคกรไมมีการทุจริตคอรัปชั่น 
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และพนกังานมี
ความสัมพันธทีดีต่กัน เอือ้ตอการ
ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการบริการประชาชน 

งานการเจาหนาที ่
ทต.เวียงพางคํา 

3 พัฒนาระบบการเก็บขอมูล 
สถิติ และศนูยขอมูลขาวสาร
ทางราชการ และการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบการเก็บขอมูลสถิติ และการ
ใหบริการศูนยขอมูลขาวสารทาง
ราชการ 

ฝกอบรม จัดหาอปุกรณที่
จําเปนพัฒนาสถานที่/
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

ระบบขอมูลสถิติ และการ
ใหบริการขอมูลขาวสารทาง
ราชการมีประสิทธิภาพ นาํมาใช
งานไดเหมาะสม รวดเร็ว 

งานแผนและ
งบประมาณ 
ทต.เวียงพางคํา 

4 โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ 
และปรับปรุงสถานที่ทาํงาน
รองรับการบริการประชาชน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานราชการ และ 
การบริการประชาชน  สงเสริม
ความเปนเลิศในการบริการ
ประชาชน 

วัสดุ ครุภัณฑ อปุกรณใน
การปฏิบัติงาน/เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 

500,000 
งบ ทต. 

500,000 
งบ ทต. 

500,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตาํบลเวียง
พางคํา และเปนตนแบบการ
เรียนรูระบบใหบริการประชาชน 

งานพัสด ุ
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

5 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ 
เครื่องครัวรองรับการบริการ
ประชาชน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริการประชาชน และรับรอง
คณะศึกษาดูงาน 

วัสดุเครื่องครัว/เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตาํบลเวียง
พางคํา และเปนตนแบบการ
เรียนรูระบบใหบริการประชาชน 

งานพัสด ุ
ทต.เวียงพางคํา 

6 เงินเดือนพนกังานเทศบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให เกิดประสิทธิผล 
บรรลุตามเปาหมาย และสราง
ขวัญและกาํลังใจตอผูปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล/
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

2,800,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตาํบลเวียง
พางคํา และเปนตนแบบการ
เรียนรูระบบใหบริการประชาชน 

กองคลัง 
ทต.เวียงพางคํา 

7 คาจางพนักงานจาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให เกิดประสิทธิผล 
บรรลุตามเปาหมาย และสราง
ขวัญและกาํลังใจตอผูปฏิบัติงาน 

พนักงานจาง/เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 

2,300,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตาํบลเวียง
พางคํา และเปนตนแบบการ
เรียนรูระบบใหบริการประชาชน 

กองคลัง 
ทต.เวียงพางคํา 

8 คาครองชีพชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให เกิดประสิทธิผล 
บรรลุตามเปาหมาย และสราง
ขวัญและกาํลังใจตอผูปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจาง/เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 

950,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตาํบลเวียง
พางคํา และเปนตนแบบการ
เรียนรูระบบใหบริการประชาชน 

กองคลัง 
ทต.เวียงพางคํา 

9 เงินประจําตําแหนงและ
คาตอบแทนพิเศษ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให เกิดประสิทธิผล 
บรรลุตามเปาหมาย และสราง
ขวัญและกาํลังใจตอผูปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล คณะ
ผูบริหาร ประธานสภา 
รองประธานสภา/
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

80,000 
งบ ทต. 

80,000 
งบ ทต. 

80,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตาํบล 
เวียงพางคํา และเปนตนแบบการ
เรียนรูระบบใหบริการประชาชน 

กองคลัง/ 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

10 คาตอบแทนคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให เกิดประสิทธิผล 
บรรลุตามเปาหมาย และสราง
ขวัญและกาํลังใจตอผูปฏิบัติงาน 

จํานวน 17 คน คณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล/เทศบาลตําบล 
เวียงพางคํา 

1,600,000 
งบ ทต. 

1,600,000 
งบ ทต. 

1,600,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตาํบล 
เวียงพางคํา และเปนตนแบบการ
เรียนรูระบบใหบริการประชาชน 

กองคลัง/ 
ทต.เวียงพางคํา 

11 คาประกันสังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให เกิดประสิทธิผล 
บรรลุตามเปาหมาย และสราง
ขวัญและกาํลังใจตอผูปฏิบัติงาน 

พนักงานจาง/เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 

300,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตาํบลเวียง
พางคํา และเปนตนแบบการ
เรียนรูระบบใหบริการประชาชน 

กองคลัง/ 
ทต.เวียงพางคํา 

12 คาเบี้ยประชุม เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการ
มีสวนรวมของประชาชน 
คณะกรรมการ สมาชิกสภา
เทศบาล 

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

เกิดการมีสวนรวมในการรับฟง
การบริหารจัดการกิจการทองถิ่น 
การแสดงความคิดเห็นและยุติการ
แกไขปญหาสังคม 

กองคลัง/ 
ทต.เวียงพางคํา 

13 คาตอบแทนการปฎิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให เกิดประสิทธิผล 
บรรลุตามเปาหมาย และสราง
ขวัญและกาํลังใจตอผูปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล
พนักงานจาง/เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 

120,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตาํบลเวียง
พางคํา และเปนตนแบบการ
เรียนรูระบบใหบริการประชาชน 

กองคลัง/ 
ทต.เวียงพางคํา 

14 คาชวยเหลือคารักษาพยาบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให เกิดประสิทธิผล 
บรรลุตามเปาหมาย และสราง
ขวัญและกาํลังใจตอผูปฏิบัติงาน 

คณะผูบริหาร และ
พนักงานเทศบาล/
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

120,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตาํบล 
เวียงพางคํา 

กองคลัง/ 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

15 คาชวยเหลือการศกึษาบตุร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให เกิดประสิทธิผล 
บรรลุตามเปาหมาย และสราง
ขวัญและกาํลังใจตอผูปฏิบัติงาน 

คณะผูบริหาร และ
พนักงานเทศบาล/
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

40,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตาํบล 
เวียงพางคํา 

กองคลัง/ 
ทต.เวียงพางคํา 

16 คาเชาบาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให เกิดประสิทธิผล 
บรรลุตามเปาหมาย และสราง
ขวัญและกาํลังใจตอผูปฏิบัติงาน 

คณะผูบริหาร และ
พนักงานเทศบาล/
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

170,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตาํบลเวียง
พางคํา 

กองคลัง/ 
ทต.เวียงพางคํา 

17 คาตอบแทนอืน่อนัเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติ
ราชการเปนกรณพีิเศษ 
(โบนัส) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให เกิดประสิทธิผล 
บรรลุตามเปาหมาย และสราง
ขวัญและกาํลังใจตอผูปฏิบัติงาน 

คณะผูบริหาร และ
พนักงานเทศบาล/
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
 

1,400,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตาํบลเวียง
พางคํา และเปนตนแบบการ
เรียนรูระบบใหบริการประชาชน 

กองคลัง/ 
ทต.เวียงพางคํา 

18 คาเดินทางไปราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให เกิดประสิทธิผล 
บรรลุตามเปาหมาย และสราง
ขวัญและกาํลังใจตอผูปฏิบัติงาน 

คณะผูบริหาร พนกังาน
เทศบาล และพนกังาน
จาง/เทศบาลตําบล 
เวียงพางคํา 

120,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตาํบลเวียง
พางคํา และเปนตนแบบการ
เรียนรูระบบใหบริการประชาชน 

กองคลัง/ 
ทต.เวียงพางคํา 

19 โครงการสงตัวพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง  คณะ
ผูบริหาร และสมาชิกเทศบาล.
ฝกอบรม  เพิ่มพูนความรู 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให เกิดประสิทธิผล 
บรรลุตามเปาหมาย และสราง
ขวัญและกาํลังใจตอผูปฏิบัติงาน 

คณะผูบริหาร พนกังาน
เทศบาล พนักงานจาง 
และสมาชกิสภาเทศบาล/
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

120,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตาํบลเวียง
พางคํา และเปนตนแบบการ
เรียนรูระบบใหบริการประชาชน 

งานการเจาหนาที ่
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

20 โครงการบํารุงรักษาและ
ซอมแซมทรัพยสินทางราชการ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน.ราชการ และการ
บริการประชาชน 

จัดหา ซอมแซมวสัดุ 
ครุภัณฑ อุปกรณในการ
ปฏิบัติงาน/เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตาํบลเวียง
พางคํา และเปนตนแบบการ
เรียนรูระบบใหบริการประชาชน 

งานพัสดุ/ 
ทต.เวียงพางคํา 

21 คารับรองและพิธีการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริการประชาชน และรับรอง
คณะศึกษาดูงาน ผูเยี่ยมชม 

การจัดรับรอง และงาน
พิธีการ/เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตาํบลเวียง
พางคํา และเปนตนแบบการ
เรียนรูระบบใหบริการประชาชน 

กองคลัง 
ทต.เวียงพางคํา 

22 คาสาธารณูปโภค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน.ราชการ และการ
บริการประชาชน 

จายคาไฟฟา ประปา 
โทรศัพท และ
อินเตอรเน็ต/เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตาํบลเวียง
พางคํา และเปนตนแบบการ
เรียนรูระบบใหบริการประชาชน 

กองคลัง 
ทต.เวียงพางคํา 
ทต.เวียงพางคํา 

23 โครงการทุนการศึกษาเรียนตอ
ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให เกิดประสิทธิผล 
บรรลุตามเปาหมาย และสราง
ขวัญและกาํลังใจตอผูปฏิบัติงาน 

คณะผูบริหาร พนกังาน
เทศบาล พนักงานจาง 
และสมาชกิสภาเทศบาล/
เทศบาลตําบล 
เวียงพางคํา 

350,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตาํบลเวียง
พางคํา และเปนตนแบบการ
เรียนรูระบบใหบริการประชาชน 

งานการเจาหนาที ่
ทต.เวียงพางคํา 

24 โครงการสนับสนุนกองทนุ
บําเหน็จบํานาญ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให เกิดประสิทธิผล 
บรรลุตามเปาหมาย และสราง
ขวัญและกาํลังใจตอผูปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล/
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
 

400,000 
งบ ทต. 

400,000 
งบ ทต. 

400,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตาํบลเวียง
พางคํา พนักงานมีขวัญกําลังใจ 

กองคลัง 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

25 โครงการสนับสนุนคาจัดเก็บ
ขอมูล (จปฐ.) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานดานการวางแผน
พัฒนาทองถิ่น  

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 

26 โครงการซอมแซม 
พอกเก็ต พีซี เพือ่การจัดเก็บ 
ขอมูล จปฐ. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานดานการวางแผน
พัฒนาทองถิ่น  

ซอมแซม/เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา 
 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

ขอมูลมีศกัยภาพตอการนาํมาใช
ประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น 

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.เวียงพางคํา 

27 โครงการสนับสนุนสมาคม
สันนิบาตเทศบาล 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฎิบัติงานเทศบาล และสงเสริม
การรับทราบขอมูลขาวสารใน 
การบริหารงานเทศบาล 

สนับสนุนสมาคม
สันนิบาตเทศบาล/
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

ทําใหรับทราบขอมูลขาวสารใน
การบริหารงานของเครือขาย
เทศบาล ทําใหการบริหารงาน
เทศบาลมีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
ทต.เวียงพางคํา 

28 โครงการจัดหาอปุกรณเก็บ
รักษาขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขอมูลทางคอมพิวเตอร 

จัดหาอปุกรณ/เทศบาล 
ตําบลเวียงพางคํา 

80,000 
งบ ทต. 

- - การบริหารจัดการขอมูลทาง
คอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพ 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ทต.เวียงพางคํา 

29 โครงการจัดตั้งและปรับปรุง
การดําเนินงานศนูยบริการรวม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานราชการ และ 
การบริการประชาชน  สงเสริม
ความเปนเลิศในการบริการ
ประชาชน 

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑใน
การปฏิบัติงาน
ศูนยบริการรวม/
ประสานงานบริการรวม
จากหนวยงานภายในและ
หนวยงานภายนอก/
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

100,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตาํบลเวียง
พางคํา และเปนตนแบบการ
เรียนรูระบบใหบริการประชาชน 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
งานแผนและ
งบประมาณ 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

30 โครงการปรับปรุงระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานราชการและการบริการ
ประชาชนใหเกิดประสิทธิผล
บรรลุตามเปาหมายของงาน 

ปรับปรุงเครือขาย
คอมพิวเตอรสํานกังาน
และศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทศบาล 
ตําบลเวียงพางคํา 

70,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตาํบลเวียง
พางคํา และเปนตนแบบการ
เรียนรูระบบใหบริการประชาชน 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ทต.เวียงพางคํา 

31 โครงการกอสรางบานพัก
พนักงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผล 
บรรลุตามเปาหมาย และสราง
ขวัญและกาํลังใจตอผูปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
พนักงานจาง/เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 
 

- 2,000,000 
งบ ทต. 

- ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตาํบลเวียง
พางคํา และเปนตนแบบการ
เรียนรูระบบใหบริการประชาชน 

กองชาง 
ทต.เวียงพางคํา 
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6.ยุทธศาสตร    พัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
6.3 แนวทางการพัฒนา   พัฒนาการบริหารงานการคลัง ระบบการพัสดุ และระบบการจัดเก็บรายได 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

1 โครงการพัฒนาระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได  เกิดประสิทธิผล บรรลุ
ตามเปาหมาย และสงเสริมการ
วางแผนการจัดทําผังเมืองและ
ควบคุมอาคาร 

ปรับปรุง วางระบบ/
ฝกอบรมทบทวนการใช
งาน/เทศบาลตําบล 
เวียงพางคํา 
 

100,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด
ในการรับบริการจากเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา สามารถ
พัฒนาการจัดเก็บรายไดในการ
พัฒนาทองถิ่นสูงขึ้น และสงเสริม
ใหเกิดการวางแผนพัฒนาในดาน
อื่นๆ 

งานจัดเก็บรายได 
ทต.เวียงพางคํา 

2 โครงการพัฒนาการจัดเก็บ
รายไดและกิจการพาณิชย 

เพื่อพัฒนารายไดสูงขึ้นเพิ่ม
ศักยภาพในการพฒันาทองถิ่น 

ปรับปรุงกระบวนงาน
จัดเก็บรายได/จัดตั้ง
กิจการพาณิชย เชน โรง
ฆาสัตว,สถานธนานุ
เคราะห/เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา 

5,000,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด
ในการรับบริการจากเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา และสามารถ
พัฒนาการจัดเก็บรายไดในการ
พัฒนาทองถิ่นสูงขึ้น  

งานจัดเก็บรายได 
ทต.เวียงพางคํา 

3 โครงการพัฒนาระบบงานพัสด ุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานพัสดุ และการจัดซื้อ 
จัดจาง 

จัดหาอปุกรณที่จําเปน 
การปรับปรุง
กระบวนงานพัสด ุ
ปรับปรุงระบบ 
ความโปรงใส ความ
สะดวก/เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา 

50,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด
ในการรับบริการจากเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา และมีความ
โปรงใสในระบบการจัดซื้อ 
จัดจาง 

งานพัสดุ/ 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

4 โครงการสงเสริมความรวมมือ
และสรางขวัญและกําลังใจใน
การเสียภาษีของภาคประชาชน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได และสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนในการพัฒนา
ทองถิน่ 

จัดหารางวัลแกประชาชน
ที่ชําระภาษ/ี/การรับชําระ
ภาษีนอกสถานที/่ตําบล
เวียงพางคํา 

60,000 
งบ ทต. 

60,000 
งบ ทต. 

60,000 
งบ ทต. 

ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด
ในการรับบริการจากเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา สามารถ
พัฒนาการจัดเก็บรายไดในการ
พัฒนาทองถิ่นสูงขึ้น  

งานจัดเก็บรายได 
ทต.เวียงพางคํา 

5 โครงการคาตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง 
คณะกรรมการตรวจการจาง 
และผูควบคุมงานกอสราง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการจัดซื้อจัดจางของเทศบาล 
และสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการตรวจสอบความ
โปรงใส 

คาตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จาง คณะกรรมการตรวจ
งานจาง และผูควบคุมงาน
กอสราง 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

เกิดความโปรงใสในการบริหาร
จัดการดานการจัดซื้อจัดจาง และ
ประชาชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบความโปรงใส 

งานพัสด ุ
ทต.เวียงพางคํา 

6 อุดหนุนศูนยขอมูลการจัดซื้อ
จัดจาง อปท. อําเภอแมสาย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจาง 
ใหเกิดประสิทธิผล และความ 
โปรงใส  

อุดหนุนการดําเนนิงาน/
อุดหนุนการปรับปรุงศูนย
จัดซื้อจัดจางอําเภอ 
แมสาย 

45,000 
งบ ทต. 

- - สรางความพึงพอใจแกประชาชน 
ระบบการจัดซื้อจัดจางมีความ
สะดวก โปรงใส และ เปนธรรม 

งานพัสด ุ
ทต.เวียงพางคํา 
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6.ยุทธศาสตร    พัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
6.4 แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

1 โครงการพัฒนาระบบงาน
ทะเบียนราษฎรสํานักทะเบียน
ทองถิน่เทศบาลตําบล 
เวียงพางคํา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

สํานักทะเบียนทองถิ่น
เทศบาลตําบล 
เวียงพางคํา 

300,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีความพึงพอใจที่ดีตอ
การรับบริการของงานทะเบียน
ราษฎ และการทํางานมีความ
สะดวก รวดเร็ว เปนไปตาม
กระบวนงานที่กําหนด 

งานทะเบียน
ราษฎร 
ทต.เวียงพางคํา 

2 อุดหนุนอําเภอแมสายโครงการ
ปรับปรุงสํานกัทะเบียนอาํเภอ
แมสาย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใหบริการของระบบงานทะเบียน
ราษฎร และการประสานงานดาน
ทะเบียนราษฎร 

อุดหนุนอําเภอแมสาย 35,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนมีความพึงพอใจที่ดีตอ
การรับบริการของงานทะเบียน
ราษฎ และการประสานงานดาน
ทะเบียนราษฎรเปนไปดวยความ
สะดวก และรวดเร็ว 

งานทะเบียน
ราษฎร 
ทต.เวียงพางคํา 
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6.ยุทธศาสตร    พัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
6.5 แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่สําคัญแกประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

1 โครงการซอมแซมปรับปรุง
เสียงตามสายและขยายเขตหอ
กระจายขาวประจําหมูบาน 

เพื่อพัฒนาระบบการเผยแพรและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนและสงเสริมความ
เขาใจและเขามามีสวนรวมใน
กิจการทองถิ่นของประชาชน 

- จัดหาอุปกรณทีจ่ําเปน 
ซอมแซม ติดตั้งขยายเขต
หอกระจายขาว และวทิยุ
ชุมชน 
- ติดตั้งขยายเขตหอ
กระจายขาวแบบไรสาย
หมู 1-10  ตําบล 
เวียงพางคํา 

300,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชน มีความ เขาใจใน
อํานาจหนาที่ของเทศบาล และเขา
มามีสวนรวมในการดําเนินกิจการ
ทองถิน่ และการบริหารจัดการที่ดี
มากขึ้น 

กองชาง 
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ทต.เวียงพางคํา 
 

2 โครงการพัฒนาระบบการ
ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนตอ
ประชาชน 

เพื่อพัฒนาระบบการเผยแพรและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนและสงเสริมความ
เขาใจและเขามามีสวนรวมใน
กิจการทองถิ่นของประชาชน 

จัดหาวัสดอุุปกรณที่
จําเปน/บํารุงรักษาบอดรด
ประชาสัมพันธ/วางระบบ
การเผยแพรประสัมพันธ
ในรูปแบบที่หลากหลาย/
หมู 1-10 ตําบล 
เวียงพางคํา 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชน มีความ เขาใจใน
อํานาจหนาที่ของเทศบาล และเขา
มามีสวนรวมในการดําเนินกิจการ
ทองถิน่ และการบริหารจัดการที่ดี
มากขึ้น 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ทต.เวียงพางคํา 

3 โครงการปรับปรุงที่อาน
หนังสือพิมพประจําหมูบาน 

เพื่อพัฒนาระบบการเผยแพรและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนและสงเสริมความ
เขาใจและเขามามีสวนรวมใน
กิจการทองถิ่นของประชาชน 

ปรับปรุง ซอมแซมที่อาน
หนังสือพิมพประจํา
หมูบาน/หมู 1-10 ตําบล 
เวียงพางคํา 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชน มีความ เขาใจใน
อํานาจหนาที่ของเทศบาล และเขา
มามีสวนรวมในการดําเนินกิจการ
ทองถิน่ และการบริหารจัดการที่ดี
มากขึ้น 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ทต.เวียงพางคํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
 (บาท) 

4 โครงการสนับสนุน
หนังสือพิมพ  วารสาร และ
หนังสือสาระอืน่ๆ  ประจําที่
อานหนังสือพิมพประจํา
หมูบาน และหองสมุด
ประชาชนตําบลเวียงพางคํา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร
และประชาสัมพนัธขอมูลขาวสาร
ที่มีประโยชน สงเสริมความเขาใจ
และการขามามีสวนรวมใน
กิจการทองถิ่น  และสงเสริม 
นิสัยรักการอาน คนควาความรู
ใหแกประชาชน 

จัดหาหนังสือพมิพ 
วารสาร หนังสือวชิาการ 
และเอกสารอื่นๆ ที่
ประชาชนควรรู/หมู 1-10 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชน มีความ เขาใจใน
อํานาจหนาที่ของเทศบาล และเขา
มามีสวนรวมในการดําเนินกิจการ
ทองถิน่ และการบริหารจัดการที่ดี
มากขึ้น 

กองการศกึษา/ 
ทต.เวียงพางคํา 

5 โครงการปรับปรุงการ
ดําเนินงานจุดปฏิบัติการเตรียม
ความพรอมวิทยุชมุชน
ประชาคมตาํบลเวียงพางคํา 

เพื่อพัฒนาระบบการเผยแพรและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนและสงเสริมความ
เขาใจและเขามามีสวนรวมใน
กิจการทองถิ่นของประชาชน 

จัดหาอปุกรณที่จําเปน/
กิจกรรมบริหารจดัการ/
ปรับปรุงหองสงคลื่น
ความถี่/เทศบาลตําบล 
เวียงพางคํา 

200,000 
งบ ทต. 

- - ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชน มีความ เขาใจใน
อํานาจหนาที่ของเทศบาล และเขา
มามีสวนรวมในการดําเนินกิจการ
ทองถิน่ และการบริหารจัดการที่ดี
มากขึ้น 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ทต.เวียงพางคํา 
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สวนที่  7   การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัต ิ
 

7.1   การแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดัทาํและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  

ขอ 28 ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่งเทศบาลตาํบลเวียงพางคํา ไดมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป   ตามคําสัง่ที่ 65/2552 ลงวันที่ 30 มกราคม 2552  ดังน้ี 

 1. นายอุดม  พนาพิทักษทอง  กรรมการ 
 2. นางจันทกานต  นอยหมอ   กรรมการ    
 3. นายอภิวัฒน  อคัรพลเมธา  กรรมการ 
 4. นางรุงรัตน  เชียรวิจิตร  กรรมการ 
 5. นางอรวรรณ  กองคํา   กรรมการ 
 6. นายณัฐประเสริฐ  นอยวงค   กรรมการ 
 7. นายยศ   วงคชัยชนะ  กรรมการ 
 8. นางกุหลาบ  ขาเลศกัดิ ์  กรรมการ 
 9. นางสาวณัฐดา  จับใจนาย   กรรมการ 
 10.จ.ส.อ.จรูญ  ขายสุวรรณ  กรรมการ 
 11.นายวิชัย  พิมพอุบล  กรรมการ  
 โดยมีอํานาจหนาที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.
2548  ขอ 29 ดังน้ี 

 1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2. ดําเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3. รายงานผลและเสนอความเห็น   ซึ่งไดจากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน 
อยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งน้ีใหตดิประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

 4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

7.2 กําหนดวธิกีารติดตามและประเมินผล  แนวทางและวธิกีารตดิตามและประเมินผล แผนยุทธศาสตร
การพัฒนา และแผนพัฒนาสามป  

1. การติดตาม (Monitoring)  
การติดตาม จะทําใหทราบวาขณะน้ีไดมีการปฏิบัติตามแผนยทุธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามป ถงึระยะใด

แลว ซึ่งใชเทคนิค ใชเคร่ืองมือ ในการติดตาม เชน Gant Chart ทําใหหนวยงานสามารถติดตามไดวา การดาํเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร มีการดําเนินการในชวงใด ตรงตามกําหนดเวลาท่ีไดวางแผนไวหรือไม โดยใชเครื่องมือดังกลาว  
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2. การประเมินผล (Evaluation)  
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร จําเปนตองมีเกณฑ (Standard Criteria) และ ตัวชี้วัด (Indicators) เพ่ือใชเปนกรอบใน

การประเมินผล เพ่ือใหเกดิความชัดเจน เปนระบบ มีมาตรฐาน และเปนที่ยอมรับ โดยประกอบดวยเกณฑที่สําคัญ 2 ระดับ คือ  
2.1 เกณฑการประเมินหนวยงาน  
เกณฑมาตรฐาน และตัวช้ีวัด การประเมินผลหนวยงาน ประกอบดวย 7 เกณฑ 22 ตัวชี้วัด  

เกณฑมาตรฐาน  
Standard Criteria  

ตัวช้ีวัด  
Indicators  

กรอบตวัแปร  
Attributes  

1. สัมฤทธ์ิผลและการบรรลุวัตถ ุ
ประสงคของนโยบาย  

- ผลผลิต  
- ผลลัพธ  

• ผลตางระหวางเปาหมายกบัวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว  

2. ความเสมอภาคและความเปน 
ธรรมในสังคม  

- การเขาถึง  
- การจัดสรรทรพัยากร  
- การกระจายผลประโยชน  
- ความเสมอภาค  

• ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่ไดรับ
การจัดสรร  
• ผลประโยชนที่แตละกลุม 
เปาหมายไดรับแตละครั้ง  
• การไมเลือกปฏิบัติ/หรือการเลอืกปฏิบัติที่
เปนคุณ  

3. ความสามารถและคุณภาพในการ
ใหบริการ 

- สมรรถนะของหนวยงาน  
- ความท่ัวถึงและเพียงพอ  
- ความถี่ในการใหบริการ  
- ประสิทธิภาพการใหบริการ 

• พ้ืนที่เปาหมายและประชากรกลุมเปา
หมายที่รับบริการ  
• จํานวนครั้งในการใหบริการ  
•ผลลัพธเทียบกับปจจัยนําเขา 

4. ความรับผดิชอบของหนวยงาน  - พันธกิจตอสังคม  
- ความรับผดิชอบตอสาธารณะ  
- การใหหลกัประกันความเสี่ยง  
- การยอมรับขอผิดพลาด  

• การจดัลําดับความสําคัญ  
• ภารกิจหลกัและภารกิจรอง  
• การตดัสินใจท่ีสะทอนความรับผิดชอบ  

5. การสนองตอบความตองการของ
ประชาชน  

- การกาํหนดประเด็นปญหา  
- การรับฟงความคิดเห็น  
- มาตรการ/กลยทุธในการแกไข 
ปญหา  
- ความรวดเร็วในการแกไขปญหา  

• ระดับการมีสวนรวม  
• การปรกึษาหารือ  
• การสาํรวจความตองการ  
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2.2 เกณฑการประเมินโครงการ  
เกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินผลโครงการ  

เกณฑมาตรฐาน ตัวช้ีวัด กรอบตัวแปร 

6. ความพึงพอใจของประชากร 
กลุมเปาหมาย  

- ผลกระทบความพึงพอใจ  
- การยอมรับ/คัดคาน  

• สัดสวนของประชากรกลุมเปาหมายท่ี
พอใจหรือไมพอใจ  
• ความคาดหวัง  
• ผลสะทอนกลบั  

7. ผลเสียหายตอสังคม  - ผลกระทบภายนอก(ทางบวกและทาง
ลบ)  
- ตนทุนทางสังคม  

• ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ  
• ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  
• คาเสียโอกาส  
• ความขัดแยงทางสังคม  

1. เกณฑความกาวหนา  
(Progress)  
2. เกณฑประสิทธิภาพ  
(Efficiency)  
3. เกณฑประสิทธิผล  
(Effectiveness)  
4. เกณฑผลกระทบ  
(Impact)  
5. เกณฑความสอดคลอง  
(Relevance)  
6. เกณฑความยั่งยืน  
7. เกณฑความเปนธรรม  
8. เกณฑความเสียหายของโครงการ 

- ผลผลติเทียบกบัเปาหมายรวมใน 
ชวงเวลา  
- จํานวนกิจกรรมที่แลวเสร็จ  
- ทรัพยากรท่ีใชไปในชวงเวลา  
- ระยะเวลาท่ีใชไป  
- สัดสวนผลผลติตอคาใชจาย  
- ผลิตภาพตอกาํลังคน  
- ผลิตภาพตอหนวยเวลา  
- การประหยัดทรัพยากร  
- ระดับการบรรลุเปาหมาย 
 - ระดับการมสีวนรวม  
- ระดับความพึงพอใจ  
- ความเสี่ยงของโครงการ  
- คุณภาพของชีวิต  
- ทัศนคติและความเขาใจ  
- การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม  
- ประเด็นปญหาหลัก  
- มาตรการหรือกลยุทธในการ 
แกไขปญหา 

- ผลตางเปาหมายและวัตถุประสงค  
- ผลผลิตเปนสัดสวนกับที่บรรจุใน
โครงการ  
- ความคุมคาตอการลงทุน  
- จํานวนบุคลากรตอปริมาณงาน  
- ผูรบัผลประโยชนในชวงเวลา  
 - ความพึงพอใจ/การแกปญหาไดอยาง
ยั่งยืน  
- ระยะเวลาการใชงาน  
- ตนทุน ตอผูเดือดรอน  
- รายได คุณภาพชีวิต ฐานะ สภาพ 
แวดลอมในหมูบาน  
- ผูรับบริการเขาใจโครงการ  
- เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง  
- การลาํดับปญหากอนหลัง  
- โครงการตรงกบัปญหาและความ 
ตองการ  
- ความสามารถแกไขปญหาตามความ 
ตองการ  
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เกณฑมาตรฐาน ตัวช้ีวัด กรอบตัวแปร 

 - ความตองการหรือ 
ขอเรียกรองของประชาชน  
 
- ความอยูรอดดานเศรษฐกิจ  
- สมรรถนะดานสถาบัน  
- ความเปนไปไดในการขยายผล  
- ความเปนธรรม 
ระหวางกลุมอาชีพ  
- ความเปนธรรมระหวางเพศ  
- ความเปนธรรมระหวางชนรุน  
- ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  
- ผลกระทบดานเศรษฐกิจ 
- ผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม 
- ผลผลติเทียบกบัเปาหมายรวมในชวง
เวลา  

- งบประมาณดําเนินการ/ขนาดโครงการ  
- จํานวนผูที่มามสีวนรวมกิจกรรม 
ตาง ๆ 
 - โอกาสชองทางการผลิตที่ประสบ
ผลสําเรจ็  
- ความเปนกลางในการจัดสรรผล 
ประโยชน(งบประมาณ) 
- พิจารณาการเลอืกปฏิบัติเจาะจงเพศหรือ
ไม 
- การพิจารณาถึงผลกระทบภายหนา 
ตอคนรุนลูก 
- พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับผลกระทบท่ี
จะเกิดตามมา 
- พิจารณาความเสียหายดานเศรษฐกิจจาก
การดาํเนินโครงการ  
- พิจารณาวาโครงการสงผลตอความเสื่อม 
หรือกระทบตอวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
หรือไม 
- ผลตางเปาหมายและวัตถุประสงค  
- ผลผลิตเปนสัดสวนกับที่บรรจุใน
โครงการ  
- ความคุมคาตอการลงทุน  
- จํานวนบุคลากรตอปริมาณงาน  
- ผูรับผลประโยชนในชวงเวลา  
- ความพึงพอใจ/การแกปญหาไดอยางยั่งยืน  
- ระยะเวลาการใชงาน  
- ตนทุน ตอผูเดือดรอน  
- รายได คุณภาพชีวิต ฐานะ สภาพ 
แวดลอมในหมูบาน  
- ผูรับบริการเขาใจโครงการ  
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เกณฑมาตรฐาน ตัวช้ีวัด กรอบตัวแปร 

  - เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง  
- การลาํดับปญหากอนหลัง  
- โครงการตรงกบัปญหาและความ 
ตองการ 
- ความสามารถแกไขปญหาตามความ 
ตองการ  
- งบประมาณดําเนินการ/ขนาดโครงการ  
- จํานวนผูที่มามสีวนรวมกิจกรรม 
ตาง ๆ 

 

2.3 เกณฑการติดตามและประเมินผลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการของหมูบาน กลุม
องคกรชุมชน และหนวยงานอ่ืนๆ  

ใหหมูบาน    องคกรชุมชน   และหนวยงานอ่ืนๆ   ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
จากเทศบาลตาํบลเวียงพางคํา ในการดําเนินการโครงการตามแผนพัฒนาสามป รายงานผลการดําเนินการหลังจากท่ี
ไดรับการอนุมัตงิบประมาณตามแบบที่กําหนด คือ แบบรายงานผลตามแบบรายงานผลการดาํเนินการตามโครงการ 
(แบบ อบต.1/ร) เปนแบบที่เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  สรางข้ึน  เพ่ือใชในการประเมินผลโครงการที่ไดรบัการ
สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนทุกโครงการ   หลังจากท่ีมีการดําเนินการตามโครงการน้ันเปนที่เรียบรอยแลว 
  เม่ือหมูบาน  องคกรชุมชน  และหนวยงานตางๆ  ขอรับการอนุมตัิงบประมาณและเบิกจาย
งบประมาณจาก ทต.แลว  จึงเขาสูกระบวนการดําเนินการตามโครงการในแตละกิจกรรมท่ีกาํหนด  และเม่ือเสร็จสิ้น
ทุกกิจกรรมแลว  ใหรายงานผลตามแบบรายงานผลการดําเนินการตามโครงการ (แบบ ทต.1/ร)  มายังงานนโยบายและ
แผน  ทต.เวียงพางคํา  ภายในระยะเวลา  1  เดือน  นับจากวันที่เสร็จสิ้นโครงการเรียบรอยแลว  
 

7.3 การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล ใหดําเนินการ  ดังนี้  
3.1 การติดตามและประเมินผล เม่ือโครงการกอสรางแลวเสร็จ หรือกอนดําเนินการตามโครงการ โครงการ

ละ 1 ครั้ง  
3.2 การติดตามและประเมินผล โครงการภายใตยุทธศาสตร โดยการประเมินความสําเร็จ หรือความคืบหน

าในการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาปฏิบัติ อยางนอยปละ 1 ครั้ง  
3.3 เม่ือประเมินผลเสร็จแลว ใหรายงานผลความเห็น ตอสภาเทศบาลตําบล และใหผูบริหารอนุมัติประกาศ 

ปดประกาศใหประชาชนรับทราบโดยเปดเผย 
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คําส่ังเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
ที่     ๖๓   /๒๕๕๒ 

เร่ือง   แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
--------------------------------------------------- 

ตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๘  
ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  เพื่อรวมกําหนดแนวทาง  ทิศทางการพัฒนาทองถ่ิน  สอดคลองกับยุทศาสตร
การพัฒนาประเทศ  กลุมจังหวัด  จังหวัด  องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน  และแผนชุมชน   
น้ัน 

 

เพ่ือใหการบริหารงาน และการวางแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเวียงพางคําเปนไปดวยความเรียบรอย  มี
ประสิทธิภาพ    เกิดการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับระเบียบฯ  ขางตน   และเพื่อใหการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพาง
คํา  มีความเปนปจจุบัน   จึงขอยกเลิกคําสั่งเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  ท่ี ๑๐๙/๒๕๕๑   ลงวันท่ี  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๑ และแตงต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา    ดังนี้ 

๑.นายศิลาฤทธ์ิ  กวางทอง นายกเทศมนตรี           ประธานกรรมการ 
๒.นายอินทวน  ช่ืองาม  รองนายกเทศมนตรี       รองประธานกรรมการ 
๓ นายณรงคศกัด์ิ  นราธรพิพัฒน รองนายกเทศมนตรี       รองประธานกรรมการ 
๔. นางวรญา  พรไชยเดช สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
๕. นายสุคํา  วินัน  สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
๖. นายธนทรัพย  เกเย็น  สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
๗. นายพิชัย  ทรงสิทธิ์  ผูทรงคุณวุฒิ/ผูสูงอายุ ม.๙   กรรมการ 
๘. นางกมลรัตน  โยธาวุธ  ผูทรงคุณวุฒิ/ประธานกลุมพัฒนาสตรี กรรมการ 

ตําบลเวียงพางคํา   
๙. นายบุญมี  คํามาต้ัง  ผูทรงคุณวุฒิ/ประธานผูสูงอายุ  กรรมการ 
     ตําบลเวียงพางคํา   
๑๐.นายเอี่ยม  บริบูรณ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานปาเหมือด  กรรมการ 
๑๑.ด.ต.ศรีทอน   เวียงโอสถ หัวหนาหนวยบริการตํารวจตําบลเวียงพางคํา กรรมการ 
๑๒.นางภัทรา  สุวรรณรัตน หัวหนาสถานีอนามัยบานผาหมี  กรรมการ 
๑๓.นายอํานวย  แกวตาต๊ิบ ผูแทนประชาคม     กรรมการ 
๑๔.นายอํานวย  กาปญญา ผูแทนประชาคม    กรรมการ 
๑๕.นายจรัลชัย  ฤกษใหญ ผูแทนประชาคม    กรรมการ 
๑๖.นายกมล  เจริญวัย  ผูแทนประชาคม    กรรมการ 
๑๗.นายคลาย  คูเช้ือ  ผูแทนประชาคม    กรรมการ 
๑๘.นายเสารคํา  คําเหลือง ผูแทนประชาคม    กรรมการ 
 



 
๑๙.รอยโทกิตติชัย  เจริญย่ิง  ปลัดเทศบาล    กรรมการและ 
          เลขานุการ 
๒๐.นางดารินทร  ตารินทร  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล   ผูชวยเลขานุการ 
๒๑.นางสาวสอ้ิงมาส แสงศรี  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน  ผูชวยเลขานุการ 
    

กรรมการตามขอ ๔ – ๑๘ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ ๒ ป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได นับต้ังแตวันท่ี
แตงต้ังตามคําสัง่นี้  หรืออาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

     

ใหคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา มีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 
(๑)   กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่น  โดยพิจารณาจาก 
 (๑.๑)   อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอํานาจหนาท่ีท่ีมีผลกระทบตอประโยชน

สุขของประชาชน เชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
 (๑.๒)   ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
 (๑.๓)   ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ   กลุมจังหวัด   และจังหวัด    โดยเนนดําเนินการในยุทธศาสตรท่ี

สําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง  เชน   การแกไขปญหาความยากจน   การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 (๑.๔)   กรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 (๑.๕)  นโยบายของผูบริหารทองถ่ินท่ีแถลงตอสภาทองถิ่น 
 (๑.๖)  แผนชุมชน 
 ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนา   ใหคํานึงถึงสถานะทางการคลังของทองถิน่   และความ

จําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินการมาประกอบการพิจารณาดวย 
(๒)   รวมจัดทํารางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแกไขปญหาเก่ียวกับการจัดทํารางแผนพัฒนา 
(๓)   พิจารณารางแผนพฒันาและรางแผนการดําเนินงาน 
(๔)   ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามระเบียบฯ ขอ ๑๙ (๒) 
(๕)   พิจารณาใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๖)   แตงต้ังท่ีปรึกษา คณะอนกุรรมการหรือคณะทํางานอื่น เพื่อชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 

 ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่ง  ณ   วันท่ี  ๓๐ เดือน  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๒ 
 
 

   (ลงช่ือ) 
                             (นายศิลาฤทธ์ิ        กวางทอง) 
                           นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

คําส่ังเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
ที่    ๖๔  /๒๕๕๒ 

เร่ือง   แตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
--------------------------------------------------- 

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดัทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๙ ให
ผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทาํแผนพัฒนาทองถิ่น    เพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นกําหนด  น้ัน 

 

เพ่ือใหการบริหารงาน และการวางแผนพัฒนาของเทศบาลตาํบลเวียงพางคําเปนไปดวยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพ    
เกิดการปฏิบตัิทีส่อดคลองกับระเบียบฯ  ขางตน  และเพ่ือใหการแตงตั้งคณะกรรมสนับสนุนการจัดทาํแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํามี
ความเปนปจจุบัน  จึงขอยกเลกิคําสั่งเทศบาลตาํบลเวียงพางคํา  ที่ ๑๑๐/๒๕๕๑  ลงวันที่ ๒๔  มีนาคม ๒๕๕๑   และแตงตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคาํ    ดังน้ี 

๑. รอยโทกิตติชยั  เจริญยิ่ง  ปลดัเทศบาล       ประธานกรรมการ 
๒. วาที่รอยเอกเทพพิทักษ  สวางเต็ม  หัวหนากองชาง   กรรมการ 
๓. นายเสริมจิตต  บุญยวง  ผูแทนประชาคม   กรรมการ 
๔. นายภูนเรศ  เข็มขํา  ผูแทนประชาคม   กรรมการ 
๕. นายบุญลือ  ลังกากาศ  ผูแทนประชาคม   กรรมการ 
๖. นางดารินทร  ตารินทร  หัวหนาสํานกัปลดัเทศบาล  กรรมการและ 
         เลขานุการ 
๗. นางสาวสอ้ิงมาส แสงศร ี  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ผูชวยเลขานุการ 
 

กรรมการตามขอ  ๓ – ๕   มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ ๒ ป และอาจไดรับการคดัเลือกอีกได นับตั้งแตวันที่แตงตั้งตาม
คําสั่งน้ี  หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 

ใหคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  มีอํานาจหนาที่   ดังน้ี 
(๑) จัดทํารางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาํบลเวียงพางคํา กําหนด  
(๒)   จัดทํารางแผนการดําเนินงาน และจัดทํารางขอกําหนดขอบขายรายละเอียดของงานตามขอ ๑๙ (๑) 
 

 ทั้งน้ี  ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

สั่ง  ณ   วันที่   ๓๐  เดือน  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๒ 
 

   (ลงชื่อ) 
                (นายศิลาฤทธ์ิ        กวางทอง) 
                            นายกเทศมนตรตีําบลเวียงพางคํา 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

 
 

คําส่ังเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
ท่ี   ๖๕    /๒๕๕๒ 

เร่ือง   แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
--------------------------------------------------- 

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดัทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๒๘  ให
ผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  เพ่ือกําหนดแนวทาง วิธีการและตดิตามประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น รวมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการตดิตามและประเมินผลตอผูบริหารทองถิน่  น้ัน 

เพ่ือใหการบริหารงาน และการวางแผนพัฒนาของเทศบาลตาํบลเวียงพางคําเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ เกิด
การปฏิบตัิที่สอดคลองกับระเบียบฯ ขางตน    และเพ่ือใหการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาํบลเวียงพางคํา    
มีความเปนปจจุบัน    จึงขอยกเลิกคําสั่งเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  ที่ ๑๑๒/๒๕๕๑  ลงวันที่ ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๑  และแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาํบลเวียงพางคํา    ดังน้ี 
  ๑. นายอุดม  พนาพิทักษทอง ประธานสภาเทศบาล    กรรมการ 
  ๒. นายจันทกานต  นอยหมอ  สมาชกิสภาเทศบาล    กรรมการ 
  ๓. นายอภิวัฒน  อัครพลเมธา สมาชกิสภาเทศบาล    กรรมการ 
  ๔. นางรุงรัตน  เชียรวิจิตร พัฒนากรตําบลเวียงพางคํา    กรรมการ 
  ๕.นางอรวรรณ  กองคํา  เกษตรตําบลเวียงพางคํา    กรรมการ 
  ๖. นายณัฐประเสริฐ นอยวงค  ผูทรงคุณวุฒิ/ประธานศูนย อปพร.หมู ๙  กรรมการ 
  ๗. นายยศ  วงคชัยชนะ ผูทรงคุณวุฒิ/ประธานสภาวัฒนธรรมตําบลเวียงพางคํา กรรมการ 
  6. นางกุหลาบ  ขาเลศกัดิ ์ หัวหนากองคลัง     กรรมการ 
  ๗. นางสาวณัฐดา  จับใจนาย  รักษาการหัวหนากองการศกึษา   กรรมการ 
  ๘. นายจรูญ  ขายสุวรรณ ผูแทนประชาคม     กรรมการ 
  ๙. นายวิชัย  พิมพอุบล ผูแทนประชาคม     กรรมการ  

กรรมการตามคาํสั่งแตงตั้งน้ี  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ ๒ ป  และอาจไดรบัการคัดเลือกอีกได นับตั้งแตวันที่แตงตั้ง
ตามคําสั่งน้ี  หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาํบลเวียงพางคํา  มีอํานาจหนาที่   ดังน้ี 
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
(๒) ดําเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
(๓) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือให

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิน่ และประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชนในทองถิ่นทราบ
โดยทั่วกันอยางนอยปละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยเหลือในการดําเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามท่ีเหน็สมควร 
 

 ทั้งน้ี  ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

สั่ง  ณ   วันที่   ๓๐  เดือน  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๒ 
   (ลงชื่อ) 
                (นายศิลาฤทธ์ิ        กวางทอง) 
                            นายกเทศมนตรตีําบลเวียงพางคํา 



 
 
 
 

 

 
 

คําส่ังเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
ที่       ๖๖   /๒๕๕๒ 

เรื่อง   แตงตั้งผูประสานงานประจําหมูบาน   (เจาหนาที่รับผิดชอบการนําความคิดเห็นของประชาชนประกอบการบริหารงาน
พัฒนาระบบราชการภายใน และวางแผนพัฒนาทองถิ่น)   และเจาหนาที่เก็บรวบรวมขอมูล บันทึกขอมูล ประมวลผลขอมูล และ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   ประจําป ๒๕๕๒ 
--------------------------------------------------- 

ดวย   เทศบาลตําบลเวียงพางคํา    มีนโยบายดานการบริหารกิจการบานเมืองตามหลักธรรมาภิบาล    โดยเนน
ความโปรงใส   การมีสวนรวมของประชาชน  การดูแลทุกขสุข   แกไขปญหาของประชาชน  บริการประชาชนอยางใกลชิดและ
รวดเร็ว   และนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงานพัฒนาระบบราชการภายใน  และวางแผนพัฒนาทองถ่ิน   
สอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกร   “องคกรท่ีเปนเลิศมุงใหบริการ    สูธรรมาภิบาลคูตําบล”    สอดคลองกับพระราช 
กฤษฏีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริการกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖   และมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

 

เพื่อใหเกิดการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับนโยบายองคกร   และระเบียบ   กฎหมายฯ   ขางตน    เทศบาลตําบล 
เวียงพางคํา จึงจัดใหมีการบริการประชาชนอยางสะดวก รวดเร็ว เขาถึงการตรวจสอบความโปรงใส และสงเสริมใหพนักงาน
เจาหนาท่ีไดใกลชิดประชาชน  เพื่อรับฟงปญหา  ขอคิดเห็นของประชาชน นําเสนอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือดําเนินการแกไข และนํา
ขอมูลมาวางแผนพัฒนาทองถิน่ และจัดระบบบริการสาธารณะ  ใหสอดคลองกับปญหา  ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี   
ท้ังนี้   จึงขอยกเลิกคําสั่งเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  ท่ี  ๐๑๖/๒๕๕๑  ลงวันท่ี  ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๑  เพื่อใหสอดคลองกับ
อัตรากําลังพนักงานท่ีมีอยูจริงในปจจุบัน และแตงตั้งผูประสานงานประจําหมูบาน (เจาหนาท่ีรับผิดชอบการนําความคิดเห็นของ
ประชาชนประกอบการบริหารงานพัฒนาระบบราชการภายใน  และวางแผนพฒันาทองถ่ิน)  และเจาหนาท่ีเก็บรวบรวมขอมูล  
บันทึกขอมูล  ประมวลผลขอมูล และจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   ประจําป  ๒๕๕๒  ดังน้ี 

 

หมูบาน ชื่อผูประสานงานประจําหมูบาน ตําแหนง หมายเลขโทรศพัท 
บานแมสาย  หมูที่ ๑ ๑. นางสาวฏัชวรรณ  เข่ือนทา   เจาหนาที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ๐๘-๖๘๘๖-๖๖๒๔ 

๒. นายสุวัฒน   ธรรมวงค เจาพนักงานจัดเก็บรายได ๐๘-๔๘๒๑-๖๑๒๓ 
๓. นางสาวชนัญชิตา  หวางเชื้อ ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ ๐๘-๐๕๐๐-๐๗๑๗ 
๔. นายวีรวัฒน  วงคแสนศรี พนักงานขับรถยนต ๐๘-๗๔๔๖-๖๕๐๗ 

บานดอยงาม หมู ๒ ๑. นางกุหลาบ  ขาเลศกัดิ ์ หัวหนากองคลัง ๐๘-๓๕๖๕-๑๓๑๓ 
๒. นายไพบูลย  ราชคม ผูชวยเจาหนาทีก่ารเงินและบัญชี ๐๘-๑๖๐๓-๑๖๐๖ 
๓. นายสมพงษ   ศรีณรงค พนักงานท่ัวไป ๐๘-๑๕๙๕-๓๑๘๔ 

บานเวียงพาน หมู ๓ ๑. วาท่ีรอยเอกเทพพิทักษ สวางเต็ม หัวหนากองชาง ๐๘-๙๙๕๒-๔๑๑๒ 
๒. นางสาวธัญญารัศม์ิ  ภารสมบูรณ ผูชวยเจาหนาทีก่ารเงินและบัญชี ๐๘-๖๑๙๐-๙๓๕๙ 
๓. นายวรกริช  สายยนต พนักงานดับเพลงิ ๐๘-๗๑๗๔-๓๔๗๕ 

  
             /บานปายางใหม หมู ๔.... 



  

หมูบาน ชื่อผูประสานงานประจําหมูบาน ตําแหนง หมายเลขโทรศพัท 
บานปายางใหม หมู ๔ ๑. นางกรรณิการ  ราวิชัย เจาพนักงานการเงินและบัญชี ๐๘-๙๔๓๓-๐๓๐๙ 

๒. นายไววิทย   ติวัน   ชางโยธา ๐๘-๐๑๒๔-๓๕๕๗ 
๓. นายวชิรพงษ  มังสัง คนงานประจํารถขยะ ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ 
๔. นายนพดล  ปวงรังษี   คนงานประจํารถขยะ ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ 

บานปาเหมือดรุงเจริญ หมู ๕ ๑. นายสุรพล  วงศสรรคกร นักวิชาการศกึษา ๐๘-๑๗๐๖-๒๖๘๑ 
๒. นางสาวรุงทิพย   อายุโรจน เจาพนักงานธุรการ ๐๘-๙๔๓๒-๐๑๗๐ 
๓. นายประทีป   เตจะ ผูชวยชางเขียนแบบ ๐๘-๑๑๖๕-๑๐๖๖ 
๔. นายเอกสิทธ์ิ  นาใจ คนงานประจํารถขยะ ๐๘-๓๒๐๒-๑๘๕๑ 

บานผาหมี หมู ๖ ๑. นายธงชัย  จําปา เจาพนักงานการเงินและบัญชี ๐๘-๑๖๐๓-๔๘๔๗ 
๒. นายศิริพงษ  อินทรีย เจาหนาที่พัสด ุ ๐๘-๖๖๕๙-๓๔๓๓ 
๓. นายปรีชา  อัศวย่ิงถาวร ลูกมือชางแผนทีภ่าษ ี ๐๘-๑๙๕๐-๐๖๓๕ 
๔. นายคมสันต  วงคขุนสาย พนักงานดับเพลงิ ๐๘-๖๖๙๔-๗๓๖๔ 

บานหวยนํ้าริน หมู ๗ ๑. นางสาวณัฐดา  จับใจนาย รักษาการหัวหนากองการศกึษา ๐๘-๕๗๑๙-๑๓๓๘ 
๒. นายอภิสิทธ์ิ  หอมหวล นายชางโยธา ๐๘-๙๐๑๐-๙๔๒๔ 
๓. นายอุดมทรัพย   ศักดิแ์สน ผูชวยชางไฟฟา ๐๘-๙๙๙๗-๖๖๓๓ 
๔. นายเสารคํา   ตะจุม พนักงานดับเพลงิ ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ 

บานปาเหมือดสนัติสุข หมู ๘ ๑. นางสาวสุทราทิพย  บุญมี นักวิชาการศกึษา ๐๘-๑๙๕๑-๖๓๕๓ 
๒. นายปณัฐพงษ  ขอนพิกุล เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ๐๘-๔๖๑๔-๘๗๗๘ 
๓. นายประนม  แกวธิมา พนักงานขับรถยนต ๐๘-๖๗๓๐-๙๗๗๘ 
๔. นายสมศกัดิ์  ชุมเมืองเย็น คนงานประจํารถขยะ ๐๘-๓๘๖๖-๕๔๗๖ 

บานปาเหมือดสขุสําราญ หมู ๙ ๑. นางดารินทร  ตารินทร หัวหนาสํานักปลดัเทศบาล ๐๘-๑๘๘๕-๙๙๓๔ 
๒. นางวริศรา  มาเนตร บุคลากร ๐๘-๖๘๑๒-๑๕๒๑ 
๓. นายชูศักดิ์   แสนปง พนักงานท่ัวไป ๐๘-๙๙๕๒-๓๕๔๘ 
๔. นายอํานวย   โสภา คนงานประจํารถขยะ ๐๘-๙๗๕๖-๖๑๓๓ 

บานปายางผาแตก หมู ๑๐ ๑. นายธนาการ  เสมอใจ นักพัฒนาชุมชน ๐๘-๖๙๑๐-๕๒๒๓ 
๒. นายกิตณรงค  บุญลา นิติกร ๐๘-๖๖๐๒-๘๕๘๓ 
๓.นายบุญมี   วินัน พนักงานวิทยุ ๐๘-๔๖๐๙-๓๓๙๔ 
๔. นายสมหวัง  คําทุม พนักงานดับเพลงิ ๐๘-๗๕๗๙-๔๕๗๓ 

   

และแตงต้ังเจาหนาท่ีเก็บรวบรวมขอมูล บันทึกขอมูล ประมวลผลขอมูล และจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้ 
  ๑. นางสาวสอิ้งมาส แสงศรี ตําแหนง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน   
หมายเลขโทรศัพท ๐๘-๙๖๓๓-๒๕๒๒ 
  ๒. นางสาวพินพนา  ต๊ิบพรม ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล   
หมายเลขโทรศัพท ๐๘-๓๕๗๕-๙๘๕๗ 
 
 
 
 
 

           /ใหผูประสานงาน..... 
 



 
 

  ใหผูประสานงานประจําหมูบาน มีหนาที่ ดังนี้ 
๑. รวบรวมขอมูลปญหา ความตองการของประชาชน และประเด็นการพัฒนาหมูบานท่ีรับผิดชอบ โดย 

ประสานงานกับผูนําหมูบานอยางใกลชิด ตลอดปงบประมาณ ๒๕๕๒ และนําสงขอมูลใหเจาหนาท่ีเก็บรวบรวมขอมูลและ 
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เพ่ือนําเสนอตอผูบริหารมาพิจารณาในการประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหเหมาะสมกับสภาพ
พื้นท่ี 

๒. อํานวยความสะดวกแกประชาชนในหมูบาน ในการขอรับบริการตางๆ ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  
รวมท้ังใหความชวยเหลือทางวิชาการ เปนท่ีปรึกษาแนะนําแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการขอรับบริการ และประชาสัมพันธทํา
ความเขาใจกับประชาชนเกี่ยวกับภารกิจหนาท่ี และการดําเนินกิจการตางๆ ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา รวมท้ังเปนสื่อกลางใน
การประสานเช่ือมความสัมพันธอันดีระหวางเทศบาลตําบลเวียงพางคํากับหมูบาน  

๓. เปนท่ีปรึกษา แนะนําในการจัดทําเอกสาร จัดทําขอมูล และพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในการประกวด 
หมูบานดีเดนตามหลักธรรมาภิบาล ประจําป ๒๕๕๒ และสนับสนุนทางวิชาการในการสงเสริมใหหมูบานพัฒนาตนเอง 

๔. รับฟงปญหา ความตองการ ความคิดเห็นของประชาชนในหมูบาน นําเสนอตอผูบริหารทองถ่ินพิจารณา 
แกไขอยางรวดเร็ว เพื่อประกอบการบริหารงานพัฒนาระบบราชการภายใน 

๕. ชวยเหลือเจาหนาท่ีเก็บรวบรวมขอมูล บันทึกขอมูล ประมวลผลขอมูล และจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ใน 
การจัดประชุมประชาคมตําบลสัญจร และการจัดประชุมประชาคมหมูบาน เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติตามภารกิจหนาท่ีของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา และ 
ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของ 
 

  ใหเจาหนาที่เก็บรวบรวมขอมูล บันทึกขอมูล ประมวลผลขอมูล และจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น มีหนาที่ ดังนี้ 
  ๑. ประสานความรวมมือกับผูประสานงานประจําหมูบาน   ในการนําสงปญหา ความตองการของประชาชน   
โดยเก็บรวบรวมขอมูลและจัดทําขอมูล  นําเสนอผูบริหารทองถิ่น   และชวยเหลือผูประสานงานประจําหมูบานทุกหมูบานในดาน
วิชาการ การบริการ และการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ 
  ๒. จัดประชุมประชาคมตําบลสัญจร และจัดประชุมประชาคมระดับหมูบาน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 
แผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อใหประชาชนเสนอปญหา ความตองการ โครงการท่ีเกินศักยภาพของหมูบาน รวมกับคณะกรรมการพัฒนา 
และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘   
  ๓. เก็บรวบรวมขอมูล และชวยเหลือคณะกรรมการประเมินผลการประกวดหมูบานดีเดนตามหลักธรรมาภิบาล
ในการดําเนินการประกวดหมูบานดีเดนตามหลักธรรมาภิบาล ประจําป ๒๕๕๒  ใหเปนไปดวยความเรียบรอย บริสุทธ์ิ ยุติธรรม 
และโปรงใส 

๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติตามภารกิจหนาท่ีของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา และระเบียบ  
กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๔   เดือน  กุมภาพันธ   พ.ศ.๒๕๕๒  
 

          (ลงช่ือ) 
                                                                                  (นายศิลาฤทธ์ิ        กวางทอง) 
                                                                                นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา 



 
 

 
 

 
 

 

คําสั่งเทศบาลตําบลเวยีงพางคํา 
ที่     ๑๘๓   /๒๕๕๒ 

เร่ือง   แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมประชาคมระดับหมูบาน เพื่อใหประชาชนเสนอปญหา ความตองการ โครงการเกิน
ศักยภาพ และแนวทางปฏิบัตทิี่เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๕) 

-------------------------------------------- 

อาศยัอํานาจ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๑๗ (๑) กําหนดใหคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับประชาคมทองถิ่น  กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาใหสอดคลองกับ

วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมท้ังสอดคลองกับปญหา ความตองการของประชาคม

และชุมชน โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนา

สามป    อีกท้ัง    ตามพระราชกฤษฎีกา  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   พ.ศ.๒๕๔๖    กําหนดใหหนวยงานของ

รัฐเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาการบริหารงาน  
 

มติท่ีประชุมประชาคมตําบลสัญจร  คร้ังท่ี ๖  ประจําป ๒๕๕๒  เมื่อวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒   ณ   บานหวยน้ําริน   

หมู ๗ จึงกําหนดใหมกีารจัดประชุมประชาคมระดับหมูบาน  เพื่อใหประชาชนเสนอปญหา ความตองการ โครงการเกินศักยภาพข้ึน   ตาม

ประกาศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒      ท้ังน้ี     เพื่อชวยเหลือคณะกรรมการพฒันาเทศบาลตาํบลเวียงพางคํา  

ในการจัดประชุมประชาคมระดบัหมูบานใหเปนไปดวยความเรยีบรอย  จึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมประชาคมระดับหมูบาน 

เพื่อใหประชาชนเสนอปญหา ความตองการ โครงการเกินศกัยภาพ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี ประกอบการจัดทํา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๕)  ดังน้ี 

หมูบาน รายชื่อคณะอนุกรรมการ ตําแหนง วัน/เดือน/ป เวลา สถานที ่

หมู ๑-หมู ๑๐ ๑.นางดารินทร  ตารินทร หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล วันที่ ๓๐-๓๑ 

มีนาคม,วันท่ี ๑-๓ 

เมษายน และวันท่ี 

๕-๙ เมษายน 

๒๕๕๒  

๑๘.๐๐-

๒๒.๓๐ น. 

ศาลาเอนกประสงค 

หมู ๑-หมู ๑๐ ๒.นางวริศรา  มาเนตร บุคลากร 

๓.น.ส.สอ้ิงมาส  แสงศรี จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 

๔.นายธนาการ  เสมอใจ นักพัฒนาชุมชน 

๕.นายอุดมทรัพย ศกัดิ์แสน ผช.ชางไฟฟา 

๖.น.ส.พินพนา  ติ๊บพรม ผช.จนท.บันทึกขอมูล 

บานแมสาย  

หมู ๑ 

ผูประสานงานประจําหมูบานแมสาย หมู ๑         

ตามคําสั่งเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ท่ี ๖๖/๒๕๕๒  

ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ (รายชื่อตามท่ีแนบทายคําสั่งน้ี) 

วันอังคารท่ี ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๕๒ 

๑๘.๐๐-

๒๒.๓๐ น. 

ศาลาเอนกประสงค 

หมู ๑ 

บานดอยงาม  

หมู ๒ 

ผูประสานงานประจําหมูบานดอยงาม หมู ๒         

ตามคําสั่งเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ท่ี ๖๖/๒๕๕๒  

ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ (รายชื่อตามท่ีแนบทายคําสั่งน้ี) 

วันอังคารท่ี ๗  

เมษายน ๒๕๕๒ 

๑๘.๐๐-

๒๒.๓๐ น. 

ศาลาเอนกประสงค 

หมู ๒ 

บานเวียงพาน  

หมู ๓ 

ผูประสานงานประจําหมูบานเวียงพาน หมู ๓         

ตามคําสั่งเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ท่ี ๖๖/๒๕๕๒  

ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ (รายชื่อตามท่ีแนบทายคําสั่งน้ี) 

วันพุธท่ี ๑  

เมษายน ๒๕๕๒ 

๑๘.๐๐-

๒๒.๓๐ น. 

ศาลาเอนกประสงค 

หมู ๓ 

             /บานปายางใหม.... 
 



 
หมูบาน รายชื่อคณะอนุกรรมการ ตําแหนง วัน/เดือน/ป เวลา สถานที ่

บานปายางใหม  

หมู ๔ 

ผูประสานงานประจําหมูบานปายางใหม หมู ๔         

ตามคําสั่งเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ท่ี ๖๖/๒๕๕๒  

ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ (รายชื่อตามท่ีแนบทายคําสั่งน้ี) 

วันจันทรที่ ๖  

เมษายน ๒๕๕๒ 

๑๘.๐๐-

๒๒.๓๐ น. 

ศาลาเอนกประสงค 

หมู ๔ 

บานปาเหมือด

รุงเจริญ หมู ๕ 

ผูประสานงานประจําหมูบานปาเหมือดรุงเจริญ หมู ๕         

ตามคําสั่งเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ท่ี ๖๖/๒๕๕๒  

ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ (รายชื่อตามท่ีแนบทายคําสั่งน้ี) 

วันอาทิตยท่ี ๕  

เมษายน ๒๕๕๒ 

๑๘.๐๐-

๒๒.๓๐ น. 

ศาลาเอนกประสงค 

หมู ๕ 

บานผาหมี  

หมู ๖ 

ผูประสานงานประจําหมูบานผาหมี หมู ๖         

ตามคําสั่งเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ท่ี ๖๖/๒๕๕๒  

ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ (รายชื่อตามท่ีแนบทายคําสั่งน้ี) 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒  

เมษายน ๒๕๕๒ 

๑๘.๐๐-

๒๒.๓๐ น. 

ศาลาเอนกประสงค 

หมู ๖ 

บานหวยนํ้าริน  

หมู ๗ 

ผูประสานงานประจําหมูบานหวยนํ้าริน หมู ๗        

ตามคําสั่งเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ท่ี ๖๖/๒๕๕๒  

ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ (รายชื่อตามท่ีแนบทายคําสั่งน้ี) 

วันศุกรท่ี ๓  

เมษายน ๒๕๕๒ 

๑๘.๐๐-

๒๒.๓๐ น. 

ศาลาเอนกประสงค 

หมู ๗ 

บานปาเหมือด

สันตสิุข  หมู ๘ 

ผูประสานงานประจําหมูบานปาเหมือดสันตสิุข หมู ๘         

ตามคําสั่งเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ท่ี ๖๖/๒๕๕๒  

ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ (รายชื่อตามท่ีแนบทายคําสั่งน้ี) 

วันพฤหัสบดีท่ี ๙  

เมษายน ๒๕๕๒ 

๑๘.๐๐-

๒๒.๓๐ น. 

ศาลาเอนกประสงค 

หมู ๘ 

บานปาเหมือด

สุขสําราญ  

หมู ๙ 

ผูประสานงานประจําหมูบานปาเหมือดสุขสําราญ หมู ๙         

ตามคําสั่งเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ท่ี ๖๖/๒๕๕๒  

ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ (รายชื่อตามท่ีแนบทายคําสั่งน้ี) 

วันจันทรที่ ๓๐  

มีนาคม ๒๕๕๒ 

๑๘.๐๐-

๒๒.๓๐ น. 

ศาลาเอนกประสงค 

หมู ๙ 

บานปายาง 

ผาแตก หมู ๑๐ 

ผูประสานงานประจําหมูบานปายางผาแตก หมู ๑๐         

ตามคําสั่งเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ท่ี ๖๖/๒๕๕๒  

ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ (รายชื่อตามท่ีแนบทายคําสั่งน้ี) 

วันพุธท่ี ๘  

เมษายน ๒๕๕๒ 

๑๘.๐๐-

๒๒.๓๐ น. 

ศาลาเอนกประสงค 

หมู ๑๐ 

            

  ใหคณะอนุกรรมการฯ  มีหนาท่ี ดังน้ี 
๑. ชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา และคณะกรรมการ 

สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ในการจัดประชุมประชาคมระดับหมูบาน เพ่ือใหประชาชนรวบรวม

ขอมูลปญหา ความตองการ และประเด็นการพัฒนาหมูบานที่รับผิดชอบ  

๒. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณท่ีจําเปนใหพรอม เพ่ือจัดประชุมใหเกิดความสะดวก เปนระเบียบ 

เรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงคของการจัดประชุมประชาคมระดับหมูบาน เพ่ือจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.

๒๕๕๓-๒๕๕๕)  

๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมายตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 

ท้ังน้ี  ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๒๔  เดือน  มีนาคม   พ.ศ.๒๕๕๒  
 

  (ลงชื่อ)  

                                                                  (นายศิลาฤทธ์ิ    กวางทอง) 

                                                              นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา 

 



รายชื่อผูประสานงานประจําหมูบานฯ คําสั่งที่ ๖๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพนัธ ๒๕๕๒   ประกอบแนบทายคําสั่งที่ ๑๘๓/๒๕๕๒  ลงวันที่ 
๒๔  มีนาคม ๒๕๕๒    เรื่องแตงตั้งอนกุรรมการจัดประชุมประชาคมระดับหมูบาน เพื่อใหประชาชนเสนอปญหา ความตองการ โครงการ

เกินศกัยภาพ และแนวทางปฏิบัตทิี่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ประกอบการจัดทาํแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๕) 
หมูบาน ชื่อผูประสานงานประจําหมูบาน ตําแหนง 

บานแมสาย  หมูท่ี ๑ ๑. นางสาวฏชัวรรณ  เข่ือนทา   เจาหนาท่ีบริหารงานทะเบียนและบัตร 

๒. นายสุวัฒน   ธรรมวงค เจาพนักงานจัดเก็บรายได 

๓. นางสาวชนัญชติา  หวางเชือ้ ผูชวยเจาหนาทีธุ่รการ 

๔. นายวรีวัฒน  วงคแสนศร ี พนักงานขับรถยนต 

บานดอยงาม หมู ๒ ๑. นางกุหลาบ  ขาเลศักด์ิ หัวหนากองคลงั 

๒. นายไพบูลย  ราชคม ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญช ี

๓. นายสมพงษ   ศรีณรงค พนักงานทัว่ไป 

บานเวียงพาน หมู ๓ ๑. วาทีร่อยเอกเทพพิทักษ สวางเต็ม หัวหนากองชาง 

๒. นางสาวธญัญารัศมิ์  ภารสมบรูณ ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญช ี

๓. นายวรกริช  สายยนต พนักงานดับเพลิง 

บานปายางใหม หมู ๔ ๑. นางกรรณิการ  ราวชิัย เจาพนักงานการเงนิและบัญช ี

๒. นายไววิทย   ติวัน   ชางโยธา 

๓. นายวชิรพงษ  มงัสัง คนงานประจํารถขยะ 

๔. นายนพดล  ปวงรงัษี   คนงานประจํารถขยะ 

บานปาเหมือดรุงเจริญ หมู ๕ ๑. นายสุรพล  วงศสรรคกร นักวิชาการศึกษา 

๒. นางสาวรุงทิพย   อายุโรจน เจาพนักงานธรุการ 

๓. นายประทีป   เตจะ ผูชวยชางเขียนแบบ 

๔. นายเอกสิทธิ์  นาใจ คนงานประจํารถขยะ 

บานผาหมี หมู ๖ ๑. นายธงชัย  จาํปา เจาพนักงานการเงนิและบัญช ี

๒. นายศิริพงษ  อินทรีย เจาหนาท่ีพัสดุ 

๓. นายปรชีา  อัศวยิ่งถาวร ลูกมือชางแผนที่ภาษ ี

๔. นายคมสันต  วงคขุนสาย พนักงานดับเพลิง 

บานหวยนํ้าริน หมู ๗ ๑. นางสาวณฐัดา  จับใจนาย รักษาการหวัหนากองการศึกษา 

๒. นายอภิสิทธิ ์ หอมหวล นายชางโยธา 

๓. นายอุดมทรัพย   ศักด์ิแสน ผูชวยชางไฟฟา 

๔. นายเสารคํา   ตะจุม พนักงานดับเพลิง 

บานปาเหมือดสันติสุข หมู ๘ ๑. นางสาวสุทราทพิย  บุญม ี นักวิชาการศึกษา 

๒. นายปณัฐพงษ  ขอนพิกุล เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 

๓. นายประนม  แกวธิมา พนักงานขับรถยนต 

๔. นายสมศักด์ิ  ชุมเมืองเย็น คนงานประจํารถขยะ 

บานปาเหมือดสุขสาํราญ หมู ๙ ๑. นางดารินทร  ตารนิทร หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

๒. นางวริศรา  มาเนตร บุคลากร 

๓. นายชูศักด์ิ   แสนปง พนักงานทัว่ไป 

๔. นายอํานวย   โสภา คนงานประจํารถขยะ 

บานปายางผาแตก หมู ๑๐ ๑. นายธนาการ  เสมอใจ นักพัฒนาชุมชน 

๒. นายกิตณรงค  บุญลา นิติกร 

๓.นายบุญมี   วินัน พนักงานวิทย ุ

๔. นายสมหวัง  คําทุม พนักงานดับเพลิง 

                        (ลงชื่อ)  

                                                                  (นายศลิาฤทธ์ิ    กวางทอง) 

                                                              นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคาํ 




