แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย

โดยคณะกรรมการพัฒนา,คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล และงานแผนและงบประมาณ
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

คํานํา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา จัดทําขึ้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งไดดําเนินการตามขั้นตอน
ของระเบียบฯ โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ไดจัดประชุมประชาคมระดับหมูบานทุกหมูบานในเขต
ความรับผิดชอบ เพื่อใหประชาชนเสนอปญหา ความตองการ โครงการที่เกินศักยภาพของหมูบาน และจัดทําแผนชุมชน
ประกอบการพิจารณาบรรจุลงแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 – 2555)
ซึ่งนอกจากจะผานการคัดกรองจากหมูบานทุก
หมูบานในเขตความรับผิดชอบแลว ยังผานการพิจารณาในการประชุมประชาคมระดับตําบล
เพื่อจัดลําดับความสําคัญ
เรงดวนของปญหา ความตองการ โครงการในภาพรวมตําบล โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา ไดทําการรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล โดยยึดความสอดคลองของนโยบายผูบริหารทองถิ่น นโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายจังหวัด นโยบายอําเภอ และนโยบายองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัด
เพื่อการนําแผนสู
การปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความเปนไปได และเกิดผลสัมฤทธิ์ไดจริง
ในการจัดทําแผนฯ ครั้งนี้ สอดคลองกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ทั้งกระบวนการแตงตั้งคณะกรรมการทุกชุด ขั้นตอนในการดําเนินการจัดทําแผน
รวมทั้งกระบวนการพิจารณาเห็นชอบของประชาคมหมูบาน ตําบล และสิ้นสุดที่การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนา
ตามลําดับ เนื่องจากในกรณีของเทศบาลตําบลไมตองผานการพิจารณาจากสภาเทศบาล ซึ่งแผนพัฒนาสามปนี้จะนําไปสู
การปฏิบัติไดจริง และการมีสวนรวมในการพัฒนาตามแผนฯ ของประชาชนในพื้นที่อีกดวย
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีความใกลชิดกับประชาชนใน
ทองถิ่น จึงมีภารกิจที่จะตองดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเกิดผลในทางที่เปนประโยชน
ตอประชาชนและสังคมที่ดียิ่งขึ้นไป ตามศักยภาพ กําลัง และความสามารถของบุคลากรทุกสวน ทุกฝายในเทศบาลตําบล
เวียงพางคํา ดังนั้น การมีแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) จึงเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาตามเปาหมาย อันจะ
กอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
และงานแผนและงบประมาณ
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

ประกาศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
เรื่อง การใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๕) ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
-----------------------อาศัยอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๑๗ (๓) ใหคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณาราง
แผนพัฒนาสามป และเสนอผูบริหารทองถิ่น ประกาศใชแผนพัฒนาสามป และขอ ๑๘ แผนพัฒนาสาม
ปใหจดั ทําและทบทวนใหเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนกอนงบประมาณประจําป
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา จึงมีมติเห็นชอบ
รางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒ และไดเสนอตอ
ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช ทั้งนี้ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา จึงขอประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
๒๕๕๓-๒๕๕๕) มีผลบังคับใชตั้งแตวนั ที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ลงชื่อ
(นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง)
นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา

สารบัญ
เรื่อง
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สวนที่ 1 บทนํา
1. ลักษณะแผนพัฒนาสามป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ไดให
คํานิยาม แผนพัฒนาสามป หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดขึ้นสําหรับปงบประมาณแต
ละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา ครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป

2. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1. เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร
การพัฒนาอําเภอ และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแบบบูรณาการรวมกับองคกรปกครองทองถิ่นอื่น และหนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามีปที่มีความสอดคลอง
และสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตรการ
พัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตางๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในงบประมาณรายจายประจําป
และนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ

3. ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1. แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 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 วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 8 ขอ 9 และ
ขอ 28
2. จัดทําโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานกลุมแกนนําหมูบาน ตําบล สมาชิกสภา เทศบาล คณะ
ผูบริหารทองถิ่น และพนักงานเจาหนาที่ เพื่อสรางวิสัยทัศนและความเขาใจในการวิเคราะหปญหา และวางแผนพัฒนาเชิง
บูรณาการสอดคลองบริบททองถิ่น อยางเหมาะสมถูกทิศทางกับสถานการณปจจุบัน เพื่อใหกลุมแกนนําทองถิ่นเขามามีสวน
รวมในการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) อยางมีประสิทธิภาพ เกิดความโปรงใส ซึ่งสอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 16 (1) โดยมีคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา สมาชิกสภาเทศบาล และผูประสานงานประจําหมูบานรวมกับกํานัน ผูใหญบาน และ
ประชาคมหมูบานตําบล จัดประชุมประชาคมทองถิ่นขึ้น เพื่อใหประชาชนเสนอปญหา ความตองการ โครงการพัฒนาในระดับ
หมูบาน
3. ประกาศจัดประชุมประชาคมระดับหมูบาน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) ตามประกาศ
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ลงวันที่ 16 มีนาคม 2552 โดยใหมีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานของหมูบาน และให
ประชาชนเสนอปญหา ความตองการ และจัดลําดับความสําคัญเรงดวนของปญหาเพื่อจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2553 – 2555) ดังนี้
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 บานหวยน้ําริน
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 โครงการพัฒนาจากการเสนอของประชาชนในการประชุมประชาคมทองถิ่นระดับหมูบาน แยกตามยุทธศาสตรการ
พัฒนา และสํารวจขอมูลดานงบประมาณ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552
5. จัดประชุมประชาคมทองถิ่นตําบลเวียงพางคํา เพื่อนําปญหา ความตองการ โครงการพัฒนาที่คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา รวบรวมไดตามขอที่ 4 มาจัดลําดับความสําคัญเรงดวนในภาพรวม
ตําบล ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552
6. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ดําเนินการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน
วิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น และวิเคราะหโครงการพัฒนาในภาพรวมตําบล เพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 –
2555)
7. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา นําเสนอรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2553 – 2555) ตอคณะผูบริหาร และคณะกรรมการพัฒนาตําบลเวียงพางคํา นําเขาที่ประชุมพิจารณารางแผนพัฒนาสามป วันที่
24 มิถุนายน 2552
8. ผูบริหารทองถิ่น ประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552

4. ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1. เพื่อนําไปปฏิบัติใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไดจัดทําไวแลว
2. เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับผูปฏิบัติในการดําเนินการพัฒนาในชวงสามปไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใชงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดในการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
4. เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานที่เกี่ยวของในโครงการที่มีขีดจํากัด และเกินศักยภาพของ
เทศบาลตําบลเวียงพางคําเวียงพางคํา
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สวนที่ 2 สภาพทั่วไปและขอมูลทั่วไปเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
1. ขอมูลทั่วไป
ตําบลเวียงพางคํา ไดรับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองทองที่ 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 ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะหางจากอําเภอ)
ตําบลเวียงพางคํา เปนตําบลหนึ่งใน 8 ตําบล ของอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ที่ทําการเทศบาลตําบลเวียงพาง
คําเวียงพางคํา ตั้งอยูที่บริเวณที่สาธารณประโยชนหนองแหวน เนื้อที่ประมาณ 14-3-27 ไร หางจากอําเภอแมสายประมาณ
2 กิโลเมตร และหางจากกรุงเทพมหานคร 875 กิโลเมตร

1.2 อาณาเขต (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเปนตารางกิโลเมตรและไร)

ตําบลเวียงพางคําเปนตําบลหนึ่งใน 8 ตําบลของอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 34
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 21,250 ไร แตเมื่อแยกเฉพาะเขตเทศบาลตําบลเวียงพางคํา จะมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 31
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 19,375 ไร
มีอาณาเขตติดตอกับหนวยการปกครองทองถิ่นอื่นๆ ดังนี้ คือ
ทิศเหนือ
ติดตอกับประเทศสหภาพพมา
ทิศตะวันออก ติดตอเขตเทศบาลตําบลแมสาย, เทศบาลตําบลเวียงพางคําแมสาย และตําบลศรีเมืองชุม อําเภอ
แมสาย จังหวัดเชียงราย
ทิศใต
ติดตอเทศบาลตําบลเวียงพางคําโปงผาและตําบลโปงงาม อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดตอประเทศสหภาพพมา
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1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ทางทิศตะวันตก มีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขา และที่ราบสูงเชิงเขา ใชเปนที่เพาะปลูกพืชไร
พื้นที่ทางดานทิศตะวันออก มีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบ ใชเปนที่ตั้งชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม

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

1.5 จํานวนหมูบาน 10 หมูบาน (แสดงจํานวนหมูบานในเขตพืน้ ที่)
- จํานวนหมูบา นในเขตเทศบาลตําบลเวียงพางคํา มีจํานวน 10 หมูบา น คือ
หมูที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อหมูบาน
บานแมสาย
บานดอยงาม
บานเวียงพาน
บานปายางใหม
บานปาเหมือดรุงเจริญ
บานผาหมี
บานหวยน้ําริน
บานปาเหมือดสันติสุข
บานปาเหมือดสุขสําราญ
บานปายางผาแตก

ชื่อกํานัน/ผูใหญบาน
นายสมศักดิ์ กนิษฐารมณ
นายทวน กิตติสาย
นายถนอม ใจหลา
นายเสารคํา คําเหลือง
นายอํานวย แกวตาติ๊บ (กํานันตําบลเวียงพางคํา)
นายชาญยุทธ รุงทวีพิยากุล
นายสมชาย ลาภรักษาพร
นายจรัลชัย ฤกษใหญ
นายสวัสดิ์ แสนปง
จ.ส.อ.จรูญ ขายสุวรรณ

- ประชาคมหมูบาน - ตําบล
หมูที่

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

บานหวยน้ําริน

นายวิชญะ ศิระปญญากุล

8

บานปาเหมือดสันติสุข

นายเสริมจิตต บุญยวง (ประธานประชาคมตําบล)

9

บานปาเหมือดสุขสําราญ

นายบุญสง ทาเศรษฐ

10

บานปายางผาแตก

นายวุฒิพงษ แกวเจริญไพศาล
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1.6 ขอมูลประชากรในพืน้ ที่
รายการ
ปปจจุบัน (2552)
ปที่แลว (2551)
2 ปที่แลว (2550)
(คน)
5,710
ประชากรชาย
8,350
5,971
(คน)
6,485
ประชากรหญิง
9,720
6,747
(คน)
12,195
รวมประชากร
18,070
12,718
(หลังคาเรือน)
6,199
บาน
6,129
5,762
ขอมูลจํานวนประชากรและบาน จากสํานักงานทะเบียนทองถิ่น เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมีนาคม 2552

- แยกจํานวนประชากรและบานตามหมูบา น
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
บานหวยน้ําริน
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
5,710
6,485
12,195
6,199
รวม
ขอมูลจํานวนประชากรและบาน จากสํานักงานทะเบียนทองถิ่น เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมีนาคม 2552
หมูที่

ชื่อหมูบาน

- แยกตามชวงอายุ (ป) (เฉพาะผูมีสัญชาติไทย และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน)
ชวงอายุ
นอยกวา 1 ป
2 ป
4 ป
6 ป
8 ป
10 ป
12 ป
14 ป
16 ป

ชาย
7
41
50
47
65
44
53
66
56

หญิง
13
52
54
53
39
62
54
59
38

รวม
20
93
104
100
104
106
107
125
94

ชวงอายุ
1 ป
3 ป
5 ป
7 ป
9 ป
11 ป
13 ป
15 ป
17 ป

ชาย
49
38
34
52
53
54
57
55
64

หญิง
44
37
49
46
60
47
55
50
52

รวม
93
75
83
98
113
101
112
105
116
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- แยกตามชวงอายุ (ป) (เฉพาะผูมีสัญชาติไทย และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน)
ชวงอายุ
18 ป
20 ป
22 ป
24 ป
26 ป
28 ป
30 ป
32 ป
36 ป
38 ป
40 ป
42 ป
44 ป
46 ป
48 ป
50 ป
52 ป
54 ป
56 ป
58 ป
60 ป
62 ป
64 ป
66 ป
68 ป
70 ป
72 ป
74 ป
76 ป
78 ป
80 ป
82 ป
84 ป

ชาย
46
72
45
64
62
56
54
51
47
35
31
41
45
55
37
56
47
42
30
28
26
22
19
10
13
14
13
7
7
3
6
3
2

หญิง
52
58
57
66
57
55
61
66
46
46
67
46
47
52
55
48
39
44
43
32
28
12
15
8
10
13
19
7
13
12
6
7
5

รวม
98
130
102
130
119
111
115
117
93
81
98
87
92
107
92
104
86
86
73
60
54
34
34
18
23
27
32
14
20
15
12
10
7

ชวงอายุ
19 ป
21 ป
23 ป
25 ป
27 ป
29 ป
31 ป
33 ป
37 ป
39 ป
41 ป
43 ป
45 ป
47 ป
49 ป
51 ป
53 ป
55 ป
57 ป
59 ป
61 ป
63 ป
65 ป
67 ป
69 ป
71 ป
73 ป
75 ป
77 ป
79 ป
81 ป
83 ป
85 ป

ชาย
56
39
42
57
60
60
50
54
53
31
46
47
52
42
59
42
55
33
30
22
14
16
18
10
11
7
6
7
11
2
4
5
3

หญิง
65
52
60
52
64
74
57
56
48
35
63
49
56
44
44
44
54
41
33
25
16
13
13
12
14
16
12
17
5
6
8
6
2

รวม
121
91
102
109
124
134
107
110
101
66
109
96
108
86
103
86
109
74
63
47
30
29
31
22
25
26
18
24
16
8
12
11
5
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ชวงอายุ
ชาย
หญิง
รวม
ชวงอายุ
ชาย
หญิง
รวม
2
2
4
1
1
86 ป
87 ป
1
3
4
1
1
88 ป
89 ป
2
2
90 ป
91 ป
1
3
4
1
1
92 ป
93 ป
1
1
94 ป
95 ป
96 ป
97 ป
1
1
98 ป
99 ป
4
1
5
100 ป
มากกวา 100 ป
ขอมูลจํานวนประชากรและบาน จากสํานักงานทะเบียนทองถิ่น เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมีนาคม 2552

- เชื้อสายประชากร
หมูที่

สัญชาติไทย

สัญชาติอื่นที่ไมใช
สัญชาติจีน
สัญชาติไทย
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
162 183 345 613 778 1,391
1
0
1
หมู 1
72
80
152 324 436 760
0
0
0
หมู 2
61
70
131 268 360 628
2
0
2
หมู 3
487 499 986 219 240 459
1
0
1
หมู 4
314 295 609 296 286 582
0
0
0
หมู 5
307 313 620
72
74
146
0
2
2
หมู 6
81
75
156
42
48
90
0
0
0
หมู 7
520 579 1,099 60
87
147
0
0
0
หมู 8
810 873 1,683 106 130 236
1
1
2
หมู 9
313 362 675 583 717 1,300
0
1
1
หมู 10
รวม
3,127 3,329 6,456 2,583 3,156 5,739
5
4
9
ขอมูลจํานวนประชากรและบาน จากสํานักงานทะเบียนทองถิ่น เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ณ

สัญชาติอื่นที่ไมใช
สัญชาติไทย/จีน
ชาย หญิง รวม
612 778 1,390
324 436 760
266 360 626
218 240 458
296 286 582
72
72
144
42
48
90
60
87
147
105 129 234
583 716 1,299
2,578 3,152 5,730
เดือนมีนาคม 255

หมูที่

บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
อายุ 15 ป
ชาย
หญิง
รวม

บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
อายุ 18 ป
ชาย
หญิง
รวม

บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
อายุ 20 ป
ชาย
หญิง
รวม

หมู 1
หมู 2

131
54

120
51

114
48

143
63

274
117

135
59

255
110

128
57

242
105

บุคคลที่ บุคคล
ตองขึ้น ทีต่ อง
ทะเบียน เขารับ
ทหาร เกณฑ
ทหาร
3
6
0
1
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หมูที่

บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
อายุ 15 ป
ชาย
หญิง
รวม

บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
อายุ 18 ป
ชาย
หญิง
รวม

บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
อายุ 20 ป
ชาย
หญิง
รวม

หมู 3
หมู 4
หมู 5
หมู 6
หมู 7
หมู 8
หมู 9
หมู 10
รวม

47
371
228
238
56
410
672
207
2,414

41
342
211
220
53
383
618
200
2,239

38
328
201
207
48
366
596
191
1,975

58
395
213
247
50
474
715
243
2,601

105
766
441
485
106
884
1,387
450
5,015

58
369
200
239
42
448
682
229
2,461

99
711
411
459
95
831
1,300
429
4,700

52
345
196
232
40
421
665
208
2,159

90
673
397
439
88
787
1,261
399
4,134

บุคคลที่ บุคคล
ตองขึ้น ทีต่ อง
ทะเบียน เขารับ
ทหาร เกณฑ
ทหาร
2
4
14
7
3
11
7
11
1
4
14
9
16
9
4
10
61
65

ขอมูลจํานวนประชากรและบาน จากสํานักงานทะเบียนทองถิ่น เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมีนาคม 2552

1.7 การนับถือศาสนา
ประชากรทั้งตําบลเปนผูที่นับถือศาสนาพุทธประมาณรอยละ 80
รอยละ 10 สวนที่เหลือประมาณรอยละ 10 เปนผูที่นับถือศาสนาอิสลาม

และเปนผูที่นับถือศาสนาคริสต ประมาณ

1.8 ทองถิ่นอื่นในตําบล (แสดงจํานวนเทศบาลและสุขาภิบาลในตําบล)
- จํานวนเทศบาล 1 แหง (ระบุชื่อ) เทศบาลตําบลแมสาย
- จํานวนสุขาภิบาล - แหง (ระบุชื่อ)
-
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2. ขอมูลดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 ถนน
ม.1
ที่

ประเภทถนน

1 ถนนในความรับผิดชอบของกรม
ทางหลวง
-ถนนคอนกรีต
-ถนนลาดยาง
-ถนนลูกรัง
2 ถนนในความรับผิดชอบของทองถิ่น
-ถนนคอนกรีต
-ถนนลาดยาง
-ถนนลูกรัง
3 ถนนในความรับผิดชอบกรมโยธาธิ
การและผังเมือง
-ถนนคอนกรีต
-ถนนลาดยาง
-ถนนลูกรัง

ม.2

ม.3

จํา ระยะ จํา ระยะ จํา
นวน ทาง นวน ทาง นวน
(สาย) (ม.) (สาย) (ม.) (สาย)

4
1

825
500

1
-

-

1
-

4
-

825
-

4
2

450
200

13
-

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.)

1,000
-

2
-

3,000
-

-

-

1
-

5,000
-

1
-

1,200
-

1
-

1,000
-

1
-

400
-

1
-

2,000
-

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

-

1
-

800
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552

ระยะ
ทาง
(ม.)
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2.2 ไฟฟา
ที่

ไฟฟาสาธารณะ

ม.1
จํานวน
(สาย/
ครัวเรือน)
10

ม.2
จํานวน
(สาย/
ครัวเรือน)
5

ม.3
จํานวน
(สาย/
ครัวเรือน)
-

ม.4
จํานวน
(สาย/
ครัวเรือน)
20

1 ถนนในหมูบานที่ไมมีไฟฟา
สาธารณะ
2 ครัวเรือนที่ไมมีไฟฟาใช
ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552

ม.5
จํานวน
(สาย/
ครัวเรือน)
9

ม.6
จํานวน
(สาย/
ครัวเรือน)
86

ม.7
จํานวน
(สาย/
ครัวเรือน)
3

ม.8
จํานวน
(สาย/
ครัวเรือน)
4

ม.9
จํานวน
(สาย/
ครัวเรือน)
2

ม.10
จํานวน
(สาย/
ครัวเรือน)
20

10

-

4

-

20

-

2.3 การระบายน้ํา
ในตําบลเวียงพางคํามีการระบายน้ําตามธรรมชาติ และแผกระจายซึมลงไปในพื้นดิน บางแหงระบายน้ําไมทัน ทําใหเกิดน้ําทวมขัง เนื่องจากสภาพของชุมชนเริ่มหนาแนน และขาดการดูแลทํา
ความสะอาดขุดลอกลําหวย จึงทําใหการระบายน้ําในบริเวณพื้นที่เกษตรกรรมในบริเวณจุดตัดของทางน้ํา กับถนนสายตาง ๆ นั้นอาจเกิดปญหาขึ้นได
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
ม.7
ม.8
ม.9
ม.10
ที่

การระบายน้ํา

จํา
นวน
(สาย)

ระยะ
ทาง
(ม.)

จํา ระยะ จํา
นวน ทาง นวน
(สาย) (ม.) (สาย)

ระยะ
ทาง
(ม.)

จํา
นวน
(สาย)

ระยะ
ทาง
(ม.)

1 ถนนที่มีราง/รองระบายน้ํา2 ดาน
3 500 9 1,000 ถนน
2 ถนนที่มีราง/รองระบายน้ําดานเดียว 10 3,000 2
5,000 3 ถนนที่ไมมีราง/รองระบายน้ํา
2
6 4,603
ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552

จํา
นวน
(สาย)

ระยะ
ทาง
(ม.)

จํา
นวน
(สาย)

ระยะ
ทาง
(ม.)

จํา ระยะ จํา
นวน ทาง นวน
(สาย) (ม.) (สาย)

-

-

-

-

-

-

21

6,968

3
25

2,300
15,000

1
2

100
400

จํา
นวน
(สาย)

ระยะ
ทาง
(ม.)

จํา
นวน
(สาย)

ระยะ
ทาง
(ม.)

ระยะ
ทาง
(ม.)

-

-

10

5,300

1

2,500

1
2

850
1,700

1

300

1
3

300
600
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- บริเวณน้ําทวมถึง
ที่
รายการ
1 บริเวณที่มีน้ําทวมถึง

ม.1
1

ม.2
1 แหง

ม.3
-

ม.4
1 แหง

ม.5
3 แหง

ม.6
-

ม.7
1 แหง

ม.8
1 แหง

ม.9
2 แหง

ม.10
2 แหง

2 ระยะเวลาน้ําทวมนานที่สุด

2-3

1 วัน

-

3 วัน

1 วัน

-

1 วัน

2 วัน

1 วัน

2-3 วัน

ก.ย.

-

ก.ค.

ต.ค.

ก.ค.-ก.ย.

ส.ค.-ก.ย.

ส.ค.-ก.ย.
ก.ค.-ก.ย.
ส.ค.-ก.ย.
3 ระยะเฉลี่ยที่น้ําทวมขังนานที่สุด (ชวง
เดือน)
ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552
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2.4 ประปา
ครัวเรือนสวนใหญในตําบลเวียงพางคําใชน้ําประปาภูมิภาค และมีหมูบานที่ตองการใหขยายประปาภูมิภาค ซึ่งปจจุบันใช
ประปาบาดาลอยู ดังนี้
จํานวนครัวเรือนที่ตองการ
หมูที่
ชื่อบาน
(ครัวเรือน)
1
บานแมสาย
2
บานดอยงาม
15
3
บานเวียงพาน
4
บานปายางใหม
30
5
บานปาเหมือดรุงเจริญ
100
6
บานผาหมี
7
บานหวยน้ําริน
8
บานปาเหมือดสันติสุข
9
บานปาเหมือดสุขสําราญ
10
บานปายางผาแตก
25
รวม
170
ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552

2.5 น้ําเสีย
ม.1 บานแมสาย
ลําหวยปาคา และลําหวยเหมืองแดง
ม.2 บานดอยงาม
รองระบายน้ําสายหวยน้ํารินถึงขางวัดพญาสี่ตวงคํา
ม.3 บานเวียงพาน
รองระบายน้ําสายหลักของหมูบาน
ม.4 บานปายางใหม
ลําหวยมะกอกหวาน
ม.5 บานปาเหมือดรุงเจริญ
ลําหวยมะกอกหวาน ลําหวยคอกหมู และลําหวยลาว
ม.6 บานผาหมี
รองระบายน้ําสายหลักของหมูบาน
ม.7 บานหวยน้ําริน
ลําหวยกลางหมูบาน
ม.8 บานปาเหมือดสันติสุข
ลําหวยมะกอกหวาน รองระบายน้ํากลางบาน
ม.9 บานปาเหมือดสุขสําราญ
ลําหวยมะกอกหวาน,ลําหวยคอกหมู และรองระบายน้ํากลางบาน
ม.10 บานปายางผาแตก
ลําหวยมะกอกหวาน และรองระบายน้ําสายหลักของหมูบาน
ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552

2.6 การโทรคมนาคม
1. ที่ทําการไปรษณียโทรเลข
1 แหง ในเขตบานปาเหมือดรุงเจริญ หมู 5
2. สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ
1 แหง สถานีโทรคมนาคมแมสายในเขตบานปาเหมือดรุงเจริญ หมู 5
3. ตูโทรศัพทสาธารณะประจําหมูบาน 23 แหง
ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552
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2.7 การคมนาคมขนสง
การคมนาคม ของตําบลเวียงพางคํา มีถนนพหลโยธิน หมายเลข 110 เขาถึงอําเภอแมสาย เปนถนนสายหลักเชื่อมตอ
หลายตําบล และมีถนนโครงขายเชื่อมโยงถนนสาย R3A และ R3B
การคมนาคมภายในตําบลเวียงพางคํา มีถนนทองถิ่นที่เชื่อมตอระหวางหมูบานอยางสะดวก
มีการบริการรถโดยสารประจําทาง จากขนสงอําเภอแมสายสูอําเภอแมจัน และตัวจังหวัดเชียงราย และจากขนสง
อําเภอแมสายสูตัวอําเภอแมสาย ซึ่งขนสงตั้งอยู ณ เขตเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
และมีรถประจําทางวิ่งสายยาวตามสายถนน
พหลโยธินไปยังกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกลเคียง เชน เชียงใหม ลําปาง ขอนแกน นครราชสีมา พัทยา เปนตน ซึ่งจะจอด
รับสงผูโดยสารตลอดวัน
ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552

3. ขอมูลดานเศรษฐกิจ
3.1 อาชีพ (แสดงอาชีพของประชากรในเขตพื้นที่)
หมูบาน

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

อาชีพของราษฎรในพื้นที่
ทําไร
ทําสวน
ทํานา เลี้ยงสัตว ประมง คาขาย
รับจาง
ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน

15
12
27

5
6
7
100
23
3
60
8
212

1
35
3
11
5
30
96

67
35
60
162

95
95

250
400

140
108

15
100
4
15

690
208
47
300
89
1,582

50
72
906

รับ
บริษัท วางงาน ประกอบ
ราชการ โรงงาน ครัวเรือน อาชีพ
ครัวเรือน ครัวเรือน
ที่อื่น
ครัวเรือน
150
160
5
250
1
12
730
11
5
2
6
80
20
5
2
75
19
351
5
237
940

ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552

3.2 เกษตรกรรม
1. พื้นที่ทํานา จํานวนทั้งหมด 1,524 ไร มีผลผลิตรวม 2,285 ตัน/ป ดังนี้
2. พื้นที่ทําสวน จํานวนทั้งหมด 2,386 ไร ผลผลิตรวม 6,149 ตัน/ป ดังนี้
- สวนลิ้นจี่
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. พื้นที่ทําไร จํานวนทั้งหมด 1,102 ไร ผลผลิตรวม 161 ตัน/ป ดังนี้
- ไรกาแฟ
จํานวน 1,000 ไร ผลผลิต 100 ตัน/ป
- ไรขาวโพด
จํานวน 102 ไร ผลผลิต 61 ตัน/ป
ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552

3.3 ปศุสัตว
จํานวนสัตวเลี้ยงในตําบลเวียงพางคํา ดังนี้
หมูที่
ชื่อบาน
จํานวนสัตวเลี้ยงในพื้นที่
โค
กระบือ
สุกร
เปด
ไก
(ตัว)
(ตัว)
(ตัว)
(ตัว)
(ตัว)
1 บานแมสาย
2 บานดอยงาม
200
3 บานเวียงพาน
10
10
20
48
4 บานปายางใหม
350
5 บานปาเหมือดรุงเจริญ
76
120
60
1,600
6 บานผาหมี
100
100
2,000
7 บานหวยน้ําริน
50
200
8 บานปาเหมือดสันติสุข
12
10
400
496
9 บานปาเหมือดสุขสําราญ 80
5
500
1,000
2,000
10 บานปายางผาแตก
50
30
50
300
รวม
328
5
770
1,580
7,194
ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552

นก
(ตัว)
20
38
15
2
200
50
325

สุนัข
(ตัว)
30
30

แพะ
(ตัว)
120
120

3.4 อุตสาหกรรม
1. โรงงานอุ ต สาหกรรมขนาดใหญ (มี ค นงานตั้ ง แต 200 คน หรื อ มี ท รั พ ย สิ น เกิ น กว า 50 ล า นบาทขึ้ น ไป)
จํานวน 1 แหง
- โรงงานเจียระไนพลอย
ตั้งอยู หมู 10 บานปายางผาแตก
2. โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง (มีคนงานตั้งแต 10-40 คน หรือมีทรัพยสินเกินกวา 10-50 ลานบาทขึ้นไป)
จํานวน 4 แหง คือ
- โรงงานเจียรไนอัญมณี
ตั้งอยู หมู 5 บานปาเหมือดรุงเจริญ
- โรงงงานผลิตกระดาษชําระ
ตั้งอยู หมู 5 บานปาเหมือดรุงเจริญ
- โรงงานสัมพันธแกะสลักหิน
ตั้งอยู หมู 8 บานปาเหมือดสันติสุข
- โรงงงานแกะสลักหิน
ตั้งอยู หมู 10 บานปายางผาแตก
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3. โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (มีคนงานต่ํากวา 10 คน หรือมีทรัพยสินไมเกิน 1 ลานบาท
ขึ้นไป) จํานวน 3 แหง คือ
- โรงงานขาวซอยตัด
ตั้งอยู หมู 9 บานปาเหมือดสุขสําราญ
- โรงงานขนมจีน
ตั้งอยู หมู 9 บานปาเหมือดสุขสําราญ
- โรงงานชําแหละไก
ตั้งอยู หมู 10 บานปายางผาแตก
ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552

3.5 การพาณิชย
การพาณิชย
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
ม.7
1. ธนาคาร
1
2. บริษัท
1
2
3. หางหุนสวนจํากัด
1
4. รานขายของชํา
20
10
13
20
12
4
1
5. โรงแรม
7
2
3
6. สถานพยาบาล
4
1
2
1
เอกชน/คลีนิค
7. สถานีบริการน้ํามัน
1
2
8. ศูนยการคา/
1
หางสรรพสินคา
9. ตลาดสด
1
10.โรงฆาสัตว
11.รานอาหาร
4
13
5
12.รีสอรท,เกสเฮาส
3
5
1
1
2
13.หอพัก
30
10
2
14.รานเสริมสวย
2
2
3
4
2
15.รานขายยา
1
2
1
ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 255

ม.8
9
1

ม.9
15
1

ม.10
25
3

รวม
1
3
1
129
12
13

-

-

-

3
1

7
1
2
3
-

1
5
3
8
2

2
1
2
3
10
-

4
1
36
16
47
34
6

3.6 แหลงทองเที่ยว
1. วัดถ้ําผาจม
2. ถ้ําผาหมี
3. จุดชมวิว ลานโลชิงชา ลานกางเตนทบานผาหมี
4. Home Stay บานผาหมี
5. อนุสาวรียพระนเรศวรมหาราช
6. สวนสาธารณะหนองแหวน

ตั้งอยู
ตั้งอยู
ตั้งอยู
ตั้งอยู
ตั้งอยู
ตั้งอยู

หมูที่ 1
หมูที่ 6
หมูที่ 6
หมูที่ 6
หมูที่ 7
หมูที่ 9

บานแมสาย
บานผาหมี
บานผาหมี
บานผาหมี
บานหวยน้ําริน
บานปาเหมือดสุขสําราญ
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7. วัดถ้ําผาเรือ
ตั้งอยู หมูที่ 10 บานปายางผาแตก
8. วัดถ้ําคูหาสวรรณ
ตั้งอยู หมูที่ 10 บานปายางผาแตก
ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552

3.7 แรงงาน
แรงงานที่ใชในภาคเกษตรในตําบล สวนใหญใชแรงงานจากสมาชิกในครัวเรือนเปนสําคัญและในบางครัวเรือนที่มี
สมาชิกไมเพียงพอ จะทําการจางแรงงานที่มีอยูในตําบลเขามาชวยในฤดูการผลิต
ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552

3.8 รายได
- จํานวนครัวเรือนที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑเมื่อเปรียบเทียบ 23,000 บาท/คน/ป
จํานวนครัวเรือนทั้งหมดที่จัดเก็บขอมูล รายไดเมื่อเปรียบเทียบ 23,000 บาท/คน/ป รายไดเมื่อเปรียบเทียบ 23,000 บาท/คน/ป
จปฐ. (คน)
ต่ํากวาเกณฑ (ครัวเรือน)
ต่ํากวาเกณฑ (รอยละ)
890
8
1.00
- จํานวนหมูบาน และจํานวนคนในครัวเรือนที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑรายไดเมื่อเปรียบเทียบ 23,000 บาท/คน/ป
หมูที่
ชื่อหมูบาน
จํานวนครัวเรือน
รายไดเฉลี่ยที่ต่ํากวาเกรฑ
ที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑ
ตอคนตอป
(ครัวเรือน)
(บาท)
5
บานปาเหมือดรุงเจริญ
2
19,116
7
บานหวยน้ําริน
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 การใชที่ดนิ
ตําบลเวียงพางคํา มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 31 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 21,250 ไร มีการใชที่ดินแบงเปน
ประเภทตาง ๆ ดังนี้
1.) พื้นที่ชุมชน
พื้นที่ชุมชนในตําบลประกอบดวย ที่อยูอาศัย พาณิชยกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา และสถานที่ราชการ
รวมทั้งใชประโยชนอื่นๆ มีการใชพื้นที่ประมาณ 6,350ไร ซึ่งจําแนกไดดังนี้
2.) พื้นที่การเกษตร
บริเวณพื้นที่การเกษตรกรรมของตําบลเวียงพางคํา โดยมีพื้นที่รวม 5,012 ไร
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3.) พื้นที่สาธารณประโยชนวางเปลา
ตําบลเวียงพางคํา มีพื้นที่สาธารณประโยชน ประมาณ 88 ไร ซึ่งเปนที่ปาชา หนองน้ํา สระน้ําสาธารณประโยชน
ในปจจุบันที่สาธารณประโยชน ที่มีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง สามารถจําแนกดังนี้
ที่สาธารณประโยชน (ปาชาสาธารณประโยชน)
หมูที่ 4
เนื้อที่ประมาณ 37 ไร
ที่สาธารณประโยชน (สนามกีฬาหมูบาน)
หมูที่ 5
เนื้อที่ประมาณ
5 ไร
ที่สาธารณประโยชน (ปาชาสาธารณะ)
หมูที่ 5
เนื้อที่ประมาณ
8 ไร
ที่สาธารณประโยชน (ขางตูยามตํารวจหวยน้ําริน)
หมูที่ 7
เนื่อที่ประมาณ 15 ไร
ที่สาธารณประโยชน (หนองแหวน)
หมูที่ 9
เนื้อที่ประมาณ 14 ไร
ที่สาธารณประโยชน (หนองบัวหลวง)
หมูที่ 9
เนื้อที่ประมาณ
6 ไร
ที่สาธารณประโยชน (บริเวณศาลาอเนกประสงค) หมูที่ 10
เนื้อที่ประมาณ
3 ไร
4.) พื้นทีปา สงวนแหงชาติ
ในตําบลเวียงพางคํา มีพื้นที่ปาสงวนแหงชาติประมาณ 9,800 ไร
ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552

4. ขอมูลดานสังคม
4.1 ขอมูลดานการศึกษา
ตําบลเวียงพางคํา มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาตั้งใหบริการแกประชาชนในตําบล จํานวน 2 แหง เปนโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาจนถึงระดับชั้น ม.3 จํานวน 1 แหง ดังนี้คือ
- โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ 5
เปดสอนอนุบาลถึง ป.6 ตั้งอยูหมูที่ 6 บานผาหมี
- โรงเรียนบานปาเหมือด
เปดสอนอนุบาลถึง ม.3 ตั้งอยูหมูที่ 8 บานปาเหมือดสันติสุข
- และมีศูนยการศึกษานอกระบบโรงเรียน คือ ศูนยการเรียนรูชุมชนตําบลเวียงพางคํา ตั้งอยู 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
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยน้ําริน
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
ตกเกณฑ จปฐ.การอานออกเขียนไดภาษาไทย และคิดเลขอยางงาย (คน)
(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
ตั้งอยูหมูที่ 4
2. ศูนยพัฒนาเด็กชาวเขาบานนานา
ตังอยูหมูที่ 8
3. ศูนยพัฒนาเด็กชาวเขาบานลีซอ
ตั้งอยูหมูที่ 9
ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552

4.3 ขอมูลดานการศาสนา
ตําบลเวียงพางคํา มีศาสนสถานทางพุทธศาสนาใหบริการแกประชาชน จํานวน 8 แหง ศาสนสถานทางคริสต
ศาสนา จํานวน 3 แหง และศาสนสถานทางศาสนาอิสลาม จํานวน 1 แหง
1. วัดวิเชตรมณี
ตั้งอยูหมูที่ 4
ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 4
2. วัดปาเหมือด
ตั้งอยูหมูที่ 9
ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 8,9
3. วัดผาแตก
ตั้งอยูหมูที่ 10
ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 10
4. วัดปาเหมือดรุงเจริญ
ตั้งอยูหมูที่ 5
ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 5
5. วัดถ้ําผาจม
ตั้งอยูหมูที่ 1
ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 1
6. สํานักสงฆหวยน้ําริน
ตั้งอยูหมูที่ 7
ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 7
7. สํานักสงฆผาเรือ
ตั้งอยูหมูที่ 4
ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 4
8. สํานักสงฆซูซานลี่ดอยแกว ตั้งอยูหมูที่ 1
ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 1
9. โบสถคริสตไมตรีจิต
ตั้งอยูหมูที่ 9
ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 9
10. โบสถคริสตความหวังใหมแมสาย ตั้งอยูหมูที่ 5 ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 5
11. โบสถคริสตหวยน้ําริน
ตั้งอยูหมูที่ 7
ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 7
12. มูลนิธิศรัทธาประชาชน ตั้งอยูหมูที่ 9
ศาสนิกชนมาจากตําบลเวียงพางคําและใกลเคียง
ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552

4.4 ขอมูลดานการสาธารณสุข
ในเขตตําบลเวียงพางคํา มีสถานบริการดานสาธารณสุข ดังนี้ คือ
- สถานีอนามัยบานผาหมี ตั้งอยูในหมูที่ 6 บานผาหมี มีเจาหนาที่ 2 คน คอยใหบริการแกประชาชนในเขตพื้นที่สูง
หมูที่ 6,7 ตําบลเวียงพางคํา
การบริการดานสาธารณสุขของตําบลเวียงพางคํา นับวามีความสะดวกแกประชาชนอยางทั่วถึง
ซึ่งนอกจากจะรับ
บริการจากสถานีอนามัยประจําตําบลแลว ยังสามารถรับบริการที่โรงพยาบาลอําเภอแมสายไดอยางสะดวก เนื่องจากมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก นอกจากนี้ มีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานทุกหมูบาน ทั้ง 10 หมูบาน ทําหนาที่ในการดูแล ปองกันและ
แกไขปญหาโรคติดตอในชุมชน สงเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานรวมกับเทศบาล
- สถานีอนามัยประจําตําบล/หมูบาน
จํานวน 1 แหง
- สถานพยาบาลเอกชน
จํานวน 13 แหง
- รานขายยาแผนปจจุบัน
จํานวน 6 แหง
- อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา
รอยละ 100
- ศูนย ศสมช.ประจําหมูบาน
จํานวน 10 แหง
ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552
แผนพัฒนาสามป 2553 – 2555 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย | ห น า 18

ห น า | 19

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.เวียงพางคํา
จํานวน 344 คน
- และอุปกรณดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอื่นๆ
ขอมูลจากงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552

5. ขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แหลงน้ําเพื่อการอุปโภค – บริโภค
แหลงน้ํา

หมู 1 หมู 2 หมู 3 หมู 4 หมู 5 หมู 6 หมู 7 หมู 8
(สาธารณะ)
1. ลําหวย
1
3
1
3
3
3
1
2. บอน้ําตื้น
3
230
83
15
3. บึง
1
4. ฝาย
5.สระน้ํา
6. ลําคลอง
1
7. อางเก็บน้ํา
1
8. เหมือง
1
9. หนองน้ํา
10. บอบาดาล
1
1
1
11. แมน้ํา
1
ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552

หมู 9

หมู 10

รวม

1
2
1
1
1
-

2
1
1
-

18
331
1
1
3
1
2
2
4
1
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5.2 ทรัพยากรดิน
ดินในตําบลเวียงพางคํา มี 4 ประเภท คือ
1. ดินแดงปนหิน
2. ดินรวนปนทราย
3. ดินปนหิน
4. ดินเหนียว
สมรรถนะดินของตําบลเวียงพางคํา พื้นที่ทางดานทิศเหนือ และทิศตะวันตกของตําบล เปนดินที่มีความเหมาะสม
สําหรับปลูกพืชไร แตมีปญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ํา และการพังทลายของดิน เนื่องจากเปนดินรวนปนทราย ซึ่งหากไมมีการ
ปลูกพืชคลุมดิน จะกอใหเกิดการพังทลายของดินในฤดูน้ําหลากได สวนพื้นที่ทางดานทิศตะวันออกเปนดินที่มีความเหมาะสมดียิ่ง
สําหรับปลูกขาว แตไดรับผลผลิตจากการทํานานอย เนื่องจากปญหาการขาดแคลนน้ํา ระบบนิเวศไมสมบูรณ เปนผลมาจากภาวะ
โลกรอน และการใชสารเคมีในนาขาว แตสําหรับการปลูกพืชไร จะเปนดินที่มีความเหมาะสมนอย เพราะปญหาการระบายน้ําและ
ความเหมาะสมของดิน
ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552

5.3 ทรัพยากรปาไม
ตําบลเวียงพางคํา มีพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ประมาณ 9,800 ไร ซึ่งมีปาไมมีคาและสงวนไวใชเปนแหลงตนน้ํา
ลําธาร ปจ จุ บันมีส ภาพที่อุด มสมบู ร ณ เนื่อ งจากมีก ารอนุรั กษแ ละรักษาต นน้ํา และอยู ในเขตพื้นที่โ ครงการพั ฒ นาดอยตุ ง
ประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณปาสงวน คือ หมู 6 หมู 7 และหมู 10 ใชปาเปนอาหารพื้นบานและอนุรักษเปนปาชุมชน
ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552

5.4 มลพิษ
1. มลพิษทางน้ํา บริเวณที่ประสบปญหา คือ รองน้ําสาธารณะ หมู 1,หมู 2, และรองระบายน้ําหลังโรงงาน
อุตสาหกรรม หมู 10,โรงงานชําแหละไก หมู 10
2. มลพิษทางอากาศ บริเวณที่ประสบปญหา คือ ควันพิษ หมอควันไดรับผลกระทบมาจากประเทศสหภาพพมา
3. มลพิษทางเสียง บริเวณที่ประสบปญหา คือ โรงงานอุตสาหกรรมแกะสลักหิน
4. มลพิษที่เกิดจากขยะ บริเวณที่ประสบปญหา คือ รองน้ําสาธารณะและที่รกราง หมู 2,คูเมือง หมู 3,บอทิ้งขยะ
ทางขึ้นบานผาหมี หมู 6 และวัดผาคํา หลังโรงงานอุตสาหกรรม หมู 10
ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552

5.5 การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1. วิธีการการเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลมีรถเก็บขยขยะ จํานวน 1 คัน โดยจางเหมาพนักงานจัดเก็บ
คาธรรมเนียมการเก็บขนขยะในพื้นที่ ตามเทศบัญญัติเกี่ยวกับสาธารณสุข พ.ศ.2551
2. วิธีการกําจัดขยะ แบบครบวงจร มีที่ตั้งอยูในพื้นที่ หมูที่ 5 บานปาเหมือดรุงเจริญ บริเวณทางขึ้นแหลง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษบานผาหมี หมูที่ 6 ต.เวียงพางคํา ใชมาแลวเปนระยะเวลาประมาณ 1 ป โดยการดําเนินงานและบริหาร
จัดการของเทศบาลตําบลแมสาย
3. ปริมาณขยะมูลฝอย 6 – 7 ตัน/1 วัน เสียคาใชจายการจํากัดขยะ เฉลี่ยวันละ 2,400 – 2,800 บาท
ขอมูลจากงานสาธารณสุข เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552
แผนพัฒนาสามป 2553 – 2555 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย | ห น า 20
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6. ขอมูลดานศักยภาพในตําบล
6.1 ศักยภาพของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น
(คน)

ลูกจางประจํา
(คน)

ลูกจางชั่วคราว
(คน)

จางเหมา
(คน)

23

0

33

1

อาสาสมัคร
ปองกันภัยฝาย
พลเรือน
(คน)
344

โดยมีตําแหนงในสังกัดเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ดังนี้
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
หวางเชื้อ
ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
12) นางสาวพินพนา
ติ๊บพรม
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) นายสมศักดิ์
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) นายชูศักดิ์
27) นางสาวจุฬาลักษณ
6. ตําแหนงในกองคลัง จํานวน
1) นางกุหลาบ
2) นายธงชัย
3) นายสุวัฒน
4) นางกรรณิการ
5) นายศิริพงษ
6) นายไพบูลย
7) นายปรีชา
7. ตําแหนงกองชาง
จํานวน
1) วาที่รอยเอกเทพพิทักษ
2) นางสาวรุงทิพย
3) นายอภิสิทธิ์
4) นายไววิทย
5) นายพัลลภ
6) นายอุดมทรัพย
7) นายประทีป
8. ตําแหนงในกองการศึกษา
1) นางสาวณัฐดา

แสนปง
มณีรัตน
7
คน
ขาเลศักดิ์
จําปา
ธรรมวงค
ราวิชัย
อินทรีย
ราชคม
อัศวยิ่งถาวร
7 คน
สวางเต็ม
อายุโรจน
หอมหวล
ติวัน
ภูริวรางคกูล
ศักดิ์แสน
เตจะ
จํานวน 15 คน
จับใจนาย

2) นางสาวสุทราทิพย
3) นางสาธัญญารัศมิ์
4) นางสาวแพรวพรรณ
5) นางสาววารุณี
6) นางสาวดอกรัก
7) นางสาวอุไรวรรณ
8) นางโสภา
9) นางสาวจารุรินทร
10) นางสายฝน
11)นางแสงจันทร
12)นางสาวนรีเวช
13)นางนฤชล
14)นางสาวรุงทิวา
15)นางสาวเกษริน

บุญมี
ภารสมบูรณ
บรรเลงกาศ
อุดม
บั้งเงิน
รุงสิริพิพัฒน
ลาภพรวิโรจน
ศรีวิชัย
ปญญา
อึ้งอภิธรรม
เนตรยอง
ไชยสีติ๊บ
วินัน
แสงบุญเรือง

ตําแหนง คนงานทั่วไป
ตําแหนง ประชาสัมพันธ (จางแหมา)
ตําแหนง หัวหนากองคลัง
ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี
ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได
ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี
ตําแหนง เจาพนักงานการคลัง
ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี
ตําแหนง ลูกมือชางแผนที่ภาษี
ตําแหนง หัวหนากองชาง
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
ตําแหนง นายชางโยธา
ตําแหนง นายชางโยธา
ตําแหนง วิศวกร
ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟา
ตําแหนง ผูชวยชางเขียนแบบ
ตําแหนง เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
(รก.หัวหนากองการศึกษา)
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี
ตําแหนง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมู 4
ตําแหนง ผูชวยครูอนุบาลและปฐมวัย
ตําแหนง ผูชวยครูอนุบาลและปฐมวัย
ตําแหนง ผูชวยครูอนุบาลและปฐมวัย
ตําแหนง ผูชวยครูอนุบาลและปฐมวัย
ตําแหนง ผูชวยครูอนุบาลและปฐมวัย
ตําแหนง ผูชวยครูอนุบาลและปฐมวัย
ตําแหนง ผูชวยครูอนุบาลและปฐมวัย
ตําแหนง ผูชวยครูอนุบาลและปฐมวัย
ตําแหนง ผูชวยครูอนุบาลและปฐมวัย
ตําแหนง ผูชวยครูอนุบาลและปฐมวัย
ตําแหนง ผูชวยครูอนุบาลและปฐมวัย

แผนพัฒนาสามป 2553 – 2555 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย | ห น า 22

ห น า | 23

9. ตําแหนงในหนวยตรวจสอบภายใน จํานวน 1 คน
1) นายปณัฐพงศ
ขอนพิกุล
ตําแหนง เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
10. คณะผูบริหารทองถิ่น
จํานวน 5 คน
1) นายศิลาฤทธิ์
กวางทอง
ตําแหนง นายกเทศมนตรี
2) นายอินทวน
ชื่องาม
ตําแหนง รองนายกเทศมนตรี
3) นายณรงคศักดิ์
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)นายสมศักดิ์
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
- มัธยมศึกษา
- อนุปริญญา/ปวส
- ปริญญาตรี
- สูงกวาปริญญาตรี

3
1
1

คน
คน
คน
คน
คน
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6.2.3 สมาชิกสภาเทศบาล
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษา
- อนุปริญญา/ปวส
- ปริญญาตรี
- สูงกวาปริญญาตรี

1
7
4
-

คน
คน
คน
คน
คน

6.3 สถานะการคลัง
6.3.1 ฐานะการคลัง
ปงบประมาณ
รายได
จัดเก็บเอง
1,553,047.60
2549
2,410,757.81
2550
2,511,750.14
2551

รายได
ที่รัฐจัดสรรให
16,115,337.15
18,430,832.18
14,865,832.15

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล
9,020,592
5,729,072
11,789,468.82

รายไดรวม
26,688,976.75
26,570,661.99
29,167,051.11

6.3.2 เงินรายรับ – รายจายจริง
ปงบประมาณ
2549
2550
2551

รายรับจริง
26,688,976.75
26,570,661.99
29,167,051.11

รายจายจริง
21,417,827.76
22,418,662.81
25,132,107.52

เงินสะสมคงเหลือ
3,758,151.98
8,961,758.01
7,378,816.69

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

6.5 ศักยภาพของชุมชน
6.5.1 ผูมีความรู/ภูมปิ ญ
 ญาทองถิ่นดานตางๆ
ความรู/ภูมิปญญาทองถิ่น

หมู 1

หมู 2

หมู 3

หมู 4

หมู 5

หมู 6

หมู 7

1. แพทยแผนไทย/
4
1
2
3
2
4
สมุนไพร/หมอพื้นบาน
2. การถนอมอาหาร
4
2
4
3
3. งานฝมือ เชน ชางไม
ชางปน ชางแกะ
หัตถกรรม/จักสาน
ทอผา
2
1
1
4
4. การเกษตร เชน
การเพาะปลูก ขยายพันธุ
การปรับใชเทคโนโลยี
5. ความเชื่อโหราศาสตร/
3
1
2
ไสยศาสตร
6. การบริหารจัดการกลุม
1
1
2
2
3
ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552

รวม

หมู 8

หมู 9

หมู10

1

3

1

(คน)
23

4

4
4

2
3

6
24

4

3

2

17

2

3

2

13

1

3

1

14

6.5.2 กลุมในตําบล
กลุม/เครือขายภาค
ประชาชน
1. กลุมออมทรัพยสัจจะ/
ออมทรัพยเพื่อการผลิต
2. กองทุนหมูบาน
3. กลุมสวัสดิการใน
หมูบาน/รานคาสวัสดิการ
4. กลุมอาชีพ

รวม

หมู 1

หมู 2

หมู 3

หมู 4

หมู 5

หมู 6

หมู 7

หมู 8

หมู 9

หมู10

-

1

-

-

1

1

-

1

1

-

(กลุม)
5

1
-

1
-

1
-

1
-

1
-

1
-

1
-

1
-

1
1

1
-

10
1

3

1

1

3

1

4

-

2

7

1

23

แผนพัฒนาสามป 2553 – 2555 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย | ห น า 25

ห น า | 26

กลุม/เครือขายภาค
ประชาชน

หมู 1

หมู 2

หมู 3

หมู 4

หมู 5

หมู 6

หมู 7

5. โรงสี ธุรกิจชุมชน
6. เครือขาย
7. กลุมอาสาสมัคร ไดแก
3
3
3
2
3
3
3
อสม.,อปพร.,ชรบ
8. กลุมเยาวชน
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9. กลุมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
10. กลุมเกษตรกร
1
1
1
1
1
11. กลุมพัฒนาสตรี
1
1
1
1
1
1
1
12. กลุมผูสูงอายุ
1
1
1
1
1
1
1
13. กลุมสภาวัฒนธรรม
1
1
1
1
1
1
1
14. กลุมพลังแผนดิน
1
1
1
1
1
1
1
15. กลุมจักรยานสีแดง
ตานภัยยาเสพติดรักษ
สิ่งแวดลอม
16. กลุมกีฬา
1
1
1
1
1
1
1
17. กลุมรักสุขภาพ
18. กลุมองคกรไรพุง
ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานของหมูบาน ตําบลเวียงพางคํา ณ เดือนมิถุนายน 2552

รวม

หมู 8

หมู 9

หมู10

3

1
4

1
1
3

(กลุม)
1
2
30

1
-

1
-

1
1

10
4

1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
-

8
10
10
10
10
1

1
-

1
1
-

1
-

10
1
1
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สวนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
3.1 ผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ในแผนพัฒนาทีผ่ านมา
1. ผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฎิบัตใิ นเชิงปริมาณ
ยุทธศาสตร
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนและสังคม

โครงการ

งบตามเทศบัญญัติ

โครงการ

การเบิกจายงบประมาณลงนามในสัญญา

74

11,235,150.02

69

9,835,700.62

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

7

720,000.00

6

592,776.00

135

30,268,881.80

122

27,739,673.93

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รวม
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ยุทธศาสตร

โครงการ

แหลงที่มา
งบประมาณ

งบตามขอบัญญัติ วงเงินตามสัญญา

1.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนโครงการตลาดสดนาซื้อ

รายไดจัดเก็บเอง

20,000.00

2.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการแขงขันกีฬาของ
อสม.

รายไดจัดเก็บเอง

5,000.00

3.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนกิจกรรมวัน
อสม.20 มี.ค.

รายไดจัดเก็บเอง

5,000.00

4.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนวัสดุอปุ กรณในการ
ดําเนินงานของ อสม.

รายไดจัดเก็บเอง

100,000.00

5.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

รายไดจัดเก็บเอง

6.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

รณรงคและปองกันโรคติดตอ

7.

คูสัญญา

13,500.00 โครงการตลาดสดนาซื้อ

วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน

24/06/2551

1

5,000.00 อุดหนุนชมรม อสม.

10/03/2551

1

5,000.00 อุดหนุนชมรม อสม.

20/03/2551

1

11/08/2551

1

2,000.00

0.00 โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ 01/04/2551
สุนัขบา

30

รายไดจัดเก็บเอง

63,000.00

62,989.00 โครงการปองกันโรคติดตอควบคุม 15/11/2550
โรคไขเลือดออก

287

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

อบรมความรูด านโภชนาการ อนามัย รายไดจัดเก็บเอง
ดานอาหารทีด่ ี และดานสาธารณสุข

120,000.00

08/05/2551
104,983.60 โครงการอบรมความรูดาน
สาธารณสุข จัดเสวนาสิ่งแวดลอม

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

รายไดจัดเก็บเอง
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ศูนย
เด็กเล็กนาอยู

234,592.00

234,592.00 พัฒนาศูนยเด็กเล็กในความ
รับผิดชอบของเทศบาลใหนาอยู
นาเรียน

01/10/2550

365

90,000.00 พัฒนาการดําเนินงานศูนย ศสมช.
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10. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

เพิ่มทักษะ ภาษาจีน แก เยาวชน
ประชาชน รองรับการพัฒนาการคา
การทองเที่ยวเมืองชายแดน

รายไดจัดเก็บเอง

50,000.00

42,372.00 สงเสริมการเรียนรูภาษาตางประเทศ 13/06/2551

11. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

โครงการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนในพื้นที่

รายไดจัดเก็บเอง

35,000.00

33,600.00 อบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน

09/07/2551

1

12. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

โครงการเสริมสรางการเรียนรู
รายไดจัดเก็บเอง
ดานเทคโนโลยีของนักเรียนในพื้นที่

36,003.00

36,003.00 โครงการสอนหลักสูตร
คอมพิวเตอร

21/03/2551

101

13. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

โครงการเรียนรูนอกสถานที่สําหรับ
เด็กและเยาวชน

รายไดจัดเก็บเอง

144,800.00

144,800.00 โครงการศึกษาเรียนรูสรางวิสัยทัศน 30/09/2551
นักเรียนและบุคลากรการศึกษา

1

14. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน

รายไดจัดเก็บเอง

10,000.00

10,000.00 อุดหนุนศูนยการเรียนรูชุมชนจัดหา 06/08/2551
สื่อการเรียนการสอน

1

15. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนทุนการดํารงชีวิตเด็กดอย
โอกาส เด็กยากจน

รายไดจัดเก็บเอง

146,000.00

16. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

อุดหนุนกองทุนการศึกษาชวยเหลือ
เด็กตําบลเวียงพางคํา

รายไดจัดเก็บเอง

17. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนทุนการดํารงชีวิตและ
การศึกษาแกบุตรผูทําประโยชนให
ชุมชน

18. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

146,000.00 อุดหนุนกองทุนดํารงชีวิตแกเด็ก
ดอยโอกาสตําบลเวียงพางคํา

115

02/06/2551

1

50,000.00

50,000.00 อุดหนุนกองทุนการศึกษาชวยเหลือ 02/06/2551
เด็กตําบลเวียงพางคํา

1

รายไดจัดเก็บเอง

20,000.00

20,000.00 สนับสนุนทุนการดํารงชีวิตบุตร
หลานผูท ําประโยชนแกทองถิน่

03/06/2551

1

รายไดจัดเก็บเอง
สนับสนุนอาหารกลางวันแกเด็ก
นักเรียนและเด็กในศูนยเด็กเล็ก และ
สถานศึกษาในพืน้ ที่

2,403,760.00

985,720.00 สนับสนุนอาหารกลางวันแกเด็กใน 01/10/2550
โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

365

1,217,325.80 สนับสนุนอาหารเสริม (นม)

03/12/2550
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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 สื่อการเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

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 01/02/2551
หารายไดพิเศษ

26

22. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

ปรับปรุงสนามเด็กเลนศูนยเด็กเล็ก

รายไดจัดเก็บเอง

200,000.00

198,000.00 จัดหาเครื่องเลนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 08/07/2551

1

23. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตซอลหนาศูนย รายไดจัดเก็บเอง
ผูสูงอายุ

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 02/01/2551
สัมพันธนักเรียนเยาวชน

1

25. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

แขงขันกีฬาตานยาเสพติดของเยาวชน รายไดจัดเก็บเอง

37,194.00

37,194.00 กีฬาเยาวชน

13/08/2551

1

26. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการ รายไดจัดเก็บเอง
ของเยาวชน

100,000.00

98,075.00 โครงการหนอนหนังสือ

09/07/2551

1

แผนพัฒนาสามป 2553 – 2555 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย | ห น า 30

ห น า | 31

27. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณกีฬา
ประจําหมูบ าน

รายไดจัดเก็บเอง

100,000.00

99,904.00 จัดหาวัสดุกีฬาหมูบ าน

24/09/2551

1

28. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนชุดดุริยางค และสะลอ ซอ รายไดจัดเก็บเอง
ซึง ของนักเรียน

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 26/05/2551
ดนตรีพนื้ เมือง

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

15/02/2551

1

32. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

อุดหนุนทีท่ ําการปกครองอําเภอแม รายไดจัดเก็บเอง
สายจัดแขงขันกีฬาพรหมมหาราชคัพ

10,000.00

10,000.00 อุดหนุน อ.แมสาย โครงการกีฬา
พระเจาพรหมมหาราช

33. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา รายไดจัดเก็บเอง
วันสําคัญทางศาสนา

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

สนับสนุนพิธอี ุปสมบทภาคฤดูรอน
และเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

รายไดจัดเก็บเอง

50,000.00

40,000.00 โครงการบรรพชาภาคฤดูรอ น

11/11/2550

1

39. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

พัฒนาศูนยวัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชน เพือ่ สืบสานอนุรักษประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น

รายไดจัดเก็บเอง

200,000.00

91,806.00 สนับสนุนการดําเนินงานศูนยบูรณา 01/10/2550
การวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

365

40. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการจัดประเพณีวันพอ
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 31/01/2551
เม็งรายมหาราชและงานกาชาด

1

42. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

อุดหนุนอําเภอแมสายในงานประเพณี รายไดจัดเก็บเอง
บวงสรวงพระบรม
ราชานุสาวรียพระเจาพรหมฯ

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
กิจกรรมพิธีวันฉัตรมงคล

รายไดจัดเก็บเอง

2,000.00

2,000.00 อุดหนุนอําเภอแมสายจัดงานวัน
ฉัตรมงคล

05/05/2551

1
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45. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

รายไดจัดเก็บเอง
อุดหนุนอําเภอแมสายในการจัด
กิจกรรมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบรมราชินีนาถ(วันแมแหงชาติ)

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

สนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน รายไดจัดเก็บเอง
สตรีสากลและวันแมแหงชาติ

5,000.00

5,000.00 อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีตําบล
เวียงพางคําจัดงานวันแมแหงชาติ

12/08/2551

1

48. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอแมสาย

รายไดจัดเก็บเอง

25,000.00

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 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูพกิ าร

01/10/2550

365

207,500.00 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปว ยเอดส

01/10/2550

365

20,000.00 อุดหนุนคณะกรรมการกลุมผูพ ิการ 04/07/2551

1

50. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการดําเนินงานชมรมผู
พิการ

รายไดจัดเก็บเอง

20,000.00

51. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการดําเนินงานของ
รายไดจัดเก็บเอง
ศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน

100,000.00

52. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการดําเนินงานศูนย อปพร. รายไดจัดเก็บเอง
ต.เวียงพางคํา

266,893.80

25,000.00 อุดหนุน อ.แมสายโครงการกิ่ง
กาชาด

100,000.00 อุดหนุนคณะกรรมการศูนย
สงเคราะหประจําหมูบาน
12,100.00 สนับสนุนชุด อปพร.
249,496.50 สนับสนุนการดําเนินงานศูนย
อปพร.ทต.เวียงพางคํา

06/08/2551

1

30/09/2551

1

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.รุนที่ 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

สนับสนุนชุดเครื่องแบบ อปพร.

รายไดจัดเก็บเอง

12,100.00

12,100.00 สนับสนุนเครื่องแบบชุด สมาชิก
อปพร.ทต.เวียงพางคํา

30/09/2551

1

57. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการปฏิบัติงานของตูยาม
ตํารวจ เชน ตูอปุ กรณดับเพลิง

รายไดจัดเก็บเอง

30,000.00

28,000.00 โครงการบูรณาการรถตรวจการณ
ดัดแปลงรถจักรยานยนตสําหรับ
งานปองกันฯ

17/06/2551

1

58. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการดําเนินงานกลุมกํานัน รายไดจัดเก็บเอง
ผูใหญบาน

30,000.00

30,000.00 อุดหนุนกลุมกํานันผูใหญบาน กลุม 24/09/2551
ประสานพลังแผนดิน

1

59. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

อุดหนุนทีท่ ําการปกครองอําเภอแม
สาย ฝายความมั่นคงตามโครงการ
ติดตามการปฎิบตั งิ านหนวยพลัง
แผนดิน

รายไดจัดเก็บเอง

30,000.00

30,000.00 อุดหนุน ศตส.อ.แมสาย

04/07/2551

1

60. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

อุดหนุนทีท่ ําการปกครองอําเภอแม
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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22/04/2551

1

160,000.00

160,000.00 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค หมู 4 30/09/2551

1

รายไดจัดเก็บเอง

297,800.00

294,800.00 กอสรางลานเอนกประสงค
ประชาคม ม.2

18/04/2551

1

64. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

ซอมแซมและขยายเขตหอกระจายขาว รายไดจัดเก็บเอง
ประจําหมูบ าน

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 ผูป ระสาน 01/10/2550
พลังแผนดินตอตานยาเสพติด

365

67. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการประชาสัมพันธขอ มูล
ขาวสาร วิทยุชุมชน

รายไดจัดเก็บเอง

0.00

61. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการออกตรวจรวมระหวางตู รายไดจัดเก็บเอง
ยามตํารวจในพืน้ ที่กับสมาชิก อปพร.

62,000.00

62. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนกิจกรรมประชาคมหมูบ าน รายไดจัดเก็บเอง
ตําบล (ปรับปรุงศาลเอนกประสงค)
ม.4

63. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

กอสรางลานกิจกรรมอเนกประสงค
ของหมูบาน

60,800.00 บูรณาการตรวจการณดัดแปลง
รถจักรยานยนตตรวจการณงาน
ปองกันฯ

0.00 โครงการอบรมนักพูด นักจัด
รายการวิทยุ และพิธีกรทองถิ่น

28/07/2551

2

01/10/2550
0.00 สนับสนุน
การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ทางวิทยุชุมชนและหอกระจายขาว
ประจําหมูบ าน

365
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68. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

จัดอบรมเยาวชนตานยาเสพติด

รายไดจัดเก็บเอง

133,240.00

69. 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ ของกลุมพัฒนาสตรี

รายไดจัดเก็บเอง

70. 2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจ

สงเสริมอาชีพกลุม พัฒนาสตรี

71. 2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจ

133,240.00 จัดอบรมเยาวชนและจัดกิจกรรม
ตอตานยาเสพติด

01/10/2550

365

5,000.00

5,000.00 อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีจัดงานวัน 01/09/2551
สตรีสากล

1

รายไดจัดเก็บเอง

31,840.00

31,840.00 อบรมกลุมพัฒนาสตรีแปรรูปอาหาร 14/08/2551
แหนม หมูยอ

2

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 สนับสนุนศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตําบล
เวียงพางคํา

09/06/2551

120

73. 2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจ

สนับสนุนการจัดตั้งศูนยการเรียนรู
การเกษตรพอเพียงตําบลและอําเภอ
แมสาย

รายไดจัดเก็บเอง

10,000.00

10,000.00 อุดหนุนเกษตรอําเภอแมสาย
โครงการจัดศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง

31/03/2551

1

74. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

กอสรางแนวปองกันการพังทลายของ รายไดจัดเก็บเอง
ดิน

1,490,000.00

1,490,000.00 กอสรางเรียงหินปองกันดินพังทลาย 30/09/2551
พรอมราวกันตก หมู 6

1

75. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

กอสรางถนน คสล.พรอมรางระบาย รายไดจัดเก็บเอง
น้ําพรอมฝาปดและราวกันตก

800,000.00

800,000.00 กอสรางถนน คสล.พรอมวางทอ
ระบายน้ําพรอมบอดัก หมู 5

30/09/2551

1

76. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

กอสรางถนน คสล. บริเวณรอบศูนย รายไดจัดเก็บเอง
พัฒนาเด็กเล็ก

260,000.00

260,000.00 กอสรางถนน คสล.พรอมราวกันตก 30/09/2551
และรางระบายน้าํ หมู 7

1

77. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

กอสรางรองระบายน้ํา คสล. ถนนสาย รายไดจัดเก็บเอง
หลักหนาภูตะวันถึงหนาวัด

790,000.00

790,000.00 กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝา
คอนกรีต หมู 10

1

30/09/2551
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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

ติดตั้งไฟกิ่งบริเวณจุดอับ 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 รายไดจัดเก็บเอง
ม.5

257,000.00

257,000.00 สรางถังเก็บน้ําสงน้ํา

25/01/2551

1

84. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

สนับสนุนการจัดทําผังเมือง

114,500.00

98,000.00 คาออกแบบการวางผังเมือง

01/10/2550

365

11,000.00 จัดระบบผังเมือง

01/10/2550

365

รายไดจัดเก็บเอง

85. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร

ฝกอบรมและศึกษาดูงานกลุมแกนนํา รายไดจัดเก็บเอง
ทองถิน่ จัดทําแผนพัฒนาเชิงบูรณาการ

325,000.00

322,890.00 จัดอบรมจัดทําแผนพัฒนาเชิง
บูรณาการและศึกษาดูงาน

27/05/2551

120

86. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร

ฝกอบรมกลุมแกนนําหมูบา นดาน
ประชาธิปไตย

รายไดจัดเก็บเอง

220,000.00

203,135.00 จัดอบรมและประกวดหมูบานดีเดน 11/07/2551
ตามหลักธรรมาภิบาล

30
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87. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร

ฝกอบรมเสริมสรางประสิทธิภาพใน รายไดจัดเก็บเอง
การปฏิบัติงานของประชาคมหมูบา น
ตําบล

37,000.00

88. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร

ปรับปรุงสถานทีท่ ํางาน และปรับปรุง รายไดจัดเก็บเอง
ภูมิทัศน

518,000.00

89. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ
ในการปฏิบตั ิงาน

รายไดจัดเก็บเอง

970,100.00

37,000.00 ประชุมประชาคมตําบลสัญจร

01/10/2550

365

01/10/2550
99,774.00 โครงการปรับภูมทิ ัศนสถานที่
ทํางาน กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและ
องคกร(5 ส)

365

418,000.00 กอสรางศาลาอเนกประสงคหลังที่ 30/09/2551
ทําการเทศบาล

1

106,835.00 จัดหาวัสดุสํานักงานกองชาง

01/10/2550

365

34,000.00 จัดหาครุภัณฑสํารวจ(กลองระดับ) 01/10/2550
กองชาง

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(พินสําหรับปกแนว) 01/10/2550
กองชาง

365

15,000.00 จัดหาครุภัณฑสํานักงาน(ตูเก็บแผน 01/10/2550
ที่) กองชาง

365

27,700.00 ครุภัณฑคอมพิวเตอร สํานักปลัด

365

01/10/2550

แผนพัฒนาสามป 2553 – 2555 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย | ห น า 38

ห น า | 39

3,590.00 ครุภัณฑเครื่องพิมพเลเซอร สํานัก 01/10/2550
ปลัด

365

2,000.00 ครุภัณฑเครื่องสํารองไฟฟา สํานัก 01/10/2550
ปลัด

365

117,552.00 จัดหาวัสดุ สํานักปลัด

01/10/2550

365

01/10/2550

365

01/10/2550

365

67,513.00 จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร สํานักปลัด 01/10/2550

365

2,600.00 ครุภัณฑสํานักงานโตะ
เอนกประสงค
สํานักปลัด

01/10/2550

365

5,500.00 ครุภัณฑสํานักงานเกาอีท้ ํางานบุ
นวมพนักพิง สํานักปลัด

01/10/2550

365

53,000.00 ครุภัณฑสํานักงานเครื่องปรับอากาศ 01/10/2550
สํานักปลัด

365

11,997.38 จัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสง
สํานักปลัด
219,456.75 จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่
สํานักปลัด

3,590.00 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุเครื่องรับ
โทรทัศน สํานักปลัด

01/10/2550

365

5,990.00 ครุภัณฑกลองถายภาพระบบดิจิตอล 01/10/2550
สํานักปลัด

365
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14,400.00 ครุภัณฑโตะทํางานเขามุมรูปโคง
สํานักปลัด

01/10/2550

365

2,500.00 ครุภัณฑเกาอีน้ ั่งพักคอย 3 ที่นั่ง
สํานักปลัด

01/10/2550

365

900.00 ครุภัณฑเกาอีท้ ํางานพนักพิง
ธรรมดา สํานักปลัด

01/10/2550

365

3,500.00 ครุภัณฑเครื่องโทรศัพท
สํานักปลัด

01/10/2550

365

27,700.00 ครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร
สํานักปลัด

01/10/2550

365

10,530.00 วัสดุสํานักงาน กองการศึกษา

01/10/2550

365

01/10/2550

365

01/10/2550

365

23,689.20 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่ กองคลัง 01/10/2550

365

25,657.00 วัสดุคอมพิวเตอร กองคลัง

01/10/2550

365

11,832.00 จัดหาวัสดุกอ สราง

17/11/2550

247

26,788.72 คาบํารุงสันนิบาตเทศบาล

28/05/2551

1

15,000.00 จัดหาครุภัณฑรถตอพวงเทเลอร

25/01/2551

1

25,308.00 จัดหาวัสดุงานบานงานครัวบริการ 01/10/2550
ประชาชน

365

7,100.00 วัสดุคอมพิวเตอร กองการศึกษา
14,565.00 วัสดุสํานักงาน กองคลัง

90. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร

จัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องครัว

รายไดจัดเก็บเอง

35,500.00
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5,500.00 จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องครัวบริการ 14/08/2551
ประชาชน
25,308.00 จัดหาวัสดุงานบานงานครัว
91. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร

92. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร

93. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร

เงินเดือนพนักงานสวนตําบล

คาจางพนักงานจาง

คาครองชีพชั่วคราว

รายไดจัดเก็บเอง

รายไดจัดเก็บเอง

รายไดจัดเก็บเอง

2,169,110.00

1,696,320.00

649,387.10

1

01/10/2550

365

309,180.00 เงินเดือนพนักงานกองการศึกษา

01/10/2550

365

447,870.00 เงินเดือนพนักงานกองชาง

01/10/2550

365

658,120.00 เงินเดือนพนักงานกองคลัง

01/10/2550

365

747,780.00 เงินเดือนพนักงานสํานักปลัด

01/10/2550

365

1,012,720.00 คาตอบแทนพนักงานจางกอง
การศึกษา

01/10/2550

365

152,040.00 คาตอบแทนพนักงานจางกองชาง

01/10/2550

365

98,318.70 คาตอบแทนพนักงานจางกองคลัง

01/10/2550

365

433,200.00 คาตอบแทนพนักงานจางสํานักปลัด 01/10/2550

365

01/10/2550

365

01/10/2550

365

01/10/2550
105,347.10 คาครองชีพชั่วคราวพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจางกองคลัง

365

177,160.00 คาครองชีพชั่วคราวพนักงาน

365

279,020.00 คาครองชีพชั่วคราวพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจางกอง
การศึกษา
87,860.00 คาครองชีพชั่วคราวพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจางกองชาง

01/10/2550
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เทศบาลและพนักงานจางสํานักปลัด
94. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร

คาตอบแทนคณะผูบริหาร

รายไดจัดเก็บเอง

1,310,155.03

95. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร

เงินประจําตําแหนงและ
คาตอบแทนพิเศษ

รายไดจัดเก็บเอง

42,000.00

96. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร

คาประกันสังคม

รายไดจัดเก็บเอง

236,352.00

97. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร

คาเบี้ยประชุม

รายไดจัดเก็บเอง

66,000.00

98. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร

คาตอบแทนการปฎิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

รายไดจัดเก็บเอง

85,000.00

99. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร

ชวยเหลือคารักษาพยาบาล

รายไดจัดเก็บเอง

92,500.00

100. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร

ชวยเหลือการศึกษาบุตร

รายไดจัดเก็บเอง

54,800.00

403,751.91 คาตอบแทนผูบริหารเทศบาล

01/10/2550

365

906,403.12 คาตอบแทนสมาชิสภาเทศบาล

01/10/2550

365

42,000.00 เงินประจําตําแหนงนักบริหารงาน 01/10/2550
เทศบาล

365

210,562.00 สนับสนุนกองทุนประกันสังคม
สําหรับพนักงานจาง

01/10/2550

365

66,000.00 คาเบี้ยประชุม

01/10/2550

365

15,800.00 คาตอบแทนปฏิบตั ิงานนอกเวลา
ราชการ

01/10/2550

365

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

4,500.00 ชวยเหลือการศึกษาบุตรกองชาง

01/10/2550

365

10,170.00 ชวยเหลือการศึกษาบุตรกองคลัง

01/10/2550

365

14,754.00 ชวยเหลือการศึกษาบุตรสํานักปลัด 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

คาตอบแทนอืน่ อันเปนประโยชน รายไดจัดเก็บเอง
ตอการปฏิบัติราชการเปนกรณีพิเศษ

700,000.00

664,868.09 เงินรางวัลประจําป (โบนัส)

20/12/2550

1

103. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร

อุดหนุนศูนยขอมูลการจัดซือ้ จัดจาง รายไดจัดเก็บเอง
อปท. อําเภอแมสาย

39,000.00

12/12/2550

1

104. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร

คาเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร

25,519.00 คาเดินทางไปราชการ กองการศึกษา 01/10/2550

365

105. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร

คาสงตัวพนักงานสวนทองถิ่น
พนักงานจาง คณะผูบริหาร และ
สมาชิก ทต.ฝกอบรม

รายไดจัดเก็บเอง

รายไดจัดเก็บเอง

393,900.00

710,000.00

39,000.00 อุดหนุนศูนยขอมูลขาวสารการ
จัดซื้อจัดจางของ อปท.อ.แมสาย

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

476,322.90 คาธรรมเนียมลงทะเบียนพนักงาน 01/10/2550
สํานักปลัด

365

30,800.00 คาธรรมเนียมการลงทะเบียน
พนักงานกองคลัง

01/10/2550

365

43,150.00 คาธรรมเนียมลงทะเบียนพนักงาน 01/10/2550
กองการศึกษา

365

01/10/2550

365

4,300.00 คาธรรมเนียมการลงทะเบียน
พนักงานกองชาง
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106. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร

107. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสิน

คารับรองและพิธกี าร

รายไดจัดเก็บเอง

รายไดจัดเก็บเอง

487,800.00

170,810.00

148,883.18 คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพย สํานัก 01/10/2550
ปลัด
1,370.00 คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน
กองคลัง

01/10/2550

365

12,660.00 คาบํารุงซอมแซมทรัพยสิน กอง
การศึกษา

01/10/2550

365

130,625.00 คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน
สํานักปลัด

01/10/2550

365

106,630.00 คารับรองในการตอนรับหมูคณะ/
บุคคล

01/10/2550

365

01/10/2550

365

5,400.00 คาของขวัญรางวัลหรือเงินรางวัล
กองคลัง

21/01/2551

1

7,020.00 คาของขวัญ รางวัลหรือเงินรางวัล
สํานักปลัด

18/09/2551

1

01/10/2550

365

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

25,630.00 คาเลี้ยงรับรอง

108. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร

คาสาธารณูปโภค

รายไดจัดเก็บเอง

280,000.00

365

124,487.37 คาไฟฟา
9,882.90 คาประปา
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109. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร

สนับสนุนคาจัดเก็บขอมูล (จปฐ.)

รายไดจัดเก็บเอง

17,000.00

110. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร

โครงการทุนการศึกษาเรียนตอตาม รายไดจัดเก็บเอง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย

111. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร

21/03/2551

1

115,000.00

115,000.00 สนับสนุนทุนการศึกษาพนักงานใน 28/07/2551
สังกัด

1

คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัด รายไดจัดเก็บเอง
จาง

50,000.00

41,450.00 คาตอบแทนอันเปนประโยชนจดั ซือ้ 01/10/2551
จัดจาง

365

112. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร

สนับสนุนกองทุนบําเหน็จบํานาญ รายไดจัดเก็บเอง

171,050.00

171,050.00 สนับสนุนกองทุนบําเหน็จบํานาญ 28/05/2551

1

113. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร

ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

114. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร

115. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร

ประชาสัมพันธสรางความรูความ
เขาใจในการเสียภาษี

ฝกอบรมผูประกาศ
ขาวสารประชาสัมพันธ

เงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไป

รายไดจัดเก็บเอง

93,790.00

23,050.00

25,000.00

14,542.00 คาใชจายจัดเก็บขอมูล จปฐ.

41,853.00 ปรับปรุงแผนที่ภาษี จัดอบรม
บุคลากรที่เกี่ยวของ

01/10/2550

365

17,778.00 ปรับปรุงแผนที่ภาษีและจัดอบรม
บุคลากร

01/10/2550

365

11,135.00 โครการอบรมใหความรูแก
ประชาชนดานภาษีอากรและ
คาธรรมเนียม

14/05/2551

1

23,050.00 โครงการอบรมประชาชนและ
ประชาสัมพันธความรูดานภาษี
อากร

01/01/2551

59

23,537.00 อบรมนักพูด 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
100,000.00 จัดหาวารสารสิ่งพิมพ

21/11/2550

266

01/10/2550

365

117. 5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

สนับสนุนไมดอกไมประดับ พืชผัก รายไดจัดเก็บเอง
สวนครัวในการปรับภูมิทศั นภายใน
หมูบาน

70,000.00

29,390.00 ปรับภูมทิ ัศนสวนสาธารณะ จัดหา 28/09/2551
วัสดุการเกษตร

1

118. 5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

สนับสนุนการแกไขปญหา
รายไดจัดเก็บเอง
สิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอชุมชน

130,000.00

13/08/2551
100,000.00 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน
โครงการถนนเวียงพางคําสวย หนา
บานสะอาด

1

24,215.00 โครงการสรางฝายตนน้ําลําธาร

14/01/2551

1

20,000.00

1,095.00 โครงการคัดแยกขยะและทําความดี 19/09/2551
ลดโลกรอน

1

300,000.00 จัดหาถังขยะทําดวยยางรถยนตมีฝา 30/09/2551
ปดพรอมขาตั้ง

1

119. 5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

สนับสนุนการจัดทําปายรณรงคการ รายไดจัดเก็บเอง
จัดเก็บขยะมูลฝอย

120. 5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

จัดหาถังขยะแบบมีฝาปด

รายไดจัดเก็บเอง

300,000.00

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 09/07/2551
ลําหวยมะกอหวาน

1
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2. การประเมินผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
การดําเนินงานดานเศรษฐกิจ
มีการสนับสนุนกลุมองคกรอาชีพ เพื่อพัฒนารายไดกลุม และพัฒนาอาชีพเสริมสําหรับราษฎร อยาง
นอยหมูบานละ 1 กลุม โดยตั้งงบประมาณฝกอบรมอาชีพ พัฒนากลุม และรวมกลุมผลิตภัณฑชุมชน ในรูปสหกรณ จัดตั้ง
ราน OTOP CORNER ยกระดับสินคา และเปนตลาดรองรับสินคาของกลุมในรูปสหกรณ ซึ่งเปนการพัฒนาตลาด พัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชนสูการสรางมูลคา เพื่อเปนการลดปญหาการวางงานและสงเสริมรายไดของราษฎร
การดําเนินงานดานสังคม
มีการสงเสริมกิจกรรมนันทนาการอยางตอเนื่อง ไดแก การสนับสนุนอุปกรณกีฬาใหกับหมูบาน
การจัดการแขงขันกีฬาในระดับตําบล และกีฬาเยาวชน เพื่อใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปไดรูจักใชเวลาวางให
เปนประโยชนหางไกลยาเสพติด และสรางความสามัคคีสมานฉันทในตําบล
มีการสงเสริมและสนับสนุนใหราษฎรในตําบลตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด รวมถึงสนับสนุน
งบประมาณใหกับหนวยงานในการดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ไดแกจัดการอบรมและสราง
เครือขายพลังแผนดิน อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนเยาวชน สนับสนุนการดําเนินงาน ศตส.ทต.เวียงพางคํา จัดตั้งชมรม
จักรยานสีแดงตานภัยยาเสพติดและรักษสิ่งแวดลอม เปนตน
มีการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เพื่อใหทุกฝายตระหนักถึงความสําคัญของ
เด็กและเยาวชน ซึ่งจะเปนพลังที่สําคัญของทองถิ่นและของประเทศ โดยสนับสนุนทั้งดานกิจกรรมเพื่อเสริมสรางทักษะ เชน
กีฬา ฝกอาชีพ สนับสนุนทุนการศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมดานสังคมและอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการดํารงชีวิตที่
เหมาะสมกับวัย
การดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน
มีการกอสรางปรับปรุงและซอมแซม ถนนคอนกรีตไรฝุน ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดสะดวก ปลอดภัย
สําหรับผูสัญจรไปมา
มีการดําเนินการสนับสนุนงบประมาณขยายเขตบริการไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน และติดตั้งไฟกิ่ง
ใหมีแสงสวางอยางเพียงพอในเวลากลางคืน
มีการดําเนินการขยายเขตประปา หมูบานที่ขาดแคลนน้ําบริโภค อุปโภคอยางทั่วถึง
มีการปรับปรุงหอกระจายขาวของหมูบานและจัดตั้งจุดปฎิบัติการเตรียมความพรอมวิทยุชุมชน
ประชาคมตําบลเวียงพางคํา เพื่อใหการประชาสัมพันธเกี่ยวกับขาวสารบานเมือง เรื่องตาง ๆ ที่ประชาชนควรรู ให
เปนไปอยางรวดเร็ว และทันสมัย
การดําเนินงานดานแหลงน้ํา
มีการกอสรางฝายตนน้ําลําธาร ขุดลอกคลองธรรมชาติ ขุดลอกลําเหมือง เพื่อใหมีน้ําพียงพอสําหรับ
การเกษตรกรรม
การดําเนินงานดานสาธารณสุข
มีการดําเนินการโครงการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก โดยการพนหมอกควันกําจัด
แหลงเพาะพันธุยุงในตําบล โดยความรวมมือกับภาคสวนที่เกี่ยวของ ไดแก อสม. สถานีอนามัยบานผาหมี โรงพยาบาล
แมสาย และสาธารณสุขอําเภอแมสาย

แผนพัฒนาสามป 2553 – 2555 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย | ห น า 47

ห น า | 48
มีการสนับสนุนงบประมาณและจัดหาอุปกรณการแพทยในการดําเนินงาน ศูนย ศสมช.ทุกหมูบาน และ
จัดอบรมใหความรูแก อสม. ประชาชน ดานความรูดานสาธารณสุขตางๆ
การดําเนินการดานการเมือง การบริหาร
มีการสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงาน ลูกจาง คณะผูบริหาร และ สมาชิกสภามีความรูในดานการ
ปกครองและดานกฎหมาย จัดอบรมใหความรูกับผูนําชุมชนทุกกลุม เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน และ
สงเสริมใหมีบทบาทในการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นมากยิ่งขึ้น
มีการจัดประชุมประชาคมตําบลสัญจรเปนประจําทุกเดือน เพื่อเปนเวทีใหประชาชนมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นในกิจการเทศบาล รองเรียนรองทุกข และรับทราบขอมูลขาวสารที่สําคัญ
มีการจัดกิจกรรม 5 ส เพื่อบริหารจัดการพื้นที่บริการของเทศบาล ใหเกิดความพึงพอใจที่ดีแกประชาชน
ที่รับบริการ
การดําเนินการดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มีการจัดบริการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอนแกโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะในการเรียนการสอน อีกทั้งสนับสนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันใหกับเด็กในวัยเรียนอยางทั่วถึง
มีการสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณจัดงานพิธีกรรมทางศาสนา งานรัฐพิธีและประเพณีวัฒนธรรม
ทองถิ่น โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น
การดําเนินการดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มีการจัดบริการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอนแกโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะในการเรียนการสอน อีกทั้งสนับสนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันใหกับเด็กในวัยเรียนอยางทั่วถึง
มีการสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณจัดงานพิธีกรรมทางศาสนา งานรัฐพิธีและประเพณีวัฒนธรรม
ทองถิ่น
การดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มีการดําเนินการรณรงคใหราษฏรรักษาความสะอาดในหมูบาน สงเสริมการปลูกตนไมทําความสะอาดพื้นที่
ถนนในหมูบาน ตามโครงการถนนเวียงพางคําสวย หนาบานสะอาด
มีการสงเสริมใหประชาชนคัดแยกขยะ ลดโลกรอน โดยจัดตั้งชมรมจักรยานสีแดงตานภัยยาเสพติดและรักษ
สิ่งแวดลอม เปนแกนนําในการคัดแยกขยะ เพื่อนํามาขาย ณ ธนาคารขยะ จัดอบรมการติดตั้งบอดักไขมันครัวเรือน และ
การทําปุยหมักชีวภาพ เพื่อลดปริมาณขยะและน้ําเนาเสียจากครัวเรือน
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
ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดํารงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และอยู
ในประชาคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี” อีกทั้ง พัฒนาที่เปนธรรม และเสริมสรางความเทาเทียมกันของกลุมคนในสังคม และ
ความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น พรอมทั้งฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหคงความสมบูรณ
เปนรากฐานการพัฒนาที่มั่นคง และเปนฐานการดํารงวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมไทย ตลอดจนการเสริมสรางธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการประเทศทุกระดับ อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน สามารถดํารงอยูในประชาคม
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โลก ไดอยางมีเกียรติภูมิและมีศักดิ์ศรี ภายใตวิสัยทัศน และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ทําใหเกิดการกระจายการบริหารจัดการที่ดีสูทองถิ่น ในลักษณะของการถายโอนภารกิจ
เนื่องจากมุงเนนที่พัฒนาฐานรากใหแข็งแรง เพื่อมุงสูการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืนตามลําดับ ทําใหเทศบาลตําบล
เวียงพางคํา ไดรับผลกระทบตอการบริหารจัดการองคกรและพัฒนาทองถิ่นตามหลักการขางตน โดยกําหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่สอดคลองกับการแกไขปญหาของฐานรากใหเกิดฐานรากที่มั่นคง เทาเทียมกัน และมุงความสามัคคี
สมานฉันท มากกวาแกไขปญหาโดยแนวคิดขององคกรอยางเดียว การดําเนินโครงการ กิจกรรม ดานการพัฒนาชุมชนและ
สังคม จึงเปนนโยบายหลักที่มีความสอดคลองตอการสราง “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและทองถิ่นอยูเย็นเปนสุข”
การดําเนินงานการพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของทองถิ่น
นําหลักและแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ และนโยบายสําคัญของรัฐบาล โดยยึดแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง มาเปนกรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบายของทองถิ่น โดยมีความสัมพันธสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ ภารกิจของเทศบาลตําบล และปญหา ความตองการ โครงการพัฒนาที่ประชาชนมีสวนรวมเสนอความคิดเห็น
ผานเวทีประชาคมทองถิ่น ซึ่งนํามาเปนขอมูลในการวิเคราะหเพื่อกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายการพัฒนา
ทั้งนี้ ไดผานกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลว ซึ่งเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตําบล
เวียงพางคําเวียงพางคํา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2551-2555) เปนเครื่องมือกําหนดแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามป และ
แผนการดําเนินงาน นําไปสูการปฏิบัติตามลําดับ เพื่อมุงพัฒนาใหครอบคลุมในทุกๆ ดาน ตามแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
ประเมินผลเพื่อนําไปสูการแกไข ปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ทุกขั้นตอน ดังนั้น การพัฒนาตามนโยบายริเริ่ม
ของทองถิ่น จึงมีแผนแมบท และแผนดําเนินงาน รองรับการนําไปปฏิบัติอยางชัดเจน
การดําเนินงานการพัฒนาตามนโยบายของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
มีการดําเนินการพัฒนา ตามยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน คือ การพัฒนาชุมชนและสังคม การพัฒนา
เศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
การพัฒนาการเมืองการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ผลการดําเนินการตามนโยบาย พบวา เทศบาลตําบลเวียงพางคํา มีการใชจายงบประมาณในการดําเนิน
โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป การโอนงบประมาณเพิ่มเติม และเงินนอกงบประมาณจากการ
สนับสนุนเฉพาะกิจจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ รวม 135 โครงการ จํานวนเงิน 30,268,881.80
บาท มีการเบิกจายงบประมาณลงนามในสัญญาแลว จํานวน 122 โครงการ จํานวนเงิน 27,739,673.93 บาท ดังนี้
ยุทธศาสตร

โครงการ

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนและสังคม

งบตามเทศบัญญัติ

การเบิกจายงบประมาณลง
นามในสัญญา

โครงการ

74

11,235,150.02

69

9,835,700.62

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

7

720,000.00

6

592,776.00

135

30,268,881.80

122

27,739,673.93

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
รวม
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แผนภูมิที่ 1 แสดงงบประมาณเปรียบเทียบระหวางงบตามเทศบัญญัติกับการเบิกจายงบประมาณที่ลงนามในสัญญาแลว
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00

งบตามเทศบ ญ
ั ญต
ั ิ

4,000,000.00

ั ญาแล้ว
เบ ก
ิ จ่ายลงนามในสญ

2,000,000.00
0.00
ย.1

ย.2

ย.3

ย.4

ย.5

3.2 ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
ผลการวิเคราะหปญหาความตองการของประชาชน จากการจัดประชุมประชาคมทองถิ่น เพื่อใหประชาชนเสนอ
ปญหา ความตองการ และจากการสํารวจ จปฐ. ตําบลเวียงพางคํา พบวา
1. กลุมโครงสรางพื้นฐาน
ที่
สภาพปญหา
สาเหตุ
1

2

3
4

5

ที่
1

โครงสรางพื้นฐานดานถนน

1. สรางมานานไมไดรับการซอมแซม ชํารุดเสียหาย เปนหลุมเปนบอ
2. เปนถนนดินลูกรัง ในฤดูฝนถนนลื่น เปนหลุมเปนบอ เกิดอุบัติเหตุ
บอย
โครงสรางพื้นฐานดานไฟฟา
ไมไดรับการซอมแซมหรือขยายเขตไฟฟาสาธารณะอยางทั่วถึง ไมมี
แสงสวาง บางจุดอาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน เนื่องจากเปนชองทางใหขโมย
ปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค ในบางพื้นที่ระบบประปาเขาไมถึงทุกครัวเรือนและระบบการจายน้ํา
ขาดสาธารณูปการดานน้ําประปา
ไมดีพอ
น้ําทวม น้ําไมสามารถระบายไดทันในฤดู 1. รางระบายน้ําตื้น แคบไมสามารถระบายน้ําไดในชวงฤดูฝนทําให
เกิดน้ําทวม
ฝน เกิดน้ําขังนานเฉลี่ย 1 – 2 วัน
2. ถนนบางสายไมมีรางระบายน้ําทั้ง 2 ดาน หรือมีดานเดียว แตน้ํา
ระบายไมทัน
2. ลําหวยมะกอกหวานตื้นเขน หญาขึ้นรกกีดขวาง ทางน้ํา
ปญหาการขาดการควบคุมการวางผังเมือง 1. การควบคุมและใชกฎหมายในการขออนุญาติกอสรางและควบคุม
อาคารบานเรือนไมเขมขนกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตามมา
2. กลุมดานคุณภาพชีวิต
สภาพปญหา
ปญหาสุขภาพอนามัยดานโภชนาการที่ไม
ถูกสุขลักษณะ เชน อาหารเปนพิษ น้ําดื่ม
ไมสะอาด

สาเหตุ
1. การซื้ออาหารจากตลาดที่ปนเปอนสารพิษ
2. โภชนาการในครัวเรือนไมสะอาด ไมถูกสุขลักษณะในการประกอบ
อาหาร
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2
3

4

5

สภาพปญหา
ปญหาการไมไดรับสิทธิหลักประกัน
สุขภาพอยางทั่วถึง
ปญหารายไดในครัวเรือนต่ํากวาเกณฑ
23,000 บาท ตอป และขาดเงินออมใน
ครัวเรือนไวใชยามฉุกเฉิน
ประชาชนมีปญหาดานสุขภาพจาก
พฤติกรรมเสี่ยง เชน การดื่มสุรา สูบบุหรี่
ยาเสพติด ขาดการออกกําลังกาย การ
บริโภคอาหารไมถูกหลักโภชนาการ
เพศสัมพันธอันกอใหเกิดโรค AIDS
ปญหาความเครียดและสุขภาพจิต และเปน
พื้นที่เสี่ยง-เสี่ยงสูงในการระบาด ของโรค
ไขเลือดออก และโรคติดตออื่นๆ
ปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนในหมูบาน

6

ขาดแคลนน้ําใชในการเกษตร

7

แหลงทองเที่ยวบานผาหมี มีภูมิทัศนที่ยัง
ไมมีความสวยงาม นาเยี่ยมชม ไมมีความ
สะดวกในการสัญจร อาจทําให
นักทองเที่ยวเกิดความไมประทับใจ
ปญหาการวางงานของวัยแรงงาน กลุม
แมบาน การขาดเงินออมในครัวเรือน ใช
จายในการครองชีพประจําวัน เชน
คาอาหาร คาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ปญหาเด็กปฐมวัยกอนวัยเรียนไมไดรับการ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย เชน
พัฒนาการเรียนรูทักษะเด็กปฐมวัยเตรียม
ความพรอมกอนเรียน การดูแลสุขภาพ
อนามัยประจําวัน เปนตน

8

9

10

สาเหตุ
1. เปนประชากรแฝง ไมมีบัตรประจําตัวประชาชนเปนจํานวนมาก
2. ความยากจน ขาดเงินออมเพื่อการรักษาพยาบาล
1. คนวางงาน ไมไดประกอบอาชีพ
2. อาชีพที่ประกอบอยูในปจจุบันสรางรายไดนอย แตคาใชจายสูง
3. ขาดทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพ
1. ขาดการดูแลรักษาสุขภาพ และการออกกําลังกายอยางตอเนื่อง
2. ปจจัยของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมชนบทเปนสังคมเมือง และมี
การเคลื่อนไหวของประชากร

1. มีประชาชนหลายเชื้อชาติ เผาพันธุอาศัยอยูจํานวนมาก
2. เปนแหลงทองเที่ยวและแหลงการคา เปนชองทางใหมีผูหนีขาเมือง
จากประเทศพมาเขามาจํานวนมาก
3. เกิดการเคลื่อนไหวของประชากรมาจากผลการทองเที่ยวชายแดน
1. หญาขึ้นรก อางเก็บน้ําเดิมไมสามารถกักเก็บน้ําได
2. น้ําในชลประทานลดลงในฤดูแลง
ยังไมไดมีการปรับภูมิทัศนที่เหมาะสมกับการเปนแหลงทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ

1. ขาดความรู ทักษะ ความชํานาญในวิชาชีพที่ตลาดแรงงานรองรับ
2. คาครองชีพสูง รายไดนอย และขาดการบริหารจัดการการเงินใน
ครัวเรือนที่เหมาะสม
1. ผูปกครองเด็กไมมีเวลาดูแลบุตรหลาน เนื่องจากประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ซึ่งออกไปทําสวนในเวลาชวงเชา กลับเขาบานชวงเวลาค่ํา
ทุกวัน
2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กไม
ตอเนื่อง
3. ขาดบุคลากรที่มีความรู ทักษะเฉพาะวิชาชีพ
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ที่
11

สภาพปญหา
สาเหตุ
ปญหาเปนพื้นที่เสี่ยงดานการระบาดของยา พื้นที่ติดชายแดน เปนเสนทางขนสงยาเสพติด
เสพติด
12 ปญหาเปนพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดการระบาด 1. เคยมีประชาชนเปนโรคไขเลือดออก ตามสถิติของสาธารณสุข
ของไขเลือดออก
จังหวัดเชียงรายกําหนดเปนพื้นที่เสี่ยงตอการระบาด
2. มีการเคลื่อนไหวของประชากรจากการทองเที่ยวจํานวนมาก
3. มีแรงงานตางดาวที่ไมไดรับการควบคุมตรวจสอบการนําโรคเขาสู
ประเทศไทย
13 ปญหาผูสูงอายุไมไดรับการดูแลเอาใจใส 1. คนในครัวเรือนออกไปทํางานนอกบาน ขาดการดูแลเอาใจใส
ผูสูงอายุ
จากครอบครัว และขาดคาครองชีพ
เนื่องจากออกไปประกอบอาชีพนอกบาน 2. ผูสูงอายุไมมีงานทําขาดคาครองชีพในการดํารงชีวิตประจําวัน
14 ปญหาคนอายุ 15-60 ป ตกเกณฑการอาน 1. ขาดการศึกษาภาคบังคับ
เขียนภาษาไทยและคิดเลขอยางงาย
2. มีประชาชนหลายเชื้อชาติ เผาพันธุอาศัยอยูจํานวนมาก
3. กลุมดานสิ่งแวดลอม
ที่
สภาพปญหา
สาเหตุ
1

2

3

4

ปญหาบานเรือน อาคาร รานคาจัดไมเปน
ระเบียบ ขาดการวางผังเมือง

1. จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทุกป เนื่องจากเปนแหลงเศรษฐกิจ
ชายแดน
2. การขยายตัวของรานคา ธุรกิจตางๆ เพิ่มขึ้น
ปญหาการทิ้งขยะในที่สาธารณะ ไมมีถัง 1. ขาดแคลนถังขยะ
ขยะรองรับเพียงพอทุกครัวเรือน และไมมี 2. ขาดการวางระบบการกําจัดขยะ
3.ครัวเรือนกอใหเกิดปริมาณขยะจํานวนมาก ขาดการคัดแยก
รถเก็บขยะในซอยขนาดเล็ก
ปญหามลพิษ เชน ขยะมูลฝอย น้ําเนาเสีย 1. พื้นที่อยูในเขตเศรษฐกิจการคาชายแดนและการทองเที่ยว ผลของ
การขยายตัวของการคาและการทองเที่ยวไดนําผลกระทบดาน
อากาศเปนพิษ
สิ่งแวดลอมเขามา
2. ขาดการวางแผนปองกันและรองรับการแกไขปญหา
3. ขาดระบบการวางผังเมืองปองกันสิ่งแวดลอม
4. ประชาชนบางคนขาดจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
5. ขาดการควบคุมการปลอยน้ําเสียจากครัวเรือน โรงงงาน
6. รถบรรทุกดินเขาออกภายในหมูบาน ทําใหถนนสกปรก เกิดฝุน
ละออง เปนมลพิษ
ปญหาขาดการปรับภูมิทัศนภายในพื้นที่ให 1. ขยะมูลฝอยทิ้งตามริมทาง หญารกขึ้นสูง ขาดการดูแลรักษาความ
สะอาด สวยงาม
สะอาด
2. ไมมีการปลูกตนไมดอกไมที่สวยงาม
3. ประชาชนขาดจิตสํานึกในการดูแลรักษา
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ที่

สภาพปญหา

5

ปญหาความสกปรกของถนนในหมูบาน

6

ปญหาแหลงน้ําธรรมชาติตื้นเขิน ปริมาณ
น้ํานอยในฤดูแลง
ปญหาแหลงน้ําธรรมชาติสงกลิ่นเหม็น
และเกิดความสกปรก
ปญหาการรุกล้ําที่สาธารณะ

7
8

ที่
1

4. กลุมดานศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม
สภาพปญหา
เยาวชนขาดสํานึกในการสืบทอดและอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของทองถิ่น
ไมปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี
และมารยาทไทย

สาเหตุ
1. การเลี้ยงวัว แพะ ปลอยเดินตามถนน ทําใหวัว ถายมูลทิ้งเปอนบน
ถนน สงกลิ่นเหม็น
2. การทิ้งขยะของครัวเรือน ผูสัญจรไปมา โดยขาดจิตสํานึก
1. หญารกปกคลุม การขาดการดูแลรักษาอยางตอเนื่อง
1. น้ําทิ้งจากบานเรือน
1. ขาดการวางผังเมือง
2. ขาดจิตสํานึกในการดูแลรักษา
สาเหตุ
1. ครัวเรือนสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย ไปทํางาน
ตางจังหวัด จึงปลอยปละละเลยบุตรหลานอยูบานตามลําพัง
ขาดการอบรมสั่งสอนที่เหมาะสม
2. เปนพื้นที่ที่มีการคาการทองเที่ยว มีการลงทุนทางทุนนิยม
นําพาวัฒนธรรมตะวันตกเขามา
3. ขาดการมีสวนรวมจากเยาวชนในกิจกรรมสืบสานและ
อนุรักษประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น

5. กลุมดานเศรษฐกิจ

ที่
1
2

3.

สภาพปญหา
สินคาชุมชนไมมีตลาดรองรับ ไมสามารถ
จําหนายได รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตร
ไมมีวิธีการจัดการผลผลิตทางการเกษตร
จํานวนมาก ทําใหผลผลิตเนาเสีย และมี
ราคาถูก
เกิดปญหาคนวางงาน รายไดในครัวเรือนต่ํา
รายไดตํากวาเกณฑ จปฐ.

สาเหตุ
1. ไมมีตลาดรองรับสินคา
2. คุณภาพสินคาและเพ็คเก็ตไมไดมาตรฐาน
1. ขาดการบริหารจัดการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให
เปนสินคาที่มีราคาเพิ่มขึ้น
2. ขาดตลาดรองรับสินคาการเกษตร
3. ราคาผลผลิตที่ตกต่ํา ผลจากระบบเศรษฐกิจของภาครัฐ
1. กลุมองคกรอาชีพ ผูวางงาน ไมไดรับการพัฒนาฝมือ
แรงงานอยางเหมาะสมตามที่ตลาดแรงงานตองการ
2. กลุมอาชีพขาดการบริหารจัดการที่ดีอยางตอเนื่อง
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6. กลุมดานการเมืองการบริหาร

ที่
1

สภาพปญหา
ปญหาประชาชนขาดการมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นการมีสวนรวมใน
การพัฒนาหมูบาน ชุมชน

สาเหตุ
1. ไมกลาแสดงออก ขาดความรูความเขาใจ และขาด
จิตสํานึกในบทบาทการเปนพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย
2. เปนประชากรแฝง จึงไมกลาแสดงความคิดเห็น เนื่องจาก
ที่ผานมาถูกตัดสิทธิตางๆ เชน การเลือกตั้ง เปนตน ทําให
เกิดผลกระทบตอความรูสึกนึกคิดของประชากรแฝง
3. ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการพัฒนาเขาไมถึงทุก
ครัวเรือน
4. มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม และคานิยม

3.3 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
1. ปจจัยภายใน
- การวิเคราะหจุดแข็ง

ขอ

จุดแข็ง

1

ทําเลที่ตั้งทางภูมิศาสตรเหมาะแกการเปนจุดศูนยกลางเชื่อมโยงการคมนาคมการคา การทองเที่ยว การลงทุน การศึกษา
และวัฒนธรรมนอนุภาคลุมน้ําโขงตอนบน (GMS)
มีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายทางชาติพันธุ ไดแก ประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐาน ประเพณี ภาษา
ศิลปกรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
มีการรวมกลุมโดยมีโครงสรางกลุมในลักษณะเครือขายหลายกลุม
ประชาชนมีทัศนคติในการตัดสินใจดําเนินโครงการตางๆ ผานประชาคมหมูบาน ตําบล และตัดสินใจแกไขปญหาในรูป
คณะกรรมการมากขึ้น
มีการรวมกลุมในรูปเครือขาย ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และความสงบเรียบรอยภายใน โดย
ความรวมมือระหวางหมูบานและ ทต.เวียงพางคํา
ประชากรสวนใหญมีความสามัคคีในการจัดกิจกรรมดานประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น
มีหอกระจายขาวประจําทุกหมูบาน มีศักยภาพดานสื่อสารขอมูลขาวสาร
มีระบบแผนที่ภาษีรองรับการจัดเก็บรายได เพื่อการพัฒนาทองถิ่นสูงขึ้น และนําไปใชประโยชนในการวางแผนอื่นๆ
มีความรูและภูมิปญญาทองถิ่นหลายดานซึ่งสามารถใชประโยชนในการพัฒนาอาชีพ และสรางรายไดของประชาชน
มีพื้นที่เหมาะสมกับการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
โครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปการ มีความครอบคลุมทั่วถึงเกือบเต็มพื้นที่
มีโครงขายคมนาคมที่เชื่อมตอเขาถึงทุกหมูบาน เชื่อมโยงสูแหลงการคาชายแดนสะดวก
มีเสนทางคมนาคมสายหลักสายพหลโยธินผานกลางตําบลจากจังหวัดเชียงรายผานกลางตําบลถึงดานพรมแดนแมสาย
และถนนตัดเขาสูอําเภอเชียงแสน เชียงของตามแนวประตูการคาชายแดนสากล 3 แหง(แมสาย เชียงแสน เชียงของ)
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ขอ

จุดแข็ง

14
15
16
17

บุคลากรสวนใหญมีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถประสานความรวมมือกับชุมชนไดสะดวก
ผูนําทองที่ (กํานัน ผูใหญบาน) มีบทบาทในการเขามามีสวนรวมและใหความรวมมือในการพัฒนาทองถิ่นรวมกับ ทต.
ผูบริหารทองถิ่นมีวิสัยทัศน และยึดถือแนวทางบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเปนสําคัญ
ทต.เวียงพางคํา เหมาะสมตอการเปนพื้นที่เชื่อมโยงการบูรณาการความรวมมือในการบริหารจัดการและพัฒนาจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใกลเคียง และหนวยงานราชการซึ่งมีที่ทําการตั้งอยูในเขตพื้นที่
ทต.เวียงพางคํา มีขีดความสามารถในดานการใหบริการสาธารณะแกประชาชน โดยสามารถบริหารจัดการแกไขปญหา
และตอบสนองความตองการของประชาชนในกรณีเรงดวน มากกวารอยละ 80 เมื่อเทียบกับปงบประมาณ 2550
ทรัพยากรปาไมมีความอุดมสมบูรณ และมีการรักษาตนน้ํา เนื่องจากอยูในพื้นที่โครงการดอยตุง
มีความสามารถในการจัดการศึกษาหลักสูตรปฐมวัยกอนวัยเรียน มีโรงเรียนขยายโอกาสและศูนยการเรียนรูชุมชนใน
พื้นที่รองรับการศึกษาของเด็กเยาวชนอยางสะดวก
เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรที่มีศักยภาพเพื่อการแขงขัน เชน ชา กาแฟ ผาหมี
มีการใชเทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบอดักไขมัน และรณรงคเพื่อรองรับการปองกันและแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม น้ํา
เนาเสีย ลดปญหาสิ่งแวดลอมในอนาคต
- การวิเคราะหจุดออน

18
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ขอ

จุดออน

1
2

การรวมกลุมองคกรชุมชน องคกรอาชีพในพื้นที่ ขาดความเขมแข็ง คณะกรรมการกลุมขาดการบริหารจัดการกลุมที่ดี
มีความหลากหลายทางดานเชื้อชาติพันธุ และมีประชากรแฝงไมมีสัญชาติ ยากตอการ ควบคุม ดูแล มีผลตอความรวมมือ
ในการพัฒนาทองถิ่น และอาจกอใหเกิดความขัดแยงระหวางเชื้อชาติพันธุ
ประชากรแฝงที่กําลังไดรับสัญชาติไทย ไมไดรับการศึกษาภาคบังคับที่เหมาะสม ขาดความรูดานวิชาชีพ ขาดความ
เขาใจและจิตสํานึกในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน ขาดการไดรับสิทธิหลักประกันสุขภาพ ทําใหเกิดความ
นอยเนื้อต่ําใจ สงผลตอความรวมมือในการพัฒนาชุมชนและสังคม
การจัดเก็บขอมูล จปฐ.และขอมูลพื้นฐานอื่นๆ ไมครบถวนสมบูรณ และขาดความถูกตอง
ประชาชนในพื้นที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากิน
ประชาชนในพื้นที่ไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง
ขาดระบบการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ ขาดการเชื่อมโยงการทองเที่ยวกับแหลงทองเที่ยว
ใกลเคียงและอําเภออื่น และขาดกิจกรรมการทองเที่ยวในชวง Green Season
วัยแรงงานขาดคุณวุฒิ ทักษะ ความชํานาญ และฝมือแรงงานที่ตลาดแรงงานตองการ จึงไมสามารถพัฒนาอาชีพและ
สรางรายได
ขาดความรู ทักษะในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และขาดการสรางเอกลักษณผลิตภัณฑชุมชนใหมีคุณภาพ ได
มาตรฐาน และติดตลาด
ศูนยเทคโนโลยีทางการเกษตรตําบลเขามามีบทบาทนอยในการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
ขาดการจัดทําและวางระบบผังเมือง
แหลงน้ําธรรมชาติแหงในฤดูแลง ปริมาณน้ําไมเพียงพอตอการเกษตร และไมมีแหลงกักเก็บน้ําใช
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ขอ

จุดออน

13

ความไมสมดุลระหวางบุคลากรบางสวนราชการในสังกัด กับปริมาณงานและภารกิจของ ทต.เวียงพางคําทําให
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและคุณภาพงานไมเปนไปตามเปาหมายหรือลดลง
ประชาชนมีปญหาดานสุขภาพจากพฤติกรรมเสี่ยง เชน การดื่มสุรา สูบบุหรี่ ยาเสพติด ขาดการออกกําลังกาย การบริโภค
อาหารไมถูกหลักโภชนาการ เพศสัมพันธอันกอใหเกิดโรค AIDS ปญหาความเครียดและสุขภาพจิต และเปนพื้นที่เสี่ยงเสี่ยงสูงในการระบาดของโรคไขเลือดออก และโรคติดตออื่นๆ เนื่องจากปจจัยของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมชนบทเปน
สังคมเมือง และมีการเคลื่อนไหวของประชากร
เกิดปญหาดินถลม ไฟปาในพื้นที่หมูบานที่ราบสูงเปนประจําทุกป
จํานวนครัวเรือนที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ.(23,000 บาทตอป) จํานวน 354 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 39.7 ของจํานวน
ครัวเรือนทั้งหมด และขาดเงินออมในครัวเรือน
ผูเสียภาษีในพื้นที่บางราย ขาดจิตสํานึกในหนาที่เสียภาษีเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ประชาชน รานคา โรงงานอุตสาหกรรมบางแหงขาดจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม และขาดการติดตั้งบอดัก
ไขมัน ทําใหเกิดมลพิษดานน้ําเนาเสีย
ขาดบุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญทางวิชาการในการจัดการดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ขาดจิตสํานึกในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของครัวเรือน สรางความสกปรกใหครัวเรือนและบริเวณที่สาธารณะ
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2. ปจจัยภายนอก
- การวิเคราะหโอกาส

ขอ

โอกาส

1

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หมวด 5 สวนที่ 3 แนวนโยบายดานการบริหารราชการ แผนดิน มาตรา
77 (3)รัฐตองกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นไดเอง โดย
คํานึงถึงเจตนารมณของประชาชน หมวด 14 การปกครองสวนทองถิ่น มาตรา 272 รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกทอง
ถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นเปน หนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในพื้นที่ และมาตรา
274 องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหลาย ยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร
การจัดบริการสาธารณะที่มีความหลากหลาย การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ โดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเปน สวนรวม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนในทองถิ่น โดยที่
หนวยงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตามแผนการกระจายอํานาจ 6 ดาน ทําให ทต.มีโอกาสไดรับการจัดสรรทั้งงบประมาณ การฝกอบรมความรู
ศักยภาพของเจาหนาที่ และมีอํานาจหนาที่ในการควบคุม ดูแล ปองกันและแกไขเพิ่มมากขึ้น ทําใหสามารถดําเนินการ
แกไขปญหาความเรงดวนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ขอ

โอกาส

3

พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่สรางความตื่นตัว และสรางแรง
ขับเคลื่อนกระบวนการเขามามีสวนรวมภาคประชาชนและภาคบุคลากรผูปฏิบัติงานตั้งแตการรวมคิด รวมตัดสินใจ และ
รวมปฏิบัติ โดยกําหนดใหเปนกลไกในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
นโยบายรัฐ ที่เนนการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม แบบ
ผสมผสาน เพื่อแกไขปญหาความยากจนและเศรษฐกิจในครัวเรือนของประชาชน กระตุนใหชุมชนพึ่งตนเอง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) ปรับเปลี่ยนบริบทการพัฒนาและ ทิศทางการ
ปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลงโลกาภิวัฒน โดยการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา “ความรอบรู”รอบคอบ
สอดคลองกับวิถีชีวิตสังคมไทย และเสริมสรางศีลธรรมและสํานึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่และ
ดําเนินชีวิต
การพัฒนาแผนที่ภาษีที่เชื่อมโยงระบบ GIS ทําใหในอนาคตไมเพียงแตพัฒนาการจัดเก็บภาษีเทานั้น แตยังรวมไปถึง
การพัฒนาระบบการจัดทําผังเมือง และการจัดทําขอมูลอื่นๆ เพื่อการวางแผนพัฒนาที่ถูกตอง ชัดเจน นํามาใชงานพัฒนา
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น มีนโยบายที่จะเปดโอกาสใหมีการสงตัวบุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เขารับการอบรม สัมมนา และพัฒนาความรู อยางตอเนื่องตลอดป โดยมีหลายหลักสูตรที่เปนประโยชนตอทุก
ตําแหนง
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่รองรับเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดเชียงราย ไดแก การกอสรางสะพานขาม
แมน้ําสายแหงที่ 2 พรอมดานศุลกากร อําเภอแมสาย สงเสริมใหเกิดการพัฒนาหลายดานตามมา เชน โครงสราง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค เศรษฐกิจและสังคม
มีศักยภาพในการพัฒนาการทองเที่ยวในตลาดเฉพาะ (Niche Market) เชน การทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ การทองเที่ยว Home Stay (หมูบานผาหมี) และการทองเที่ยวเพื่อการศึกษาเรียนรู ซึ่งจังหวัดเชียงรายมี
นโยบายมุงฟนฟูแหลงทองเที่ยว พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมและเชื่อมโยงกิจกรรมทองเที่ยวตอเนื่องระหวางทองถิ่น
อําเภอ และจังหวัด
มีการเสริมสรางธรรมาภิบาลในภาครัฐ เนนประสิทธิภาพ ประหยัด เปนธรรม โปรงใส เปดโอกาสใหภาคประชาชนเขา
มามีสวนรวมคิด ตัดสินใจ และรวมรับผลประโยชน
โครงการผันน้ํา 2 ระบบ ของกรมทรัพยากรน้ํา คือระบบผันน้ําภายในประเทศ และผันน้ํานอกประเทศ(สหภาพพมา) ซึ่ง
คลองสงผาน 3 อําเภอ จังหวัดเชียงราย คือ อําเภอเมือง อําเภอแมจัน อําเภอแมสาย เพื่อแกไขปญหาภัยแลง
พื้นฐานที่ดีของความรวมมือของผูนําชุมชน (กํานัน ผูใหญบาน) ประชาคมหมูบาน ตําบล และกลุมองคกรชุมชนในการ
วางแผนพัฒนาทองถิ่นในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา สามารถพัฒนาความรวมมือเขาสูกระบวนการมีสวนรวมสูงขึ้น
สงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาในดานอื่นๆ ตามมาในอนาคตโดยสะดวก
การพัฒนาเขตอําเภอแมสาย เปนหนึ่งในศูนยกลางการพัฒนาการทองเที่ยวและการคาชายแดน ไทย พมา ลาว จีน โดยมี
เปาหมายในการดําเนินการฟนฟูแหลงทองเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมทองถิ่น ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน และพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกดานโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน
ครอบคลุมไปถึงทั่วจังหวัดเชียงราย
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โอกาส

14

นโยบายรัฐที่เนนการสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการพัฒนาใหมีความรูคูคุณธรรม ซึ่งมีความสอดคลอง
กับแนวนโยบายดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนากรของ ทต.เวียงพางคํา ที่มุงจัดระบบการศึกษา
ทั้งในและนอกระบบ เพื่อสนับสนุนใหประชาชนมีความรูความเขาใจควบคูการรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรม และ
สนับสนุนกิจกรรมศาสนาของประชาชนทุกศาสนา ซึ่งสอดคลองกับนโยบายรัฐที่ใหโอกาสแกสังคมไดสรางการเรียนรู
และสามารถพึ่งตนเองได มีศักยภาพ ความสามารถในการแขงขัน และมีคุณธรรม สูสังคมฐานความรู
นโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบ
บูรณาการอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มีทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมใน
การวางแผน และยอมรับในปญหาและแนวทางปฏิบัติรวมกัน โดยมุง การมีสวนรวมของทองถิ่น
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโครงการเรงดวนและโครงการเกินศักยภาพ มีหลายชองทาง ไดแก จังหวัด กรม
ที่สังกัด และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
- การวิเคราะหอุปสรรค
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ขอ

อุปสรรค

1

ตําบลเวียงพางคํา ตั้งอยูในเขตพื้นที่เสี่ยงตอการระบาดของยาเสพติด และเปนเสนทางยุทธศาสตรการขนสงยาเสพติด
และสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ จากภายนอกประเทศเขาสูประเทศไทย ผานอําเภอแมสาย และตําบลเวียงพางคํา
ปญหาดานความมั่นคงตามแนวชายแดน แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง การขอลี้ภัย และผูรายที่แฝงเขามาในคราบ
นักทองเที่ยว รวมทั้งนโยบายและสถานการณของประเทศเพื่อนบานไมแนนอน จึงมีความเสี่ยงดานความมั่นคงและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ทําใหครัวเรือนเกิดความไมปลอดภัย เสี่ยงตอภัยคุกคาม รวมทั้งความไมมั่นคงในที่
อยูอาศัย
ตําบลเวียงพางคําเปนพื้นที่พัฒนาการคาและการทองเที่ยวชายแดน ทําใหประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย และ
รับจาง ทําใหมีเรื่องของธุรกิจและผลประโยชนทางการคาเขามาเปนปจจัยแฝงเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนใหเกิด
ความเห็นแกตัว และมุงในทางการใชชีวิตแบบทุนนิยมมากกวาความพอเพียง
แรงงานตางดาว แยงอาชีพแรงงานในพื้นที่ เนื่องจากคาตอบแทนถูกกวาแรงงานไทย และประชาชนในพื้นที่อพยพยาย
ถิ่นหางานในพื้นที่อื่นๆ ประชาชนพื้นเดิมจึงไมไดอาศัยอยูในเขตพื้นที่ มีผลตอความรวมมือในการพัฒนาทองถิ่น
ตําบลเวียงพางคํา มีหมูบานบางสวน อยูในเขตความรับผิดชอบ 2 เขต คือ เขต ทต.เวียงพางคํา และเขต ทต.แมสาย
ซึ่งทําใหประชาชนหมูบานเดียวกันแตมีทะเบียนบานคนละเขตเกิดทัศนคติตอการพัฒนาที่แตกตางกัน โดยเฉพาะเรื่อง
การไดรับการสนับสนุนงบประมาณที่ไมเทากัน ทําใหเกิดความแตกแยก ขาดความสามัคคี และในขณะเดียวกัน
เมื่อมีการจัดกิจกรรมพรอมกันทั้ง 2 เขต มีผลทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมนอย เนื่องจากมีคณะกรรมการชุดเดียวกัน
เกิดขยะในครัวเรือน รานคา รานอาหาร และโรงงานอุตสาหกรรมที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวัน ทําใหไมสามารถจัดการ
ขยะมูลฝอยไดทันตอการกอใหเกิดขยะ จึงเกิดปญหามลพิษจากขยะขึ้น เนื่องจากการพัฒนาการคาการทองเที่ยวที่
ขยายตัวเพิ่มขึ้นรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน
ความตองการของประชาชนบางโครงการ กิจกรรม มีแนวทางปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับระเบียบ กฎหมาย เมื่อ
ทต.เวียงพางคํา ยุติการดําเนินการ หรือชะลอการดําเนินการเพื่อตรวจสอบความถูกตองประชาชนที่ไมเขาใจ
ในเรื่องอํานาจหนาที่ของเทศบาล จึงเกิดความไมพึงพอใจในการดําเนินงาน มีผลตอความรวมมือในการพัฒนาทองถิ่น
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อุปสรรค
ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา ขาดตลาดรองรับ และขาดการรับประกันทางราคาพืชผลทางการเกษตรจากภาครัฐ
ทําใหพืชผลทางการผลิตไมสามารถระบายได เนาเสีย

3. สรุปสถานการณปจจุบันจากการวิเคราะหศักยภาพของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
จากการวิเคราะหน้ําหนักปจจัยทั้ง 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
ตอเนื่อง โดยใหมกี ารขยายการพัฒนาในบางโอกาส บางโครงการเทานั้น เนื่องจากเสถียรภาพการพัฒนาเดิมมีความมั่นคง
กวาจะขยายการพัฒนากรณีลงทุนสูงในภาวะปจจุบัน
S = จุดแข็ง
ยุทธศาสตรการรักษาเสถียรภาพ/
แมวันใหนม
T=อุปสรรค

1.04 – 1.74
-4 -3 -2 -1
ยุทธศาสตรการตัดทอน/
สุนัขจนตรอก

4
3
2
1

ยุทธศาสตรเชิงรุก/
สถานการณดาวรุง

-1 1 2 3 4
-2
-3
ยุทศาสตรการพลิกฟน/
-4
สงสัยยังมีคําถาม
W=จุดออน

O=โอกาส

O= โอกาส
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บทที่ 4 สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
4.1 หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 77 รัฐตองดําเนินการ ตาม
แนวนโยบายในดานการบริหารราชการแผนดิน โดยกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจ
ในกิจการของทองถิ่นไดเอง จึงทําใหเทศบาลตําบลมีบทบาทอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมอยางมาก เนื่องจากรัฐบาลไดใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจ ถายโอนภารกิจใหแกเทศบาลตําบลเพิ่มขึ้น โดย
กําหนดกรอบความเปนอิสระในการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณทั้งดานการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงิน
การคลัง และภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากรัฐ ทําใหเทศบาลตําบเวียงพางคํา กําหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง และ
แนวทางการพัฒนาตําบล โดยสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในดานการพัฒนาเศรษฐกิจ แกไขปญหาความยากจน
การพัฒนาการทองเที่ยว การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอําเภอ เพื่อใหการพัฒนาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ มีแหลงที่มาของงบประมาณหลายชองทาง และเกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมที่มั่นคงตั้งแตฐานรากสงผลสู
ระดับประเทศตอไป พรอมทั้งได นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการกําหนดกรอบการวางแผน เพื่อเสริม
สรางพื้นฐานทางจิตใจของคนในทองถิ่น ใหมีความสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย สุจริต มีความรอบรูเหมาะสม
ดําเนินชีวิตดวยความอดทน เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และกวางขวางจากโลก
ภายนอก

4.2 วิสัยทัศนการพัฒนา
“ องคกรที่เปนเลิศมุงใหบริการ สูธรรมาภิบาลคูต ําบล”
- ภารกิจหลักหรือพันธกิจการพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
1. พัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน มีการบริการดานสาธารณสุขอยางเพียงพอ และสรางเสริมสุขภาพที่ดีแก
ประชาชนถวนหนา สูคุณภาพชีวิตที่ดี
2. สงเสริมการศึกษาระดับอนุบาล โรงเรียนในระบบและการศึกษานอกระบบ ตลอดชีวิต เสริมสรางความรูคู
คุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. สงเสริมและดํารงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ประสานสรางความสามัคคี ขจัดความขัดแยง
4. พัฒนาปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมการสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ
5. พัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การปองกันแกไขปญหายาเสพติด และอาชญากรรม
6. เสริมสรางความรู ความเขาใจดานการเมืองการปกครองแกประชาชนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในการตรวจสอบ เสริมสรางความโปรงใสในการบริหารจัดการ
7. สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเชิงนิเวศน
8. พัฒนาการเกษตรปลอดสารพิษและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
9. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
10. สงเสริมและประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่น และประยุกตใชภูมิปญญาเชิงเศรษฐกิจอยางสรางสรรค สรางความ
เข็มแข็งของระบบเศรษฐกิจพื้นฐานชุมชน เพิ่มรายไดใหแกประชาชน
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4.3 กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตรการขจัดปญหาความยากจน
มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
- พัฒนาสงเสริมรายไดเฉลี่ยใหมีอัตราที่สูงขึ้นและมีมาตรฐาน
- สงเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมอาชีพตาง ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานใหเปนสินคา OTOP สู
สากล
- สงเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม
- สงเสริมใหมีมาตรการทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑของกลุมอาชีพและผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู
ในจังหวัด
- สงเสริมการจางแรงงานและการสรางอาชีพ
- สงเสริมการแกไขปญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ
มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
- พัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภคและสงเสริมใหจังหวัดเชียงรายเปนเมืองนาอยู
- พัฒนาดานการคมนาคมใหมีความเชื่อมตอทั่วทั้งจังหวัด

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

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
- สงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
- สงเสริมอุตสาหกรรมเพื่อการคาชายแดน
- สงเสริมการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจใหเกิดความสมดุลยทั่วทั้งจังหวัด
- สงเสริมแหลงงานและสรางความเขมแข็งของครอบครัว
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- สงเสริมธุรกิจการบริการใหมีมาตรฐานสูระดับสากล
- พัฒนาจังหวัดเชียงรายเปนศูนยกลางพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเที่ยวทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ

5. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิง่ แวดลอม
มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
- สงเสริมใหเกิดการเรียนรูและใชชีวิตรวมกับธรรมชาติอยางอนุรักษ
- พัฒนาแหลงน้ําใหสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
- สงเสริมการจัดการดานขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูลและการบําบัดน้ําเสีย
- กําหนดนโยบายและวางแผนการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ
- ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

6. ยุทธศาสตรสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
- ปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็วและเปนธรรม
- พัฒนางานบริการดวยระบบอิเล็คทรอนิกส (E – Service)
- สงเสริมใหมีกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนและเปดชองทางการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนอยางกวางขวาง
- พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพพรอมที่จะบริการประชาชนอยางถูกตองและ
รวดเร็ว
- การพัฒนาคุณธรรม การปองกันปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น
- การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชและสถานที่ในการบริการ

7. ยุทธศาสตรการสงเสริมการรักษาความมัน่ คงของรัฐ
มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
- สงเสริมการรักษาความมั่นคงชายแดนใหมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกดาน
- สงเสริมใหมีกระบวนการบริหารจัดการ ดานแรงงานตางดาวใหมีประสิทธิภาพ
การกําหนดสถานะบุคคลและการปองกันการลักลอบเขาเมือง
- สงเสริมระบบเครือขายขาวกรองระบบเตือนภัยและการบริหารภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพ

4.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย
1. วิสัยทัศน การพัฒนา จังหวัดเชียงราย
"เมืองทองของวัฒนธรรมลานนา นําการคาสูสากล ประชาชนอยูเย็นเปนสุข"

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย
1. พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
เพิ่มมูลคาการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได และพัฒนาการทองเที่ยวเนนฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

2. พัฒนาการคา การลงทุน และโลจิสติกส
เปนศูนยกลางการคา การลงทุน และโลจิสติกส กลุมประเทศอนุภาคลุมแมน้ําโขง
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3. สรางความเขมแข็งภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลคา
สรางความมั่นคงแกแหลงอาหารของชุมชน และเพิ่มผลผลิตภาพและคุณคาของสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม

4.ดํารงฐานทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคมของลานนา
สงเสริมใหประชาชน ชุมชน มีการสืบคนสังคมวัฒนธรรม ภูมิปญญา ของทองถิ่น แหลงเรียนรูดานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ไดรับการพัฒนาศักยภาพ สงเสริมการเรียนรูและฟนฟูจิตวิญญาณ วัฒนธรรมของทองถิ่น และสงเสริม
พัฒนาศักยภาพเครือขายดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเสริมสรางความสัมพันธดานวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบาน
ในอนุภาคลุมน้ําโขงตอนบน

5. พัฒนาทรัพยากรมนุษย คุณภาพชีวิต และสรางความเขมแข็งกระบวนการประชาสังคม
ประชาชนในจังหวัดเชียงราย มีความรูคูคุณธรรมนําไปสูการสรางงาน เพื่อสรางคุณภาพชีวิตทั้งกายและใจ โดย
คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมทองถิ่น

6. ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติอดุ มสมบูรณและการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพใหเกิดความสมดุลของระบบนิเวศ ตลอดจนสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับที่เหมาะสม และพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

7. ความมั่นคงพื้นที่ปกติ และพื้นที่ตามแนวชายแดน
เสริมสรางศักยภาพ คนและชุมชน ใหมีความเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีสวนรวมในการ
พัฒนาความมั่นคงในพื้นที่ปกติและพื้นที่ชายแดนใหมีความสงบเรียบรอยและการพัฒนารวมกัน ตลอดจนประชาชนมีความ
มั่นคงปบลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และรวมพลังเอาชนะยาเสพติดและผูมีอิทธิพลในพื้นที่ปกติและพื้นที่ชายแดน

8. สงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ระบบการบริหารงานภาครัฐในสะอาด โปรงใส ตรวจสอบได และประชาชนมีความพึงพอใจและบุคลากรภาครัฐ
ไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ขีดสมรรถนะความทันสมัย

4.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอแมสาย
1. วิสัยทัศนการพัฒนาอําเภอ
“ประตูการคาและการทองเที่ยวชายแดนมั่นคง ประชาชนอยูเย็นเปนสุข”

2. พันธกิจ
2.1 เสริมสรางความมั่นคงตามแนวชายแดนและมีความสัมพันธที่ดีกับประเทศเพื่อนบาน
2.2 สบับสนุนและสงเสริมภาคธุรกิจการคาสูสากลใหเปนไปดวยความสะดวกราบรื่น
2.3 พัฒนาการทองเที่ยวใหมีความยั่งยืน
2.4 ประชาชนอยูดีมีสุข

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอแมสาย
1. ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากลุมสงเสริมการทองเที่ยว การคา การลงทุน และโลจิสติกส
2. ยุทธศาสตรที่ 2 สรางความขมแข็งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลคา
3. ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาทรัพยกรมนุษย คุณถาพชีวิต ความเขมแข็งของกระบวนการประชาสังคม และ
ดํารงฐานวัฒนธรรมที่หลากหลาย
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4. ยุทธศาสตรที่ 4 ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ และจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี
5. ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมการบริหารกิจการบานเทืองที่ดี
6. ยุทธศาสตรที่ 6 ความมั่นคงพื้นที่ตรามแนวชายแดน

4.6 นโยบายการพัฒนาของผูบ ริหารทองถิ่น
1. นโยบายการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
มีนโยบายมุงเนนที่จะพัฒนา
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชนจัดระบบการ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกตอง และเปนธรรม เพื่อใหบริการประชาชนในเรื่องตาง ๆ ( ONE STOP
SERVICE ) พัฒนาบุคลากร อุปกรณ และสถานที่ปฏิบัติงานใหทันสมัยรองรับการถายโอนการกิจจากภาครัฐ สงเสริมให
ประชาชนมีความรู และเขาใจในกิจการของทองถิ่น ใหประชาชนเปนศูนยกลางในการพัฒนา มีสวนรวมในกิจการขององค
กรตลอดจนเสริมสรางวัฒนธรรมในการทํางาน ใหแกบุคลากรทองถิ่นใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มุงเนนใหองคกรแหง
ธรรมาภิบาลในการใหบริการประชาชน โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
1.1)สงเสริมดานการเมือง การปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย โดยมุงเนนใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล
สรางจิตสํานึกใหชุมชนปกครองตนเองภายใตหลักธรรมาภิบาล( GOOD
GOVERNANCE ) หรือยึดหลักหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี กลาวคือ ยึดคุณลักษณะสําคัญของกลไกการบริหาร
จัดการที่ดี 6 ประการ ไดแก หลักความรับผิดชอบ โดยตระหนักถึงสิทธิ หนาที่ การมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม การใส
ใจในปญหาของทองถิ่น มีความกลาหาญที่จะรับผิดชอบผลจากการกระทํา หลักคุณธรรม คือยึดมั่นในความถูกตองดีงาม
ยึดหลักซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย หลักการมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและรวม
ตัดสินใจในการพัฒนาทองถิ่น หลักความคุมคา โดยบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจํากัดใหมีการใชอยางประหยัดคุมคาเกิด
ประโยชนสูงสุด และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักความโปรงใส คือเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน
ใหประชาชนเขาถึงไดสะดวกและมีสวนรวมตรวจสอบความถูกตองในการดําเนินงาน หลักนิติธรรม โดยตรากฎหมาย
กฎขอบังคับตางๆ ใหทันสมัย เปนธรรม เปนที่ยอมรับของสังคม
1.2) พัฒนาและปรับปรุงการใหบริการแกประชาชนผูมาติดตอราชการ จัดใหมีการบริการประชาชน
แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดบริการเดียว การลดขั้นตอนในการทํางาน การจัดหาวัสดุครุภัณฑที่จําเปน เพื่อใหเกิดความสะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.3) สงเสริมและสรางขวัญกําลังใจ ความสามัคคีใหเกิดขึ้นกับบุคลากรภายในองคกร ทั้งฝายการเมือง
ฝายประจํา โดยบริหารงานบนพื้นฐานของความถูกตอง ยุติธรรมและความโปรงใส โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณของขาราชการและนักการเมือง รวมทั้งพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรใหมีความรูความสามารถ มี
จิตสํานึกตอการปฏิบัติหนาที่ และการใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและถูกตอง ตามระเบียบ ขั้นตอน
และกฎหมาย
1.4) สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดเวทีประชาคมในทุกระดับ เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมคิดรวม
ทํา รวมรับผิดชอบในกระบวนการของการพัฒนา และพรอมที่จะไดรับการตรวจสอบจากประชาชนและสังคมโดยรวม
เพื่อปองกันปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.5) สงเสริมใหมีการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาล กิจกรรมที่เทศบาลไดจัดทําขึ้น
โดยจัดตั้งศูนยประชาสัมพันธตามชุมชน พัฒนาระบบขอมูลขาวสารใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนแรงจูงใจใหประชาชน
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เขามามีสวนรวม และแกไขปญหาตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริงเกิดการมีสวนรวมใน
ชุมชนทุกระดับ พรอมเสริมสรางสวัสดิการที่ดีและกิจกรรมการสังคมสงเคราะห การสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน
ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
2.1) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคม การสังคม
สงเคราะหแกประชาชนอยางเสมอภาค และเทาเทียมกัน เพื่อใหผูดอยโอกาสทางสังคม เด็ก สตรี ผูพิการ คนชรา ไดรับการ
ดูแลเอาใจใสอยางทั่วถึง
2.2) สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุม
และระวังโรคติดตอ จัดตั้งศูนยบริการสาธารณสุขแบบครบวงจร มีสถานที่ออกกําลังกายที่พักผอนสวนสาธารณะ มี
อาหารบริโภคที่ปลอดภัย โดยดําเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ สนับสนุนคาใชจายในการดําเนินงานรวมกับอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (อสม.) สถานีอนามัยบานผาหมี และโรงพยาบาลแมสาย ,การจัดหนวยสุขภาพตรวจเยี่ยม
ชุมชน, การจัดชุดรับสงผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉินการจัดตั้งหนวยกูชีพ,การจัดหนวยกูภัย “หนึ่งตําบล หนึ่งทีมกูภัย”
2.3) พัฒนาปรับปรุงระบบการกําจัดขยะมูลฝอย
โดยเนนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินการอยางเปนระบบ รวมบริหารจัดการบอกําจัดขยะรวมของอําเภอแมสาย รวมกับเทศบาลตําบลแมสาย และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ การสรางจิตสํานึกในการรักษาความสะอาดเรียบรอยของบานเมือง การจัดใหมีระบบบําบัด
น้ําเสียรวมของชุมชน รองรับการขยายตัวของเมืองแมสาย เมืองทองเที่ยวตามแนวชายแดน
2.4) การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานในรูปแบบ
“ประชาคมเทศบาล”

3.นโยบายการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
มีนโยบายมุงเนนที่จะจัดระบบการศึกษาในระดับอนุบาล เด็กกอนวัยเรียนและพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอก
ระบบ สนับสนุนใหประชาชนมีความรู ความเขาใจในวัฒนธรรม และจารีตประเพณีอันดีงามเสริมสรางจิตสํานึก และ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตนตอสังคม ภายใตความหลากหลายทางวัฒนธรรมตลอดจนฟนฟู และรักษาเอกลักษณ
ของทองถิ่น โดยการสนับสนุน กิจกรรมทางศาสนาของประชาชนทุกศาสนา สงเสริมและพัฒนาความสามารถดานกีฬา
แกเยาวชนในชุมชนอยางทั่วถึง พรอมใหเยาวชนและผูที่สนใจไดรับการฝกฝน เพื่อพัฒนาทักษะทางดานกีฬาอยางมีระบบ
นําไปสูการพัฒนาที่ถูกตอง ปรับปรุงศูนยเยาวชนตําบลใหเกิดความหลากหลายในกิจกรรมตาง ๆ เชน ดานดนตรีสากล
ดนตรีพื้นบานศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กิจกรรมนันทนาการที่ทั่วถึงมอบใหแกประชาชน เนนกระบวนการมี
สวนรวม การเรียนรูรวมกันของชุมชน โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
3.1) สงเสริมสนับสนุนและยกระดับการศึกษาของเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
ตามอํานาจขอบเขตที่กฎหมายกําหนด เตรียมความพรอมดานบุคลากร วัสดุอุปกรณ สื่อการเรียนการสอน และพัฒนา
ยกระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็กจัดเปนโรงเรียนเทศบาล ระดับอนุบาล
การสงเสริมการเรียนรูของชุมชน โดยใชระบบ
คุณธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนเปนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรูที่เชื่อมโยงความรวมมือของสถาบันครอบครัว สถาบัน
ทางศาสนา สถาบันทางการศึกษา และสถาบันทางสังคม พรอมทั้งพัฒนาคุณภาพการศึกษาระบบเครือขายของ
ทองถิ่น
3.2) สนับสนุนการศึกษาอบรมของประชาชน การสงเสริมพัฒนาเด็กเยาวชนไดรับโอกาสในการศึกษาตอใน
ระดับสูงแลวนําความรูความสามารถกลับมาพัฒนาทองถิ่น การจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดตั้งศูนยขอมูล
ขาวสาร งานเผยแพรประชาสัมพันธ
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3.3) สงเสริมและสนับสนุนศูนยบูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน สถาบันทางศาสนา ใหเปนแหลงเรียนรู
และสืบคน เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมของทองถิ่นอยางยั่งยืน การสรางองคความรู สืบคนปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่น
ใหชุมชนตาง ๆ ไดเขามีสวนรวมในการถายทอดความรูภูมิปญญาพื้นบาน แกเด็กและเยาวชน การบํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม
3.4) สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการตาง ๆ จัดตั้งศูนยเยาวชนเทศบาลตําบลเวียงพางคํา เปน
แหลงเรียนรูแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสริมสรางประสบการณในการดําเนินงานดานตาง ๆ การจัดตั้งชมรมกีฬาและ
นันทนาการ จัดหาและบํารุงรักษาอุปกรณกีฬา สถานที่ออกกําลังกายและพักผอนหยอนใจชุมชน

4.นโยบายการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบรอย
มีนโยบายมุงเนนที่จะใหบริการประชาชนทุกระดับ และใหประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได มีการรักษาความ
สงบเรียบรอยของประชาชน และการประชาสัมพันธใหความรูดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเนนให
ประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานความรวมมือทุกภาคสวนในลักษณะเครือขายความรวม
มือในการปฏิบัติงานใหเกิดความผาสุกและเกิดความมั่นคงในชีวิตทรัพยสิน โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
4.1) พัฒนาระบบรักษาความสงบเรียบรอยแกชุมชน พัฒนาศักยภาพเครือขายอาสาสมัคร อปพร. ชรบ., ตํารวจ
ชุมชน, ทหารกองหนุน-กองกําลังประชาชน ประสานความรวมมือชมรมกํานัน-ผูใหญบานดูแลการรักษาความสงบเรียบร
อยของหมูบาน ชุมชน
4.2) การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรมโดยเนนชุมชนมีสวนรวม การจัดตั้งศูนย
ประสานงานการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเมืองชายแดน รวมปฏิบัติหน
าที่กับศูนย อปพร.ในแตละหมูบาน การจัดตั้งสายตรวจรวมระหวาง อปพร. กับอาสาสมัครตํารวจชุมชน ,การประสานงาน
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง
4.3) การจัดหาใหมีเครื่องมือเครื่องใชในการดับเพลิง การปองกันรักษาความสงบเรียบรอย ใหมีมาตรฐาน
ครบถวน สงเสริมและเผยแพรความรูในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหแกราษฎร สรางความเชื่อมั่นใหกับ
ประชาชน และการประกอบธุรกิจของนักลงทุนในเมืองชายแดน มากยิ่งขึ้น
4.4) การจัดทําระบบขอมูลชุมชน ในการสํารวจสภาพพื้นที่ การอยูอาศัยของประชาชนในแตละหมูบาน ชุมชน
เพื่อจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนการรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน และการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ
เพื่อเอาชนะยาเสพติดอยางจริงจัง

5. นโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การสงเสริมการลงทุนการพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
มีนโยบายมุงเนนที่จะสงเสริมการพัฒนาเสริมสรางเศรษฐกิจพื้นฐานครัวเรือนและชุมชน เพื่อสรางความมั่นคง
ดานการประกอบอาชีพ และยกระดับรายไดใหแกประชาชนในทองถิ่นอยางยั่งยืน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุง
และพัฒนาสินคาในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม เพิ่มศักยภาพแกเกษตรกรและการผลิตใหไดคณ
ุ ภาพมาตรฐาน ปรับปรุง
ศักยภาพการจัดเก็บรายได และเรงพัฒนาเพิ่มศักยภาพดานการทองเที่ยวในทองถิ่นอยางครบวงจร โดยมีแนวทางในการ
พัฒนา ดังนี้
5.1) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหมีความสมดุล สอดคลองแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
5.2) สงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและสรางมูลคาเพิ่มของสินคาและบริการ เพื่อยกระดับรายไดสนับสนุน
กิจกรรมของกลุมอาชีพตาง ๆ มุงกระจายรายไดสูประชาชนอยางทั่วถึง โดยมุงหวัง ใหประชาชนในทองถิ่น มีงานทําตลอด
ฤดูกาล
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5.3) พัฒนากระบวนการในการผลิตและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑชุมชน พรอมทั้งพัฒนาแหลงการตลาดเพื่อ
รองรับการจําหนายผลิตภัณฑ เพิ่มศักยภาพแกเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตสนับสนุนสินคาภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
ควบคูกับพัฒนาเมืองใหนาอยู และปลอดภัย เพื่อสรางความมั่นใจแกนักทองเที่ยวและผูประกอบการดานบริการ และ
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงปจจัยพื้นฐาน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทุกดานอยางมีระบบ
5.4) พัฒนาแหลงทองเที่ยวเมืองชายแดนใหมศี ักยภาพสอดคลองกับวัฒนธรรมทองถิ่น สรางงานเสริมรายไดเพิ่ม
ขึ้นใหกับประชาชนและชุมชน

6. นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
มีนโยบายมุงเนนที่จะพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอยางมีระบบ เรงรัดพัฒนาดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการและ
บริการสาธารณะทุกดานใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน สนองตอการพัฒนาศักยภาพและสภาพแวดลอมทางกายภาพของเมือง
อันจะเปนสวนสําคัญในการเพิ่มความสะดวกในการดํารงชีวิต การคมนาคม สัญจรไปมาและการประกอบอาชีพของ
ประชาชน โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
6.1 เรงพัฒนาเครือขายระบบโครงสรางพื้นฐานของหมูบานและ เชื่อมโยงกับทุกตําบลใหมีความสะดวกสบาย
ปลอดภัย ทั้งดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหไดคุณภาพ มีมาตรฐานรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและเมือง
ชายแดน
6.2 การพัฒนาระบบผังเมือง การควบคุมอาคาร ระบบการจราจร ถนนเลี่ยงเมือง ถนนสายหลักสะพาน ทอ
ระบายน้ํา ระบบประปา การบํารุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งกอสรางอื่น ๆ พรอมปรับปรุงภูมทัศนของ
หมูบาน ชุมชนใหครบทุกพื้นที่

7. นโยบายการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
มีนโยบายมุงเนนที่จะเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน
ในการปรับปรุงบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่เปนไปอยางยั่งยืน ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน ครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม พัฒนาบาน
เมืองใหนาอยู นาอาศัย มี ทรัพยากรธรรมชาติที่พอเพียง เหมาะสมตอการนํามาใชประโยชน ภายใตการรักษาความสมดุล
ของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
7.1) การเสริมสรางจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7.2) การปองกันการทําลาย การบําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7.3) พัฒนาสิ่งแวดลอมโดยการบริหารจัดการ กิจกรรมการสนับสนุนระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
7.4) รณรงคการขุดลอกวัชพืช คลองที่สงน้ําใชในการเกษตร ขุดลอกลําเหมืองเพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
7.5) ปรับปรุงแหลงเก็บกักน้ํา การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่
เพื่อการอนุรักษใหเกิดการใชที่ดินอยางมีระบบ สรางความเขาใจและมีสวนรวมในการบริหารจัดการ การอนุรักษ
แหลงเรียนรูโบราณสถาน ปาไม ภายใตจิตสํานึก และรับผิดชอบในสิ่งแวดลอม โดยทั่วถึงและเทาเทียมกัน
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บทที่ 5 สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
5.1 วิสัยทัศนการพัฒนา
“องคกรที่เปนเลิศมุงใหบริการ สูธรรมาภิบาลคูตําบล”

5.2 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวง 3 ป
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน
มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1 สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน รักษา ฟนฟูสุขภาพ ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
1.2 พัฒนาและสงเสริมการศึกษาในระดับเด็กกอนวัยเรียน การศึกษาในระบบและนอกระบบใหความรูคู
คุณธรรม
1.3 พัฒนาและเสริมสรางการกีฬา และนันทนาการของประชาชนและเยาวชน สูการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
1.4 สงเสริมและสนับสนุนการฟนฟู สืบสาน อนุรักษ และบูรณาการงานดานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
ทองถิ่น
1.5 พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคม และสนับสนุนการสังคมสงเคราะหแกผูดอยโอกาสทางสังคม
1.6 สงเสริมและสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของชุมชน

2.พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบรอย และความมั่นคงเขตเมืองชายแดน
มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
2.1 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน องคกร ชุมชน และวัสดุอุปกรณใหมีความเขมแข็งในการสรางเครือขาย
และดําเนินงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความสงบเรียบรอยภายใน
2.2 สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอาชญากรรม
2.3 พัฒนาประสิทธิภาพการเฝาระวังปญหา ภัยธรรมชาติ และพัฒนาระบบขอมูลขาวสารการแจงเตือนภัย
การขาว

3. พัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานครัวเรือนและชุมชน การลงทุน การพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
3.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝมือแรงงาน และยกระดับรายไดกลุมองคกรอาชีพ ผูวางงาน และ
ผูดอยโอกาสทางสังคม
3.2 สงเสริมและสนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มของสินคา บริการ และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน
3.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการผลิตภาคเกษตร สอดคลองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 พัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวเมืองชายแดนและการบริหารจัดการทองเที่ยว สรางรายไดแกประชาชน
และชุมชน

4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปการ
มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
4.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ําของหมูบานและเชื่อมโยงกับทุก
ตําบล
4.2 ขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะ
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4.3 ขยายเขตระบบประปา
4.4 ติดตั้งระบบโทรศัพทสาธารณะ
4.5 พัฒนาระบบจราจรทางบก
4.6 สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําผังเมือง และควบคุมอาคารสอดคลองเมืองนาอยูอยางยั่งยืน

5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดลอมเมืองนาอยูอยางยัง่ ยืน
มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
5.1 สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน ฟนฟู อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.2 สงเสริมและสนับสนุนการสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.3 สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
5.4 สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการบําบัดน้ําเสียชุมชน และการระบายน้ําแกไขปญหาน้ําทวม
5.5 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค
5.6 สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการใชที่ดินอยางมีระบบ

6. พัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
6.1 สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในรูปประชาคมเทศบาลในการบริหารจัดการกิจการ
ทองถิ่นใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได
6.2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน
6.3 พัฒนาการบริหารงานการคลัง ระบบการพัสดุ และระบบการจัดเก็บรายได
6.4 พัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร
6.5 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่สําคัญแกประชาชน
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บทที่ 6 สรุปบัญชีโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ยุทธศาสตร
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
รวม
2) พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบรอย และความ
มั่นคงเขตเมืองชายแดน
2.1 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน องคกร ชุมชน และวัสดุอุปกรณใหมีความ
เขมแข็งในการสรางเครือขายและดําเนินงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ความสงบเรียบรอยภายใน

ป 2553
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2554
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2555
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ป
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

19

2,610,000

13

910,000

13

910,000

45

4,430,000

24

6,895,240

18

7,355,240

17

6,355,240

59

20,605,720

18

1,104,000

9

515,000

9

515,000

36

2,134,000

27

1,189,000

17

925,000

16

905,000

60

3,019,000

9

1,660,000

9

1,660,000

9

1,660,000

27

4,980,000

12
109

2,790,000
16,248,240

4
70

140,000
11,505,240

4
60

140,000
10,485,240

20
239

3,070,000
38,238,720

12

1,513,050

1

20,000

1

20,000

14

1,553,050
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ป 2553
ยุทธศาสตร
2.2 สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและ
อาชญากรรม
2.3 พัฒนาประสิทธิภาพการเฝาระวังปญหา ภัยธรรมชาติ และพัฒนา
ระบบขอมูลขาวสาร การแจงเตือนภัย การขาว
รวม
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
รวม
4) พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปการ
4.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบาย
น้ําของหมูบานและเชื่อมโยงกับทุกตําบล
4.2 ขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะ

ป 2554
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
300,000
3

ป 2555
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
300,000
3

รวม 3 ป
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
969,000
12

6

งบประมาณ
(บาท)
369,000

5

875,000

1

200,000

1

200,000

7

1,275,000

23

2,757,050

5

520,000

5

520,000

33

3,797,050

5

410,000

5

410,000

5

410,000

15

1,230,000

3

300,000

3

300,000

3

300,000

9

900,000

7

885,000

2

675,000

2

675,000

11

2,235,000

5

130,000

4

200,000

2

100,000

11

430,000

20

1,725,000

14

1,585,000

12

1,485,000

46

4,795,000

23

10,105,800

37

22,185,000

1

250,000

61

32,540,800

3

1,260,000

3

1,235,000

2

1,200,000

8

3,695,000

จํานวนโครงการ
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ยุทธศาสตร
4.3 ขยายเขตระบบประปา
4.4 ติดตั้งระบบโทรศัพทสาธารณะ
4.5 พัฒนาระบบจราจรทางบก
4.6 สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําผังเมือง และควบคุมอาคาร
สอดคลองเมืองนาอยูอยางยั่งยืน
รวม
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
รวม

ป 2553
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
300,000
2
250,000
1
700,000
3
700,000
2

ป 2554
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
250,000
1
100,000
1
700,000
2

ป 2555
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
250,000
1
100,000
1
700,000
2

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
300,000
2
750,000
3
900,000
5
1,400,000
6

34

13,315,800

44

24,470,000

7

2,500,000

85

40,285,800

6

1,030,000

3

830,000

3

830,000

12

2,690,000

3

260,000

3

260,000

3

260,000

9

780,000

5

1,700,000

-

-

-

-

5

1,700,000

4

100,000

-

-

-

-

4

100,000

5

450,000

-

-

-

-

5

450,000

2
25

2,100,000
5,640,000

1
7

100,000
1,190,000

1
7

100,000
1,190,000

4
39

2,300,000
8,020,000
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ยุทธศาสตร
6) พัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
6.1 สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในรูปประชาคมเทศบาล
ในการบริหารจัดการกิจการทองถิ่นใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบได
6.2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ
สูการบริการที่ดีแกประชาชน
6.3 พัฒนาการบริหารงานการคลัง ระบบการพัสดุ และระบบการจัดเก็บรายได
6.4 พัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร
6.5 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่สําคัญแกประชาชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

ป 2553
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2554
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2555
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

8

985,000

6

915,000

6

915,000

20

2,815,000

30

6,340,000

28

8,090,000

28

6,090,000

86

20,520,000

6
2
5
51
262

5,305,000
335,000
750,000
13,715,000
53,401,090

2
3
39
179

110,000
250,000
9,365,000
48,635,240

2
3
39
130

110,000
250,000
7,365,000
23,545,240

10
2
11
129
571

5,525,000
335,000
1,250,000
30,445,000
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

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง ไดรบั การฟนฟูสุขภาพ
กายและใจใหสมบูรณมีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ ีขึ้น
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
และเกิดการมีสวนรวมระหวาง
องคกรชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
และเกิดการมีสวนรวมระหวาง
องคกรชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ลด
การแพรระบาดของโรค และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานดาน
การปองกันควบคุมโรคติดตอใน
ทองถิน่

1

โครงการจัดหาเครื่องออกกําลัง เพื่อสงแสริมการยกระดับสุขภาพ
อนามัยทีด่ ีถว นหนาแกประชาชน
กายและจัดหาสถานทีอ่ อก
กําลังกายกลางแจง

ทุกหมูบานในเขตพื้นที/่
สวนสาธารณะในพื้นที่

900,000.งบ ทต./
งบ สปสช

-

-

2

โครงการเขาคายอบรม/ศึกษาดู เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
งานอสม.และแกนนําสงเสริม สาธารณสุขมูลฐานชุมชนและ
พัฒนาการมีสวนรวมยกระดับ
สุขภาพชุมชน
คุณภาพชีวิตทีด่ ีของประชาชน
โครงการปรับปรุงศูนย ศสมช. เพื่อพัฒนาสถานที่ใหบริการ
และจัดหาครุภัณฑ หมู 3
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน และ
เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพ
ประชาชนอยางใกลชิด
เพื่อสงแสริมการยกระดับสุขภาพ
โครงการรณรงคปองกันโรค
อนามัยทีด่ ีถว นหนาแกประชาชน
ไขเลือดออกและพนหมอก
และเพิ่มประสิทธิภาพการปองกัน
ควันทําลายแหลงเพาะพันธุ
และควบคุมการแพรระบาดของ
ยุงลาย
โรคไขเลือดออกในทองถิ่น

กิจกรรมฝกอบรม อสม.
และการศึกษาดูงานสราง
วิสัยทัศน/หมู 1-10

300,000.งบ ทต.

-

-

หมู 3

60,000.งบ ทต.

-

-

กิจกรรมรณรงค สํารวจ
แหลงเพาะพันธุพน หมอก
ควัน ประกวดหมูบ าน
ปลอดยุงลาย และซอม
บํารุงเครื่องพน/หมู 1-10

150,000
งบ ทต.

150,000
งบ ทต.

150,000
งบ ทต.

3

4

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานสาธารณสุข
ทต.เวียงพางคํา

งานสาธารณสุข
ทต.เวียงพางคํา

งานสาธารณสุข
ทต.เวียงพางคํา

งานสาธารณสุข
ทต.เวียงพางคํา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

5

โครงการสรางโภชนาการเด็ก
น้ําหนักต่ํากวาเกณฑ

เพื่อสงแสริมการยกระดับสุขภาพ
อนามัยทีด่ ีถว นหนาแกเด็ก
เยาวชนในทองถิน่

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

เด็กเยาวชนในทองถิ่นมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง ไดรับการฟนฟู
สุขภาพกายและใจใหสมบูรณมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น

งานสาธารณสุข
ทต.เวียงพางคํา

6

โครงการจัดหาโตะทํางานของ
ศูนย ศสมช.หมู 4

40,000.งบ ทต.

-

-

โครงการอบรมการปองกัน
โรคติดตอและไมติดตอ

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
และเกิดการมีสวนรวมระหวาง
องคกรชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ประชาชนมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง ไดรบั การฟนฟูสุขภาพ
กายและใจใหสมบูรณมีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ ีขึ้น

งานสาธารณสุข
ทต.เวียงพางคํา

7

เพื่อพัฒนาสถานที่ใหบริการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน และ
เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพ
ประชาชนอยางใกลชิด
เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนและ
พัฒนาการมีสวนรวมยกระดับ
คุณภาพชีวิตทีด่ ีของประชาชน

จัดหาอาหารเสริมนม แก
เด็กแรกเกิดและตกเกณฑ
จปฐ./กิจกรรมอบรมให
ความรูดานโภชนาการแก
มารดา/หมู 1-10
หมู 4

8

โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรค เพื่อสงแสริมการยกระดับสุขภาพ
พิษสุนัขบา
อนามัยทีด่ ีถว นหนาแกประชาชน
และพัฒนาระบบการควบคุมโรค
จากสัตว

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

ฝกอบรม อสม.ประชาชน
เกี่ยวกับโรคติดตอ/
โรคมะเร็งเตานม/ปาก
มดลูก/เบาหวาน และ
อื่นๆ ที่ควรรู/หมู 1-10
กิจกรรมรณรงค /ฉีด
วัคซีนปองกัน/
ลงทะเบียนคุมสัตวเลี้ยง
ในทองถิน่ /หมู 1-10

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ

ประชาชนมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง ไดรบั การฟนฟูสุขภาพ
กายและใจใหสมบูรณมีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ ีขึ้น และมีการควบคุม
โรคติดตอจากสัตวเลี้ยงอยางมี
ประสิทธิภาพ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

งานสาธารณสุข
ทต.เวียงพางคํา

งานสาธารณสุข
ทต.เวียงพางคํา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ลด
การแพรระบาดของโรคติดตอ
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานดานการสงเสริม ฟนฟู
สุขภาพอนามัยทีด่ ีของประชาชน
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
และเกิดการมีสวนรวมระหวาง
องคกรชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ประชาชนมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง ไดรบั การฟนฟูสุขภาพ
กายและใจใหสมบูรณมีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ ีขึ้น
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
และเกิดการมีสวนรวมระหวาง
องคกรชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ประชาชนมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง ไดรบั การฟนฟูสุขภาพ
กายและใจใหสมบูรณมีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ ีขึ้น

9

โครงการอบรมการดูแล
สงเสริมสุขภาพชุมชน และ
ความรูดานกฎหมาย
สาธารณสุข

เพื่อสงแสริมการยกระดับสุขภาพ
อนามัยทีด่ ีถว นหนาแกประชาชน
และพัฒนาความรูด านกฎหมาย
สาธารณสุขแกประชาชน

ประชาชนในเขตพื้นที่

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

10

ปรับปรุงศูนย ศสมช.หมู 8

200,000.งบ ทต.

-

-

11

โครงการอบรมการปองกัน
และแกไขโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง

หมู 8
เพื่อพัฒนาสถานที่ใหบริการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน และ
เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพ
ประชาชนอยางใกลชิด
เพื่อสงแสริมการยกระดับสุขภาพ ประชาชนในเขตพื้นที่
อนามัยทีด่ ีถว นหนาแกประชาชน

50,000.งบ ทต.

50,000.งบ ทต.

50,000.งบ ทต.

12

ปรับปรุงศูนย ศสมช.พรอมเท
ลานแกไขปญหาน้ําทวม หมู 9

หมู 9

200,000.งบ ทต.

-

-

13

โครงการตลาดสดนาซื้อ
อาหารสะอาด ปลอดภัย
สงเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
และโภชนาการ

กิจกรรมลางตลาด/อบรม
อาหารปลอดภัย/ตรวจ
สารปนเปอนในอาหาร
การประกวดแผงลอย
รานคาอรอยปลอดภัย/
ตลาดสดในพื้นที่

40,000
งบ ทต.

40,000
งบ ทต.

40,000
งบ ทต.

เพื่อพัฒนาสถานที่ใหบริการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน และ
เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพ
ประชาชนอยางใกลชิด
เพื่อสงเสริมสุขอนามัยดาน
โภชนาการของปะชาชน และ
พัฒนามาตรฐานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมของตลาดในพื้นที่

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานสาธารณสุข
ทต.เวียงพางคํา

งานสาธารณสุข
ทต.เวียงพางคํา

งานสาธารณสุข
ทต.เวียงพางคํา

งานสาธารณสุข
ทต.เวียงพางคํา

งานสาธารณสุข
ทต.เวียงพางคํา
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ที่
14

15

16

17

18

โครงการ
โครงการสงเสริมสุขภาพจิต
ชุมชน

วัตถุประสงค

เพื่อสงเสริม สุขภาพจิตทีด่ ีแก
ชุมชนและพัฒนาการมีสวนรวม
ยกระดับคุณภาพสุขภาพจิตและ
กายของประชาชน
โครงการลดภาวะโรคอวน
เพื่อสงแสริมการยกระดับสุขภาพ
ตามแนวทางองคกรไรพุง
อนามัยทีด่ ีถว นหนาแกประชาชน
และพัฒนาตนแบบการดูแล
สุขภาพที่ดี
เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
โครงการสนับสนุนอุปกรณ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนและ
การแพทย สําหรับศูนย
พัฒนาการมีสวนรวมยกระดับ
ศสมช.
คุณภาพชีวิตทีด่ ีของประชาชน
โครงการสนับสนุนการจัดกีฬา เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนและ
และเขารวมการแขงขันกีฬา
พัฒนาการมีสวนรวมยกระดับ
อสม.
คุณภาพชีวิตทีด่ ีของประชาชน
โครงการสนับสนุนกิจกรรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
วัน อสม.
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนและ
พัฒนาการมีสวนรวมยกระดับ
คุณภาพชีวิตทีด่ ีของประชาชน

เปาหมาย
กิจกรรมอบรม อสม.
ประชาชน ผูป ฏิบตั ิงาน
ครัวเรือน/หมู 1-10

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ

ประชาชนมีสุขภาพจิตดี สงผลให
รางกายแข็งแรง และไดรับการ
ฟนฟูสุขภาพใจและกายให
สมบูรณมีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น
กิจกรรมอบรม/กิจกรรม
50,000
50,000
50,000
ประชาชนมีสุขภาพรางกาย
สงเสริมตนแบบไรพุง/
งบ ทต.
งบ ทต.
งบ ทต.
แข็งแรง ไดรบั การฟนฟูสุขภาพ
กิจกรรมการออกกําลัง
กายและใจใหสมบูรณมีคุณภาพ
กาย/หมู 1-10
ชีวิตทีด่ ีขึ้น
จัดหาวัสดุอุปกรณ
100,000
100,000
100,000
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
การแพทยที่จําเปน/
งบ ทต./งบจาก งบ ทต./งบจาก งบ ทต./งบจาก และเกิดการมีสวนรวมระหวาง
หมู 1-10
หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น องคกรชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
10,000
สนับสนุนการจัดกีฬาและ
10,000
10,000
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
สงตัวนักกีฬา อสม.เขา
งบ ทต.
งบ ทต.
งบ ทต.
และเกิดการมีสวนรวมระหวาง
รวมแขงขัน/หมู 1-10
องคกรชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
สนับสนุนการจัดกิจกรรม
10,000
10,000
10,000
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
วัน อสม./หมู 1-10
งบ ทต.
งบ ทต.
งบ ทต.
และเกิดการมีสวนรวมระหวาง
องคกรชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานสาธารณสุข
ทต.เวียงพางคํา

งานสาธารณสุข
ทต.เวียงพางคํา

งานสาธารณสุข
ทต.เวียงพางคํา

งานสาธารณสุข
ทต.เวียงพางคํา

งานสาธารณสุข
ทต.เวียงพางคํา
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ที่
19

โครงการ
โครงการกองทุนสุขภาพ
สงเสริมสิทธิประกันสุขภาพ
ถวนหนา

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

เพื่อพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
ถวนหนาแกประชาชน

จัดตั้งกองทุนสุขภาพ/
ฝกอบรมสิทธิประกัน/
กิจกรรม สปสช/หมู 1-10

230,000
งบ ทต./
457,312.50
งบ สปสช

230,000
งบ ทต./
457,312.50
งบ สปสช

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ

230,000
งบ ทต./
457,312.50
งบ สปสช

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
และเกิดการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในทองถิ่น

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

โครงการ
โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาแกเด็กยากไร

2

โครงการติดตั้งหลังคาโครง
เหล็กพรอมติดแสลมสนามเด็ก
เลนศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
วิเชตรมณี

3

โครงการเรียนรูโลกกวางของ
เยาวชนตําบลเวียงพางคํา

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

เพื่อสงเสริมเด็กเยาวชนที่ยากจน
ยากไร และดอยโอกาส มีโอกาส
ไดรับการศึกษาตามเกณฑและ
สูงขึ้น และสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
ยากไร

- ทุนการศึกษากองทุน
แพลน/เด็กเยาวชนในเขต
พื้นที่

150,000
งบ ทต.

150,000
งบ ทต.

150,000
งบ ทต.

- ทุนการศึกษาเด็กยากจน
ยากไร/เด็กเยาวชนในเขต
พื้นที่
- ทุนการศึกษาบุตรผูทํา
ประโยชนในทองถิ่น/เด็ก
เยาวชนในเขตพื้นที่
โครงหลังคาสนามเด็ก
เลน/ศูนยเด็กเล็ก หมู
4,5,6,7,9

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

20,000
งบ ทต.

20,000
งบ ทต.

20,000
งบ ทต.

250,000
งบ ทต.

-

-

200,000
งบ ทต.

200,000
งบ ทต.

200,000
งบ ทต.

เพื่อพัฒนาโอกาสทางการศึกษา
และพัฒนาการทางรางกาย
สติปญญา และสังคมของเด็กเล็ก
อยางเหมาะสมกับวัยสอดคลอง
กับมาตรฐานการศึกษา
เพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดี คานิยม
ที่เหมาะสมกับวัย และสราง
วิสัยทัศน ความรูป ระสบการณ
ชีวิตแกเด็กและเยาวชนในพื้นที่

กิจกรรมฝกอบรม ศึกษา
นอกหองเรียน/ศูนย
เยาวชนตําบลเวียงพางคํา/
โรงเรียนในพื้นที่

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
เด็กดอยโอกาสในทองถิน่ ไดรับ
การศึกษาภาคบังคับ ที่เหมาะสม
กับวัย และดํารงชีวิตอยูรวมกับ
ผูอื่นอยางมีความสุข และเพิ่ม
บุคลากรที่ดีในการพัฒนาทองถิน่

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

เด็กเล็กไดรบั การพัฒนาเหมาะสม
ตอพัฒนาการทางสติปญญา
รางกาย อารมณ และสิ่งแวดลอม
ทางการเรียนรูไดรับการพัฒนาที่
เหมาะสมสําหรับเด็กเล็ก
นักเรียน เยาวชนมีทัศนคติที่ดีตอ
การเรียนรู มีประสบการณที่
เหมาะสมตอวัย

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

แผนพัฒนาสามป 2553 – 2555 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย | ห น า 79
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
ประสิทธิภาพการเรียน
การสอน ในระบบโรงเรียนและ
ศูนยเด็กเล็กเพิ่มสูงขึ้นตาม
มาตรฐาน
เด็กเล็กไดรบั การพัฒนาเหมาะสม
ตอพัฒนาการทางสติปญญา
รางกาย อารมณ และสิ่งแวดลอม
ทางการเรียนรูไดรับการพัฒนาที่
เหมาะสมสําหรับเด็กเล็กตาม
มาตรฐาน

4

โครงการสนับสนุนบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียน

เพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
การเรียนการสอนในระบบ
โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนในเขตพื้นที่/
ศูนยเด็กเล็ก
ตําบลเวียงพางคํา

150,240
งบ ทต.

150,240
งบ ทต.

150,240
งบ ทต.

5

โครงการศูนยเด็กเล็กนาอยู

เพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาในศูนยเด็กเล็ก

300,000
งบ ทต.

300,000
งบ ทต.

300,000
งบ ทต.

6

โครงการเสริมสรางทักษะ
คอมพิวเตอรแกเยาวชน
ประชาชนทัว่ ไป

เพื่อพัฒนาทักษะดานการใชงาน
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ รองรับการศึกษา การ
ขยายตัวของการคา การทองเที่ยว
ชายแดน

จัดหาสื่อการเรียน/การ
จัดทําหลักสูตร/การปรับ
ภูมิทัศนศนู ยเด็กเล็ก/
กิจกรรมสงเสริมการ
เรียนรู/กิจกรรมสงเสริม
สุขภาพ/ศูนยเด็กเล็ก หมู
4,5,6,7,9
เยาวชน ประชาชนตําบล
เวียงพางคํา

20,000
งบ ทต.

20,000
งบ ทต.

20,000
งบ ทต.

7

โครงการเรียนรูภาษาจีนและ
ภาษาตางประเทศ

เพื่อพัฒนาทักษะดาน
ภาษาตางประเทศรองรับ
การศึกษา การขยายตัวของการคา
การทองเที่ยวชายแดน

เยาวชนตําบล
เวียงพางคํา

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

เยาวชนและประชาชนมีทกั ษะ
ทางดานการใชงานคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถนํามาใชในการศึกษา
ประกอบอาชีพเพือ่ สรางรายไดแก
ครอบครัว
เยาวชนมีทักษะทาง
ภาษาตางประเทศ สามารถ
นํามาใชในการศึกษา และ
ประกอบอาชีพเพือ่ สรางรายไดแก
ครอบครัว

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

แผนพัฒนาสามป 2553 – 2555 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย | ห น า 80
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ที่
8

9

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

โครงการพัฒนาอบรมบุคลากร เพื่อพัฒนาความรูบ ุคลากรทาง
การศึกษาและพัฒนาระบบการ
ทางการศึกษาและจัดทํา
จัดการเรียนการสอนสอดคลอง
หลักสูตร
ตามมาตรฐานจัดการศึกษาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการหนอนนอย
เพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดี คานิยม
รักการอาน
รักการอานเพิ่มพูนความรู ที่
เหมาะสมกับวัยของเด็กและ
เยาวชนในทองถิน่

บุคลากรทางการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา และศูนย
เด็กเล็กในเขตพื้นที่

110,000
งบ ทต.

110,000
งบ ทต.

110,000
งบ ทต.

ประสิทธิภาพการเรียน
การสอน ในศูนยเด็กเล็กเพิ่ม
สูงขึ้นตามมาตรฐานจัดการศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

จัดหาหนังสือ/กิจกรรม
สงเสริมรักการอาน/ศูนย
เด็กเล็ก โรงเรียนในพื้นที่/
ตําบลเวียงพางคํา

70,000
งบ ทต.

70,000
งบ ทต.

70,000
งบ ทต.

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาใน
ระบบโรงเรียนและศูนยเด็กเล็ก

จัดหาสื่อการเรียน
การสอนศูนยเด็กเล็กและ
โรงเรียนในพื้นที่/ตําบล
เวียงพางคํา
สนับสนุนอาหารกลางวัน
ในศูนยเด็กเล็ก โรงเรียน
ในเขตพื้นที่

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

2,500,000
งบ ทต.

2,500,000
งบ ทต.

2,500,000
งบ ทต.

1,700,000
งบ ทต.

1,700,000
งบ ทต.

1,700,000
งบ ทต.

เด็กเยาวชนไดรบั โอกาสและ
คุณภาพการเรียนรู ศึกษาคนควา
นอกหองเรียน มีทัศนคติและ
คานิยมที่ดีตอ การศึกษาคนควา
และรักการอาน
ประสิทธิภาพการเรียน
การสอน ในระบบโรงเรียนและ
ศูนยเด็กเล็กเพิ่มสูงขึ้นตาม
มาตรฐาน
เด็กเยาวชนในศูนยเด็กเล็กและ
สถานศึกษาในพืน้ ที่มีพัฒนาการที่
เจริญเติบโตสมวัยและสุขภาพ
อนามัยแข็งแรงเอือ้ ตอการเรียนรู

โครงการ

วัตถุประสงค

10

โครงการจัดหาสื่ออุปกรณการ
เรียนการสอนโรงเรียนและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

11

เพื่อพัฒนาคุณภาพโภชนาการ
โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันและอาหารเสริมนมแก ของเด็กเยาวชนเหมาะกับวัย
เด็กนักเรียนโรงเรียนและศูนย
เด็กเล็กอยางทัว่ ถึง

สนับสนุนอาหารเสริม
ในศูนยเด็กเล็ก โรงเรียน
ในเขตพื้นที่

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

แผนพัฒนาสามป 2553 – 2555 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย | ห น า 81
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เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
เด็กเล็กไดรบั การพัฒนาเหมาะสม
ตอพัฒนาการทางสติปญญา
รางกาย อารมณ และสิ่งแวดลอม
ทางการเรียนรูไดรับการพัฒนาที่
เหมาะสมสําหรับเด็กเล็กตาม
มาตรฐาน
เด็กเยาวชนและประชาชนไดรบั
โอกาสและคุณภาพการเรียนรู
ศึกษาคนควานอกหองเรียน มี
ทัศนคติและคานิยมที่ดีตอ
การศึกษาคนควา และรักการอาน
เด็กเยาชนในพื้นที่มีอาหารที่มี
คุณภาพในการดํารงชีวิต
ประจําวัน มีพัฒนาการที่
เจริญเติบโตสมวัย และสามารถ
พึ่งพาตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
เด็กเยาวชนในพื้นที่ไดรบั การ
เรียนรูและมีจิตสํานึกตอการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของทองถิน่

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

12

โครงการจัดหา และซอมแซม
เครื่องเลนศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก

เพื่อพัฒนาโอกาสทางการศึกษา
และพัฒนาการทางรางกาย
สติปญญา และสังคมของเด็กเล็ก
อยางเหมาะสมกับวัยสอดคลอง
กับมาตรฐานการศึกษา

เครื่องเลนศูนยเด็กเล็ก
หมู 4,5,6,7,9

300,000
งบ ทต.

300,000
งบ ทต.

300,000
งบ ทต.

13

โครงการปรับปรุงซอมแซม
หองสมุดประชาชน

เพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดี คานิยม
รักการอานเพิ่มพูนความรู ของ
เด็ก เยาวชนและประชาชนใน
ทองถิน่

30,000
งบ ทต.

-

-

14

อุดหนุนคณะกรรมการศึกษาฯ
ตามโครงการเรียนรูเกษตร
ผสมผสานตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อสงเสริมการเรียนรูและการ
พึ่งพาตนเองในการดํารงชีวิต
ประจําวันของนักเรียนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ซอมแซมหองสมุด
ประชาชนในวัดวิเชตร
มณี/อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ าน /
หมู 4
โรงเรียนเจาพอหลวง
อุปถัมภ 5/ตําบล
เวียงพางคํา

15,000
งบ ทต.

15,000
งบ ทต.

15,000
งบ ทต.

15

โรงเรียนเจาพอหลวง
อุดหนุนคณะกรรมการศึกษาฯ เพื่อสงเสริมการพัฒนาแหลง
อุปถัมภ 5/ตําบล
ตามโครงการสรางแหลงเรียนรู ทองเที่ยวเชิงอนุรกั ษเปนแหลง
เวียงพางคํา
เรียนรู และสงเสริมการปลุก
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
จิตสํานึกเด็กเยาวชนในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และประเพณีทองถิ่น

5,000
งบ ทต.

5,000
งบ ทต.

5,000
งบ ทต.

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

แผนพัฒนาสามป 2553 – 2555 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย | ห น า 82
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

16

อุดหนุนคณะกรรมการศึกษาฯ
ตามโครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน
และสภาพแวดลอมทาง
การศึกษา

โรงเรียนเจาพอหลวง
อุปถัมภ 5/โรงเรียนบาน
ปาเหมือด/ตําบล
เวียงพางคํา

170,000
งบ ทต.

170,000
งบ ทต.

170,000
งบ ทต.

17

อุดหนุนคณะกรรมการศึกษาฯ
ตามโครงการถนนดอกไม

เพื่อพัฒนาโอกาสทางการศึกษา
และพัฒนาการทางรางกาย
สติปญญา และสังคมของเด็ก
เยาวชนในพื้นที่อยางเหมาะสม
กับวัยสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษา
เพื่อสงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสงเสริม
การเรียนรู ปลุกจิตสํานึกเด็ก
เยาวชนในพื้นที่ใหรักการอนุรักษ

โรงเรียนเจาพอหลวง
อุปถัมภ 5/ตําบล
เวียงพางคํา

5,000
งบ ทต.

5,000
งบ ทต.

5,000
งบ ทต.

18

อุดหนุนคณะกรรมการศึกษาฯ
ตามโครงการนิทรรศการ
ผลงานนักเรียนสงเสริมความรู
วิชาการ

เพื่อสงเสริมการเรียนรูและ
เสริมสรางประสบการณทาง
วิชาการของเด็กเยาวชนในพื้นที่

โรงเรียนบานปาเหมือด/
ตําบลเวียงพางคํา

10,000
งบ ทต.

-

-

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
เด็กเยาวชนในพื้นที่ไดรบั การ
พัฒนาเหมาะสมตอพัฒนาการ
ทางสติปญญา รางกาย อารมณ
และสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู
ไดรับการพัฒนาที่เหมาะสมตาม
มาตรฐานการศึกษา
เด็กเยาวชนในพื้นที่ไดรบั การ
พัฒนาเหมาะสมตอพัฒนาการ
ทางสติปญญา รางกาย อารมณ
และสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู
ไดรับการพัฒนาที่เหมาะสมตาม
มาตรฐานการศึกษา
เด็กเยาวชนในพื้นที่มีความรู
ประสบการณทางวิชาการ มี
พัฒนาการทางสติปญญาในการ
นําไปศึกษาตอและประกอบ
อาชีพ เพิ่มบุคลากรที่มีคุณภาพใน
การพัฒนาทองถิน่

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา
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ที่

โครงการ

19

อุดหนุนคณะกรรมการศึกษาฯ
ตามโครงการบูรณาการ 8
สาระสงเสริมการเรียนรู
วิชาการ

20

อุดหนุนคณะกรรมการศึกษาฯ
ตามโครงการสงเสริม การใช
แหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ทองถิน่

21

โครงการพัฒนาซอมแซมศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
เด็กเยาวชนในพื้นที่มีความรู
ประสบการณทางวิชาการ มี
พัฒนาการทางสติปญญาในการ
นําไปศึกษาตอและประกอบ
อาชีพ เพิ่มบุคลากรที่มีคุณภาพใน
การพัฒนาทองถิน่
เด็กเยาวชนในพื้นที่มีทศั นคติทดี่ ี
ในการอนุรกั ษ มีความรูดานภูมิ
ปญญาทองถิ่น และนําไปใชใน
การดํารงชีวิต พัฒนาอาชีพ

เปาหมาย

2553
(บาท)

เพื่อพัฒนาทักษะความรู
ความสามารถในการพัฒนา
การศึกษาภาคบังคับ 8 สาระ

โรงเรียนบานปาเหมือด/
ตําบลเวียงพางคํา

50,000
งบ ทต.

-

-

เพื่อเสริมสรางทัศนคติ คานิยมที่ดี
ของเด็กเยาวชนในพื้นที่ในการ
อนุรักษภูมิปญญาทองถิน่ และ
พัฒนาภูมปิ ญญาทอถิ่นใหเปน
แหลงเรียนรูสําหรับเด็กเยาวชน
ประชาชนและนักทองเที่ยว
เพื่อพัฒนาโอกาสทางการศึกษา
และพัฒนาการทางรางกาย
สติปญญา และสังคมของเด็กเล็ก
อยางเหมาะสมกับวัยสอดคลอง
กับมาตรฐานการศึกษา

โรงเรียนบานปาเหมือด/
ตําบลเวียงพางคํา

40,000
งบ ทต.

40,000
งบ ทต.

40,000
งบ ทต.

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

300,000
งบ ทต.

300,000
งบ ทต.

300,000
งบ ทต.

วัตถุประสงค

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

สิ่งแวดลอมเอื้อตอการเรียนรูของ กองการศึกษา
เด็กเล็กไดรบั การพัฒนาเหมาะสม ทต.เวียงพางคํา
ตอพัฒนาการทางสติปญญา
รางกาย อารมณอยางเหมาะสมกับ
วัย และสรางความปลอดภัย
ใหแกเด็กเล็ก
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ที่

โครงการ

22

โครงการปรับปรุงศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

23

โครงการอัพเกรดเครื่อง
คอมพิวเตอร

24

โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
สงเสริมการสรางบุคลากร
ทองถิน่
โครงการจัดตั้งโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล

25

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2553
(บาท)

เพื่อพัฒนาศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศสงเสริมการการศึกษา
คนควา สืบคนขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนแกเด็กเยาวชนและ
ประชาชนในพืน้ ที่
เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสงเสริมการการศึกษา
คนควา สืบคนขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนแกเด็กเยาวชนและ
ประชาชนในพืน้ ที่
เพื่อสงเสริมการสรางบุคลากร
ทองถิน่ รองรับการพัฒนาบานเกิด

ปรับปรุงศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศในสํานักงาน
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

100,000
งบ ทต.

-

-

ระบบเทคโนโลยีการปฏิบัติงาน
ราชการและบริการประชาชนเกิด
ความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพสูง

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทต.เวียงพางคํา

อัพเกรดเครื่องคอมพิว
แตอรในศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศในเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา

100,000
งบ ทต.

-

-

ระบบเทคโนโลยีการปฏิบัติงาน
ราชการและบริการประชาชนเกิด
ความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพสูง

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทต.เวียงพางคํา

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนในเขตพื้นที่

250,000
งบ ทต.

250,000
งบ ทต.

250,000
งบ ทต.

ทองถิน่ มีบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถในการสราง
ประโยชนและพัฒนาทองถิ่น

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

-

1,000,000
งบ ทต.

-

เด็กเล็กในพื้นที่มโี อกาสทาง
การศึกษาที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

เพื่อพัฒนาโอกาสทางการศึกษา จัดตั้งโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
และพัฒนาการทางรางกาย
สติปญญา และสังคมของเด็กเล็ก
ในพื้นทีอ่ ยางเหมาะสมกับวัย
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
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1.ยุทธศาสตร พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและเสริมสรางการกีฬา และนันทนาการของประชาชนและเยาวชน สูการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
ที่
1

2

3

4

5

โครงการ

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
เยาวชน ประชาชนใชเวลาวางเปน
ประโยชนในการเลนกีฬาหางไกล
ยาเสพติดและสุขภาพอนามัย
แข็งแรง ปราศจากโรค
เยาวชนใชเวลาวางประกอบ
กิจกรรมที่เปนประโยชนหางไกล
ยาเสพติดและมีพฒ
ั นาการทาง
อารมณ สังคมที่ดี
เยาวชน ประชาชนใชเวลาวางเปน
ประโยชนในการเลนกีฬาหางไกล
ยาเสพติดและสุขภาพอนามัย
แข็งแรง ปราศจากโรค
เยาวชน ประชาชนใชเวลาวางเปน
ประโยชนในการเลนกีฬาหางไกล
ยาเสพติดและสุขภาพอนามัย
แข็งแรง ปราศจากโรค
เยาวชน ประชาชนใชเวลาวางเปน
ประโยชนในการเลนกีฬาหางไกล
ยาเสพติดและสุขภาพอนามัย
แข็งแรง ปราศจากโรค

เปาหมาย

2553
(บาท)

จํานวนรวม 4 ชุด/
หมู 1 หมู 2

30,000
งบ ทต.

-

-

หมู 2 หมู 9

10,000
งบ ทต.

-

-

หมู 3 หมู 4

80,000
งบ ทต.

-

-

หมูบานในเขตเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

หมู 5

9,000
งบ ทต.

-

-

วัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที่ และสรางภูมิคุมกันตานยา
เสพติด
โครงการจัดหาชุดการแสดง
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
กลุมเยาวชน
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที่ และสรางภูมิคุมกันตานยา
เสพติด
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
โครงการกอสรางลานกีฬา
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
(สนามเปตอง ) เพื่อเปน
สถานทีอ่ อกกําลังกาย เลนกีฬา พื้นที่ และสรางภูมิคุมกันตานยา
เสพติด
โครงการสนับสนุนอุปกรณ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
กีฬาแกกลุมเยาวชน ประชาชน เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที่ และสรางภูมิคุมกันตานยา
เสพติด
โครงการสนับสนุนอุปกรณ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
กีฬาไมพลอง
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที่ และสรางภูมิคุมกันตานยา
เสพติด
โครงการจัดหาอุปกรณการ
กีฬา (เทเบิลเทนนิส) พรอมตา
ขายและลูกปงปอง

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

6

โครงการติดตั้งไฟสปอรตไลท
และตะขายพรอมเสารอบ
สนามบาสเกตบอล

7

โครงการกอสรางสนามกีฬา
(สนามวอลเลยบอล สนาม
ตะกรอ)

8

โครงการสนับสนุนกลุม
นักกีฬาเยาวชนจักรยานเสือ
ภูเขา

9

โครงการสงตัวนักกีฬารวม
แขงขันกีฬาทุกระดับ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที่ และสรางภูมิคุมกันตานยา
เสพติด
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที่ และสรางภูมิคุมกันตานยา
เสพติด
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที่ และสรางภูมิคุมกันตานยา
เสพติด
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที่ และสรางภูมิคุมกันตานยา
เสพติด

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
เยาวชน ประชาชนใชเวลาวางเปน
ประโยชนในการเลนกีฬาหางไกล
ยาเสพติดและสุขภาพอนามัย
แข็งแรง ปราศจากโรค
เยาวชน ประชาชนใชเวลาวางเปน
ประโยชนในการเลนกีฬาหางไกล
ยาเสพติดและสุขภาพอนามัย
แข็งแรง ปราศจากโรค
เยาวชนในพื้นที่ใชเวลาวางเปน
ประโยชนในการเลนกีฬาหางไกล
ยาเสพติดและสุขภาพอนามัย
แข็งแรง ปราศจากโรค
เยาวชน ประชาชนใชเวลาวางเปน
ประโยชนในการเลนกีฬาหางไกล
ยาเสพติดและสุขภาพอนามัย
แข็งแรง ปราศจากโรค

หมู 6

30,000
งบ ทต.

-

-

ขนาด 30×40 เมตร/
หมู 7

300,000
งบ ทต.

-

-

กลุมนักกีฬาเยาวชน
จักรยานเสือภูเขาตําบล
เวียงพางคํา

25,000
งบ ทต.

25,000
งบ ทต.

25,000
งบ ทต.

นักกีฬาเยาวชน
ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบล
เวียงพางคํา

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา
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ที่
10

โครงการ
โครงการแขงขันกีฬา
ประชาชนตําบลเวียงพางคํา

11

โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน
“เวียงพางคําคัพ”

12

โครงการสงตัวนักกีฬารวม
แขงขันกีฬา อปท.และ
สนับสุนนการจัดการแขงขัน
กีฬา

13

อุดหนุนคณะกรรมการศึกษา
ตามโครงการกีฬาสีสัมพันธ
กลุมเครือขายการศึกษา
เวียงพางคํา-แมสาย

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที่ และสรางภูมิคุมกันตานยา
เสพติด

คาจัดงานกีฬาเยาวชน
ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบล
เวียงพางคํา
อุดหนุนคณะกรรมการ
กีฬาหมูบานเขารวม
แขงขัน
นักกีฬาเยาวชนทุก
หมูบานในเขตเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

เขารวมการแขงขันกีฬา
อปท./อุดหนุน อปท.
เจาภาพ/พนักงานเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา

40,000
งบ ทต.

40,000
งบ ทต.

40,000
งบ ทต.

โรงเรียนบานปาเหมือด/
โรงเรียนเจาพอหลวง
อุปถัมภ 5/ตําบล
เวียงพางคํา

25,000
งบ ทต.

25,000
งบ ทต.

25,000
งบ ทต.

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที่ และสรางภูมิคุมกันตานยา
เสพติด
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ สงเสริม
สุขภาพอนามัยทีด่ ีของ
ผูปฏิบัติงานบริการประชาชน
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชนในพืน้ ที่ และสราง
ภูมิคุมกันตานยาเสพติด

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เยาวชน ประชาชนใชเวลาวางเปน กองการศึกษา
ประโยชนในการเลนกีฬาหางไกล ทต.เวียงพางคํา
ยาเสพติดและสุขภาพอนามัย
แข็งแรง ปราศจากโรค

เยาวชนในพื้นที่ใชเวลาวางเปน
ประโยชนในการเลนกีฬาหางไกล
ยาเสพติดและสุขภาพอนามัย
แข็งแรง ปราศจากโรค
พนักงานเจาหนาที่มีรางกาย
แข็งแรง เกิดความแจมใสในการ
บริการประชาชน และกอเกิด
ความรวมมือระหวาง อปท.ใน
เขตอําเภอแมสาย
เยาวชนในพื้นที่ใชเวลาวางเปน
ประโยชนในการเลนกีฬาหางไกล
ยาเสพติดและสุขภาพอนามัย
แข็งแรง ปราศจากโรค

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา
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ที่
14

15

16

17

โครงการ
อุดหนุนคณะกรรมการศึกษา
ตามโครงการสงเสริมความ
เปนเลิศทางดานดนตรี
(ดุริยางคสากล)
อุดหนุนคณะกรรมการศึกษา
ตามโครงการกีฬาสีสัมพันธ
นักเรียน

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
สงเสริมสุนทรียภาพทางดนตรี
ของเด็ก เยาวชนในพื้นที่ และ
สรางภูมิคุมกันตานยาเสพติด
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชนในพืน้ ที่ และสราง
ภูมิคุมกันตานยาเสพติด

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที่ สรางภูมิคุมกันตานยาเสพ
ติด และสรางมิตรการกีฬาของ
เยาวชน
โครงการสนับสนุนการแขงขัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
กีฬาสีศูนยการเรียนรูชุมชน
พื้นที่ และสรางภูมิคุมกันตานยา
ตําบลเวียงพางคํา
เสพติด
อุดหนุนอําเภอแมสายตาม
โครงการแขงขันฟุตบอล
ประเพณี (พรหมมหาราชคัพ)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
เยาวชนใชเวลาวางประกอบ
กิจกรรมที่เปนประโยชนหางไกล
ยาเสพติดและมีพฒ
ั นาการทาง
อารมณ สังคมที่ดี
เยาวชนในพื้นที่ใชเวลาวางเปน
ประโยชนในการเลนกีฬาหางไกล
ยาเสพติดและสุขภาพอนามัย
แข็งแรง ปราศจากโรค
เยาวชน ประชาชนใชเวลาวางเปน
ประโยชนในการเลนกีฬาหางไกล
ยาเสพติดและสุขภาพอนามัยที่
แข็งแรง ปราศจากโรค

เปาหมาย

2553
(บาท)

สนับสนุนชุดวงดุริยางค
สากลโรงเรียนบานปา
เหมือด/ตําบล
เวียงพางคํา
โรงเรียนบานปาเหมือด/
โรงเรียนเจาพอหลวง
อุปถัมภ 5/ตําบล
เวียงพางคํา
อุดหนุนอําเภอแมสาย/
เยาวชน ประชาชนตําบล
เวียงพางคํา

100,000
งบ ทต.

-

-

45,000
งบ ทต.

45,000
งบ ทต.

45,000
งบ ทต.

30,000
งบ ทต.

-

-

สนับสนุนการแขงขัน
กีฬา ศรช./ตําบล
เวียงพางคํา

30,000
งบ ทต.

30,000
งบ ทต.

30,000
งบ ทต.

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

เยาวชน ประชาชนใชเวลาวางเปน กองการศึกษา
ประโยชนในการเลนกีฬาหางไกล ทต.เวียงพางคํา
ยาเสพติดและสุขภาพอนามัยที่
แข็งแรง ปราศจากโรค
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ที่
18

โครงการ
โครงการกอสรางสนามกีฬา
ตานภัยยาเสพติด ตําบล
เวียงพางคํา
(โครงการเกินศักยภาพ)

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที่ และสรางภูมิคุมกันตานยา
เสพติด

เปาหมาย
กอสรางสนามกีฬา/
โรงยิม/ปรับภูมิทศั น/
จัดหาวัสดุอุปกรณกีฬา/
ตําบลเวียงพางคํา

2553
(บาท)
6,000,000
งบ จังหวัด
เชียงราย
งบ กรม
สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิน่

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

-

-

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เยาวชน ประชาชนใชเวลาวางเปน กองชาง
ประโยชนในการเลนกีฬาหางไกล ทต.เวียงพางคํา
ยาเสพติดและสุขภาพอนามัยที่
แข็งแรง ปราศจากโรค
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1.ยุทธศาสตร พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน
1.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการฟนฟู สืบสาน อนุรักษ และบูรณาการงานดานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น
เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

โครงการสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีตน เกี๊ยะ งานปริวาส
ธรรม งานฟงเทศนมหาชาติ
และงานประเพณี
ตั้งธรรม
โครงการสงเสริมฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรมฟอนรํา

หมู 1,3,5,7,10
เพื่อทํานุบาํ รุงศาสนา พัฒนา
จิตสํานึกประชาชนและธํารงไว ตําบลเวียงพางคํา
ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนา
ของทองถิน่

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

ประชาชนมีจิตสํานึก ธํารงรักษา
ไวซึ่งศาสนาที่นบั ถือ และ
ประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา
ไดรับการสืบทอดและธํารงไว

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

เพื่ออนุรักษ ฟนฟูศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามของทองถิ่น

หมู 2 ตําบลเวียงพางคํา

20,000
งบ ทต.

20,000
งบ ทต.

20,000
งบ ทต.

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

3

โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเยาวชนมีสวนรวม
อนุรักษประเพณีวฒ
ั นธรรม

กิจกรรมเด็กเยาวชน
เกี่ยวกับประเพณี
วัฒนธรรม /หมู 1-10

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

4

โครงการบรรพชาภาคฤดูรอ น

เพื่อสงเสริมใหเยาวชนอนุรักษ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ศาสนาที่สําคัญของทองถิ่น และ
รัฐพิธีที่สําคัญ
เพื่อทํานุบาํ รุงศาสนา พัฒนาจิตใจ
ประชาชน เสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตทีด่ ี ของประชาชน

การอุปสมบทพระ เณร
ภาคฤดูรอ น/หมู 1-10

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

5

โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรม เชน สลากพัตร

หมู 1,5,8,9
ตําบลเวียงพางคํา

80,000
งบ ทต.

80,000
งบ ทต.

80,000
งบ ทต.

ประชาชนมีสวนรวมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น
ชุมชนมีความเขมแข็ง
ประชาชนมีจิตสํานึกธํารงรักษา
ประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่น
ศาสนาและรัฐพิธีของชาติ ชุมชน
มีความเขมแข็ง
ประชาชนยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ ี และชุมชนมีความเขม
แขง
ประชาชนมีสวนรวมสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่น
ชุมชนมีความเขมแข็ง

ที่

โครงการ

1

2

วัตถุประสงค

เพื่ออนุรักษ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีที่สําคัญของทองถิน่

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา
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เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

เพื่ออนุรักษ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีที่สําคัญของทองถิน่

หมู 6,7
ตําบลเวียงพางคํา

40,000
งบ ทต.

40,000
งบ ทต.

40,000
งบ ทต.

ประชาชนมีสวนรวมสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่น
ชุมชนมีความเขมแข็ง

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

เพื่ออนุรักษ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีที่สําคัญของทองถิน่

หมู 4,5,8,9
ตําบลเวียงพางคํา

60,000
งบ ทต.

60,000
งบ ทต.

60,000
งบ ทต.

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

เพื่อทํานุบาํ รุงศาสนา พัฒนาจิตใจ
ประชาชน เสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตทีด่ ีของประชาชน
เพื่อทํานุบาํ รุงศาสนา พัฒนาจิตใจ
ประชาชน เสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตทีด่ ีของประชาชน
เพื่อทํานุบาํ รุงศาสนา พัฒนาจิตใจ
ประชาชน เสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตทีด่ ีของประชาชน

จัดหาชุดบวชนาค หมู 8
ตําบลเวียงพางคํา

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

หมู 5,9
ตําบลเวียงพางคํา

40,000
งบ ทต.

40,000
งบ ทต.

40,000
งบ ทต.

กิจกรรมปฏิบัติธรรม
อบรมคุณธรรม หมู 1-10,
โรงเรียนในพื้นที่,ศรช.
ตําบลเวียงพางคํา
จัดงานวัฒนธรรม
ประเพณี พิธีกรรมทาง
ศาสนา และรัฐพิธที ี่
สําคัญ /หมู 1-10

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

ประชาชนมีสวนรวมสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่น
ชุมชนมีความเขมแข็ง
ประชาชนมีจิตสํานึกในการสืบ
สานศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม
มีจิตใจเบิกบาน มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ประชาชนมีจิตสํานึกในการสืบ
สานศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม
มีจิตใจเบิกบาน มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ประชาชนมีจิตสํานึกในการสืบ
สานศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม
มีจิตใจเบิกบาน มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี

200,000
งบ ทต.

200,000
งบ ทต.

200,000
งบ ทต.

ประชาชนมีจิตสํานึกธํารงรักษา
ประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่น
ศาสนาและรัฐพิธีของชาติ ชุมชน
มีความเขมแข็ง เกิดความสามัคคี

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

ที่

โครงการ

6

โครงการสืบสานอนุรักษ
ประเพณีวัฒนธรรม งานโล
ชิงชา ปใหมไขแดง ปใหม
ลูกขาง
โครงการสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีเลี้ยงเสี้ยวบาน

8

โครงการสนับสนุน
การจัดหาชุดบวชนาค

9

โครงการสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ 12
ราศี
โครงการปฏิบัติธรรม อบรม
คุณธรรมจริยธรรมเยาวชน
ชายแดน เสริมสรางพัฒนา
จิตใจผูสูงอายุ ด็ก และสตรี
เพื่ออนุรักษ สืบสานวัฒนธรรม
โครงการจัดงานวัฒธรรม
ประเพณี ศาสนา ที่สําคัญของ ประเพณี ศาสนาที่สําคัญของ
ทองถิน่ และรัฐพิธีที่สําคัญของ ทองถิน่ และรัฐพิธีที่สําคัญ
ชาติ

7

10

11

วัตถุประสงค

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา
กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา
กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

12

โครงการประเพณีบวงสรวงเจา เพื่ออนุรักษ สืบสานวัฒนธรรม
แมบัวเขียว
ประเพณีที่สําคัญของทองถิน่

13

อุดหนุนคณะกรรมการศึกษา
ตามโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมชนเผาอาขา
อุดหนุนคณะกรรมการศึกษา
ตามโครงการจัดกิจกรรมวัน
พอแหงชาติและวันแมแหงชาติ

14

เพื่ออนุรักษ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีที่สําคัญของทองถิน่
เพื่ออนุรักษ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี ศาสนาที่สําคัญของ
ทองถิน่ และรัฐพิธีที่สําคัญ

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

บวงสรวงศาลเจาแมบัว
เขียว สํานักงานเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา
โรงเรียนเจาพอหลวง
อุปถัมภ 5

30,000
งบ ทต.

30,000
งบ ทต.

30,000
งบ ทต.

5,000
งบ ทต.

5,000
งบ ทต.

5,000
งบ ทต.

โรงเรียนบานปาเหมือด

20,000
งบ ทต.

20,000
งบ ทต.

20,000
งบ ทต.

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีสวนรวมสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่น
ชุมชนมีความเขมแข็ง
เด็กเยาวชนในพื้นที่มีสวนรวมสืบ
สานประเพณีวัฒนธรรมของ
ทองถิน่ ชุมชนมีความเขมแข็ง
เด็กเยาวชนในพื้นที่มีจิตสํานึก
ธํารงรักษาประเพณีวัฒนธรรม
ของทองถิน่ ศาสนาและรัฐพิธี
ของชาติ ชุมชนมีความเขมแข็ง
ประชาชนตําบลเวียงพางคํามีสวน
รวม และมีจิตสํานึกในการสืบ
สานประเพณีที่สําคัญของจังหวัด
เชียงราย
ประชาชนตําบลเวียงพางคํามีสวน
รวม และมีจิตสํานึกในการสืบ
สานประเพณีที่สําคัญของชาติ
ประชาชนตําบลเวียงพางคํามีสวน
รวม และมีจิตสํานึกในการสืบ
สานประเพณีที่สําคัญของชาติ

15

อุดหนุนอําเภอแมสายจัดงาน เพื่อสงเสริมการสืบสานประเพณี
ประเพณีพอขุนเม็งรายมหาราช สําคัญของจังหวัดเชียงราย
ป 2553

อุดหนุนอําเภอแมสาย/
ตําบลเวียงพางคํา

35,000
งบ ทต.

-

-

16

อุดหนุนโครงการพิธีวันจักรี 6
เมษายน 2553

เพื่อสงเสริมการสืบสานประเพณี
สําคัญของชาติ

อุดหนุนอําเภอแมสาย/
ตําบลเวียงพางคํา

2,000
งบ ทต.

-

-

17

อุดหนุนโครงการพิธีวันฉัตร
มงคล 5 พฤษภาคม 2553

เพื่อสงเสริมการสืบสานประเพณี
สําคัญของชาติ

อุดหนุนอําเภอแมสาย/
ตําบลเวียงพางคํา

2,000
งบ ทต.

-

-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา
กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา
กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา
กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา
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ที่
18

19

20

21

22

โครงการ

วัตถุประสงค

อุดหนุนโครงการพิธีวันเฉลิมพระ เพื่อสงเสริมการแสดงความ
จงรักภักดีตอ สถาบัน
ชนมพรรษาพระบรมราชินนี าถ
พระมหากษัตริย และสืบสาน
12 สิงหาคม 2553
ประเพณีสําคัญของชาติ
อุดหนุนโครงการประกอบพิธี
เพื่อสงเสริมการแสดงความ
วันปยะมหาราช 23 ตุลาคม 2552 จงรักภักดีตอ สถาบัน
พระมหากษัตริย และสืบสาน
ประเพณีสําคัญของชาติ
อุดหนุนโครงการพิธีวันเฉลิมพระ เพื่อสงเสริมการแสดงความ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ จงรักภักดีตอ สถาบัน
พระมหากษัตริย และสืบสาน
เจาอยูหัวฯ และงานสโมสร
ประเพณีสําคัญของชาติ
สันนิบาต 5 ธันวาคม 2552
เพื่อสงเสริมการแสดงความ
อุดหนุนโครงการทานหาแมฟา
จงรักภักดีตอ สถาบัน
หลวง เนื่องในวันคลายวัน
พระมหากษัตริย และสืบสาน
สวรรคตสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี 18 กรกฎาคม ประเพณีสําคัญของชาติ
2553
เพื่อสงเสริมการสืบสาน
อุดหนุนโครงการงานนมัสการ
ประเพณีสําคัญของจังหวัด
และสรงน้ําพระธาตุเจาดอยตุง
เชียงราย
ป 2553

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

อุดหนุนอําเภอแมสาย/
ตําบลเวียงพางคํา

5,000
งบ ทต.

-

-

ประชาชนตําบลเวียงพางคํามีสวน กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา
รวม และมีจิตสํานึกในการสืบ
สานประเพณีที่สําคัญของชาติ

อุดหนุนอําเภอแมสาย/
ตําบลเวียงพางคํา

2,000
งบ ทต.

-

-

ประชาชนตําบลเวียงพางคํามีสวน กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา
รวม และมีจิตสํานึกในการสืบ
สานประเพณีที่สําคัญของชาติ

อุดหนุนอําเภอแมสาย/
ตําบลเวียงพางคํา

10,000
งบ ทต.

-

-

ประชาชนตําบลเวียงพางคํามีสวน กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา
รวม และมีจิตสํานึกในการสืบ
สานประเพณีที่สําคัญของชาติ

อุดหนุนอําเภอแมสาย/
ตําบลเวียงพางคํา

3,000
งบ ทต.

-

-

ประชาชนตําบลเวียงพางคํามีสวน กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา
รวม และมีจิตสํานึกในการสืบ
สานประเพณีที่สําคัญของชาติ

อุดหนุนอําเภอแมสาย/
ตําบลเวียงพางคํา

5,000
งบ ทต.

-

-

ประชาชนตําบลเวียงพางคํามีสวน กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา
รวม และมีจิตสํานึกในการสืบ
สานประเพณีที่สําคัญของจังหวัด
เชียงราย
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ประชาชนตําบลเวียงพางคํามีสวน
รวม และมีจิตสํานึกในการสืบ
สานประเพณีที่สําคัญของอําเภอ
แมสายและตําบลเวียงพางคํา
ประชาชนตําบลเวียงพางคํามีสวน
รวม และมีจิตสํานึกรูคุณคาของ
กิจกรรมกาชาดและวัฒนธรรมอัน
ดีงามที่สําคัญของชาติ
ประชาชนมีจิตสํานึกธํารงรักษา
ประเพณีวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิน่ ชุมชนมีความ
เขมแข็ง เกิดความสามัคคี

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

อุดหนุนอําเภอแมสาย/
ตําบลเวียงพางคํา

5,000
งบ ทต.

-

-

เพื่อสงเสริมกิจกรรมกาชาดและ อุดหนุนอําเภอแมสาย/
สงเสริมการสิบสานวัฒนธรรมที่ ตําบลเวียงพางคํา
ดีงามของชาติ

15,000
งบ ทต.

-

-

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตําบลเวียงพางคํา

200,000
งบ ทต.

-

-

หมู 2 ตําบลเวียงพางคํา

-

30,000
งบ ทต.

-

ประชาชนมีสวนรวมสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่น
ชุมชนมีความเขมแข็ง

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

หมู 3 ตําบลเวียงพางคํา

-

20,000
งบ ทต.

-

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

หมู ๖ ตําบลเวียงพางคํา

-

20,000
งบ ทต.

-

ประชาชนมีสวนรวมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น
ชุมชนมีความเขมแข็ง
ประชาชนในพืน้ ที่มีสวนรวมสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมของทองถิน่
ชุมชนมีความเขมแข็ง

23

อุดหนุนอําเภอแมสายโครงการ
จัดงานประเพณีบวงสรวงพระ
บรมราชานุสาวรียพระเจาพรหม
มหาราช ป 2553
อุดหนุนโครงการกิจกรรมกิ่ง
กาชาดอําเภอแมสาย

เพื่อสงเสริมการสืบสาน
ประเพณีสําคัญของอําเภอ
แมสายและตําบลเวียงพางคํา

25

อุดหนุนการดําเนินงานสภา
วัฒนธรรมตําบลเวียงพางคํา และ
ศูนยบูรณาการวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชนตําบลเวียงพางคํา

26

เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชนในการอนุรักษ
สืบสาน สรางแหลงเรียนรู
ประเพณีวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิน่ ของทองถิน่
เพื่ออนุรักษ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีที่สําคัญของทองถิน่

โครงการสนับสนุนสืบสาน
ประเพณีสงกรานตถนนสายหวย
น้ํารินจัดเปนถนนสายน้ําสงเสริม
การทองเที่ยว
โครงการสงเสริมศิลปะการแสดง เพื่ออนุรักษ ฟนฟู
รําวงยอนยุค
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ
ทองถิน่
โครงการจัดหาเครื่องดนตรี
เพื่ออนุรักษ ฟนฟู
พื้นเมือง
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ
ทองถิน่

28

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ

2553
(บาท)

โครงการ

27

2555
(บาท)

เปาหมาย

ที่

24

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

วัตถุประสงค

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

แผนพัฒนาสามป 2553 – 2555 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย | ห น า 95
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1.ยุทธศาสตร พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน
1.5 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคม และสนับสนุนการสังคมสงเคราะหแกผูดอยโอกาสทางสังคม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

1

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ ผูพิการและผูป วยเอดส

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุ ผูพิการและผูป วยเอดส
ใหดีขี้น

3,492,000
งบ ทต.

3,492,000
งบ ทต.

3,492,000
งบ ทต.

2

โครงการบานทองถิ่นไทย เทิดไท เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู
องคราชันย
ยากไรในทองถิ่น ใหดีขึ้น

สนับสนุนเบี้ยยังชีพตาม
จํานวนผูสูงอายุ ผูพ ิการ
และผูป วยเอดสในบัญชี
ที่รับการอนุมัต/ิ หมู 1-10
กอสราง ซอมแซม
บานพักอาศัยแกผู
ยากไร/ตําบลเวียงพางคํา

600,000
งบ ทต.

600,000
งบ ทต.

600,000
งบ ทต.

3

โครงการสนับสนุนอุปกรณยังชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทของ
แกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปว ยเอดส ผูดอ ยโอกาสในทองถิ่นใหดีขึ้น
และผูด อยโอกาส

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

4

โครงการสนับสนุนศูนย
สงเคราะหประจําหมูบาน

จัดหาอุปกรณยังชีพที่
จําเปน เชน เสื้อผา เสื้อ
กันหนาว ผาหม แวนตา
รถวินแชรฯลฯ/หมู 1-10
อุดหนุนศูนยสงเคราะห
ประจําหมูบ าน/
หมู 1-10

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูดอยโอกาสในทองถิ่นใหดีขึ้น
และสงเสริมกระบวนการมีสวน
รวมของประชาชนในการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
ผูสูงอายุ ผูพิการและผูป วยเอดส
ไดรับการชวยเหลือบรรเทาความ
เดือดรอนในการดํารงชีวิต ทําให
มีคุณภาพชีวิตทีด่ ขี ึ้น
ผูยากไรไมมที ี่อยูอ าศัย บานเรือน
ถูกทําลายไมสามารถเยียวยาได
ไดรับการชวยเหลือใหมีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ ีขึ้น
ผูดอยโอกาสในทองถิ่นไดรับการ
สงเคราะหถุงยังชีพที่จําเปนใน
การดํารงชีวิต บรรเทาความ
เดือดรอน
ผูดอยโอกาสในทองถิ่นไดรับการ
ชวยเหลือบรรเทาปญหาความ
เดือดรอน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน
ทต.เวียงพางคํา

งานพัฒนาชุมชน
ทต.เวียงพางคํา

งานพัฒนาชุมชน
ทต.เวียงพางคํา

งานพัฒนาชุมชน
ทต.เวียงพางคํา
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ที่
5

6

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

จัดหาวัสดุอุปกรณ
โครงการแบงปนน้ําใจแกผูสูงอายุ เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต
และผูด อยโอกาส
สุขภาพกายและจิตใจที่ดีของ
สิง่ ของมอบเพื่อดํารง
ผูสูงอายุ ผูดอ ยโอกาสในทองถิ่น ชีพ/จัดกิจกรรมแบงปน
น้ําใจแกผูสูงอายุ ผู
ยากไร/หมู 1-10
อุดหนุนกลุมผูพ ิการตําบล
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู
อุดหนุนชมรมผูพกิ าร/
พิการในทองถิน่ ใหดีขึ้น
ตําบลเวียงพางคํา

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

ผูสูงอายุในทองถิน่ มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

งานพัฒนาชุมชน
ทต.เวียงพางคํา

20,000
งบ อบต.

20,000
งบ อบต.

20,000
งบ อบต.

ผูพิการในทองถิน่ มีศักยภาพใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน มี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี สราง
ประโยชนแกทอ งถิ่น
ผูสูงอายุในทองถิน่ มีศักยภาพใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน มี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี สราง
ประโยชนแกทอ งถิ่น
ผูติดเชื้อเอดสในทองถิน่ มี
ศักยภาพในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี
สรางประโยชนแกทองถิ่น
ผูประสบภัยทางธรรมชาติไดรบั
การชวยเหลือและบรรเทาความ
เดือดรอนอยางทั่วถึง สามารถ
ดํารงชีวิตอยูได

งานพัฒนาชุมชน
ทต.เวียงพางคํา

7

อุดหนุนกลุมผูสูงอายุตําบล

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุในทองถิน่ ใหดีขึ้น

อุดหนุนชมรมผูสงู อายุ/
ตําบลเวียงพางคํา

20,000
งบ อบต.

20,000
งบ อบต.

20,000
งบ อบต.

8

อุดหนุนกลุมทานตะวัน

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูติด
เชื้อเอดสในทองถิน่ ใหดีขึ้น

อุดหนุนชมรมผูตดิ เชื้อ
เอดส/ตําบลเวียงพางคํา

20,000
งบ อบต.

20,000
งบ อบต.

20,000
งบ อบต.

9

โครงการชวยเหลือผูประสบภัย
ทางธรรมชาติ ภัยพิบัติ

เพื่อชวยเหลือ สงเคราะห
และบรรทความเดือดรอนแก
ผูประสบภัยทางธรรมชาติ

ผูประสบภัยธรรมชาติ/
หมู 1-10

300,000
งบ ทต.

300,000
งบ ทต.

300,000
งบ ทต.

งานพัฒนาชุมชน
ทต.เวียงพางคํา

งานพัฒนาชุมชน
ทต.เวียงพางคํา

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

โครงการ

1

โครงการสนับสนุนวัสดุอปุ กรณ
เครื่องครัวและอุปกรณจัด
กิจกรรมประชาคมสงเสริมการจัด
งานประชาคมหมูบานสราง
สามัคคี
โครงการกอสรางซอมแซมตอ
เติมอาคารเอนกประสงค หมู 1

2

3

โครงการจัดทําซุม เทิดพระเกียรติ
ศูนยรวมการแสดง
ความจงรักภักดี

4

โครงการตอเติมหอประชุมศาลา
รวมใจหมูบาน

วัตถุประสงค

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ

100,000
งบ ทต.

-

-

ประชาชนมีสวนรวมจัดกิจกรรม
ประชาคมเทศบาล เกิดความ
สามัคคีในทองถิ่น

งานพัฒนาชุมชน
ทต.เวียงพางคํา

จํานวน 1 หลัง/หมู 1
ตําบลเวียงพางคํา

800,000
งบ ทต.

-

-

ประชาชนมีสวนรวมจัดกิจกรรม
ประชาคมเทศบาล เกิดความ
สามัคคีในทองถิ่น

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

สรางซุมเฉลิมพระ
เกียรติทุกหมูบานในเขต
พื้นที่

300,000
งบ ทต.

-

-

ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรม
แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย เกิด
ความสามัคคีในทองถิ่น

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

ขนาด 8×10 เมตร/
หมู 5 ตําบลเวียงพางคํา

600,000
งบ ทต.

-

-

ประชาชนมีสวนรวมจัดกิจกรรม
ประชาคมเทศบาล เกิดความ
สามัคคีในทองถิ่น

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

เปาหมาย

จัดหาเครื่องครัว เตนท
เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรม
ประชาคม และพัฒนาการมีสวน เกาอี้ โตะฯลฯ
หมู 1,2,5,7,8,9,10
รวมของประชาชนในรูป
ประชาคมเทศบาล
เพื่อสรางสถานทีจ่ ัดกิจกรรม
และศูนยรวมประชาคมหมูบาน
ตําบล พัฒนาการมีสวนรวมของ
ประชาชนและประชาคม
เทศบาล
เพื่อสรางความสามัคคีของ
ประชาชนและศูนยรวมจัด
กิจกรรมแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอ สถาบัน
พระมหากษัตริย
เพื่อสรางสถานทีจ่ ัดกิจกรรม
และศูนยรวมประชาคมหมูบาน
ตําบล พัฒนาการมีสวนรวมของ
ประชาชนและประชาคม
เทศบาล

2553
(บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
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ที่

โครงการ

5

โครงการสนับสนุนจัดหาตูเก็บ
เอกสาร ตูโชวผลงาน

6

โครงการกอสรางศาลารวมใจ
กลางบานศูนยไฟปา

7

โครงการสงเสริมสิทธิมนุษยชน
ปองกันและแกไข การละเมิด
สิทธิเด็กและสตรี
โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมกลุมพัฒนาสตรีตําบล
เวียงพางคํา

8

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาการจัดหมวดหมู
ผลงาน ทองถิ่น การจัดระบบ
ศูนยขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอ ประชาชน โดย
หลัก 5 ส
เพื่อสรางสถานทีจ่ ัดกิจกรรม
และศูนยรวมประชาคมหมูบาน
ตําบล พัฒนาการมีสวนรวมของ
ประชาชนและประชาคม
เทศบาล
เพื่อปองกันและแกไขปญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ละเมิด
สิทธิเด็กและสตรีในทองถิน่
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ปฎิบัติงานของกลุม พัฒนาสตรี
ตําบลเวียงพางคํา

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

จํานวน 2 ตู/หมู 5,6
ตําบลเวียงพางคํา

50,000
งบ ทต.

-

-

ระบบการจัดการศูนยขอมูล
ขาวสารประจําหมูบานเปน
หมวดหมู สะดวก ระเบียบ
สะอาด ตามหลัก 5 ส

งานวิเคราะห
นโยบายและแผน
ทต.เวียงพางคํา

หมู 7 ตําบลเวียงพางคํา

400,000
งบ ทต.

-

-

ประชาชนมีสวนรวมจัดกิจกรรม
ประชาคมเทศบาล เกิดความ
สามัคคีในทองถิ่น

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

ฝกอบรมใหความรู
กิจกรรมการปองกันและ
แกไข/ตําบลเวียงพางคํา
อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรี
จัดกิจกรรมวันสตรี
สากล/กิจกรรมวันแม
แหงชาติ/ตําบล
เวียงพางคํา

30,000
งบ ทต.

30,000
งบ ทต.

30,000
งบ ทต.

20,000
งบ ทต.

20,000
งบ ทต.

20,000
งบ ทต.

เด็กและสตรีไดรบั ความเปนธรรม
ในการดําเนินชีวิต ชุมชนทองถิน่
มีความเขมแข็ง
สตรีในชุมชนทองถิ่นมีศักยภาพ
ในการดําเนินชีวิต มีสวนรวม
แกไขปญหาสังคม เกิดความ
เขมแข็งของชุมชน

งานพัฒนาชุมชน/
กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา
งานพัฒนาชุมชน/
ทต.เวียงพางคํา

แผนพัฒนาสามป 2553 – 2555 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย | ห น า 99

ห น า | 100

ที่
9

10

11

12

13

โครงการ

วัตถุประสงค

เพื่อสงเสริมการสรางและยกยอง
คนดีของทองถิ่น สงเสริมการมี
สวนรวมพัฒนาทองถิ่น และ
สรางความเขมแข็งของชุมชน
โครงการคายแกนนําทองถิ่นและ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
คณะกรรมการหมูบ านในการ
ฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบาน
ปฏิบัติงานและพัฒนาทองถิ่น
ทองถิน่ เปนรูปธรรมสอดคลอง
บทบาทหนาที่ตามระเบียบ
โครงการกอสรางอาคาร
เพื่อสรางสถานทีจ่ ัดกิจกรรม
อเนกประสงค 2 ชั้น หมู 8
และศูนยรวมประชาคมหมูบาน
ตําบล พัฒนาการมีสวนรวมของ
ประชาชนและประชาคม
เทศบาล
เพื่อสรางความเขมแข็งยั่งยิน
อุดหนุนอําเภอแมสายโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพหมูบานกองทุน และบูรณาการภาคประชาชน
ชุมชน และประชาคมรวมกับ
แมของแผนดิน
ภาครัฐ สรางชุมชนตนแบบ
โครงการปรับปรุงศาลา
เพื่อสรางสถานทีจ่ ัดกิจกรรม
อเนกประสงค หมู 3
และศูนยรวมประชาคมหมูบาน
ตําบล พัฒนาการมีสวนรวมของ
ประชาชนและประชาคม
เทศบาล
โครงการประกวดคนดีศรีสังคม
ครอบครัวตัวอยาง สรางความ
เขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

กิจกรรมประกวดคนดี
ศรีสังคม ครอบครัว
ตัวอยาง/ตําบล
เวียงพางคํา
กิจกรรมอบรมแกนนํา
คณะกรรมการหมูบ าน/
หมู 1-10

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึก
ตอการพัฒนาและยกยองคนดี มี
แบบอยางทีด่ ีในการดําเนินชีวิต

งานพัฒนาชุมชน/
ทต.เวียงพางคํา

40,000
งบ ทต.

40,000
งบ ทต.

40,000
งบ ทต.

งานนิติการ
ทต.เวียงพางคํา

หมู 8 ตําบลเวียงพางคํา

800,000
งบ ทต.

-

-

คณะกรรมการหมูบ านขับเคลือ่ น
การพัฒนาหมูบานอยางมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอ
ประชาชนในพืน้ ที่ เกิดความ
เขมแข็งของชุมชน
ประชาชนมีสวนรวมจัดกิจกรรม
ประชาคมเทศบาล เกิดความ
สามัคคีในทองถิ่น

อุดหนุนอําเภอแมสาย

10,000
งบ ทต.

-

-

ปรับปรุงศาลารวมใจ
เดิม/หมู 3ตําบล
เวียงพางคํา

-

400,000
งบ ทต.

-

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ

เกิดชุมชนตนแบบ เกิดความ
เขมแข็งของชุมชน และเกิดความ
รวมมือในการพัฒนาทองถิ่น
รวมกันทุกภาคสวน
ประชาชนมีสวนรวมจัดกิจกรรม
ประชาคมเทศบาล เกิดความ
สามัคคีในทองถิ่น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

งานพัฒนาชุมชน
ทต.เวียงพางคํา

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

แผนพัฒนาสามป 2553 – 2555 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย | ห น า 100

ห น า | 101
2.ยุทธศาสตร พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบรอย และความมั่นคงเขตเมืองชายแดน
2.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน องคกร ชุมชน และวัสดุอุปกรณใหมีความเขมแข็งในการสรางเครือขายและดําเนินงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความสงบ
เรียบรอยภายใน
งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
มีประสิทธิภาพในการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน และรักษาทรัยากร
ธรรมชาติในพื้นทีส่ ูงขึ้น
มีประสิทธิภาพในการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน และรักษาทรัยากร
ธรรมชาติในพื้นทีส่ ูงขึ้น
การปฎิบตั ิงานของสมาชิก
อปพร.มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ทําใหประชาชนไดรับการดูแล
อยางทั่วถึงและมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินสูงขึ้น

เปาหมาย

2553
(บาท)

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

200,000
งบ ทต.

-

-

เพื่อสรางองคความรูสูการมีสวน หมู 1,5,6,7,10 ตําบล
รวมของประชาชนในการ
เวียงพางคํา
ปองกันและแกไขไฟปา

40,000
งบ ทต.

-

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฎิบตั ิงานของศูนย อปพร.
ในเครือขาย อปพร.เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา

600,000
งบ ทต.

-

-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1

โครงการสนับสนุนวัสดุอปุ กรณ
ดับเพลิง ดับไฟปา

เพื่อปองกันและระงับ
อัคคีภัย และไฟปา

2

โครงการฝกอบรมประชาชนดาน
การปองกันภัยไฟปา

3

โครงการจัดหาอุปกรณในการ
ปฏิบัติงานประจําศูนย
อปพร. และศูนยเครือขาย

จัดหาอุปกรณรักษา
ความปลอดภัย วิทยุ
สื่อสาร ตูเก็บเอกสาร
โตะสํานักงาน กาแฟ
ฯลฯ/ศูนย อปพร.แมขาย
และเครือขาย
อปพร.ทต.เวียงพางคํา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานปองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
ทต.เวียงพางคํา
งานปองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
ทต.เวียงพางคํา
งานปองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
ทต.เวียงพางคํา

แผนพัฒนาสามป 2553 – 2555 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย | ห น า 101

ห น า | 102

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฎิบัติงานของสมาชิก อปพร.
ในเครือขาย อปพร.เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา

เปาหมาย
จัดฝกอบรมสราง
เครือขาย ฝกทบทวน/
สมาชิก อปพร.ทต.
เวียงพางคํา

4

โครงการฝกอบรมและทบทวน
สมาชิก อปพร.

5

จัดหาชุดปฏิบิตงาน
โครงการสนับสนุนชุดปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
สมาชิก อปพร.
ปฎิบัติงานของสมาชิก อปพร.ใน อปพร.ทต.
เครือขาย อปพร.เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา
เวียงพางคํา

6

โครงการพัฒนาศูนยบริการรวม
ดานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานศูนยบริการรวมดาน
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

7

โครงการอบรมผูช วยเหลือเจา
พนักงานจราจรประจําโรงเรียน
และชุมชน

เพื่อสรางความปลอดภัยทาง
จราจรและเสริมสรางวินัยจราจร
ในทองถิน่

พัฒนางานศูนยบริการ
รวม/จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช/การจัดประชุม
ปรึกษาหารือ/การวาง
ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
บูรณาการความรวมมือ
ฝกอบรมรวมกับสถานี
ตํารวจภูธรแมสาย

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ

120,000
งบ ทต.

-

-

50,000
งบ ทต.

-

-

500,000
งบ ทต.

-

-

32,050
งบ ทต.

-

-

การปฎิบตั ิงานของสมาชิก
อปพร.มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ทําใหประชาชนไดรับการดูแล
อยางทั่วถึงและมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินสูงขึ้น
การปฎิบตั ิงานของสมาชิก
อปพร.มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ทําใหประชาชนไดรับการดูแล
อยางทั่วถึงและมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินสูงขึ้น
การปฎิบตั ิงานของศูนยบริการ
รวมดานความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ทําใหประชาชนไดรบั การ
ดูแลอยางทั่วถึงและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
สูงขึ้น
ทําใหเด็กเยาวชนและประชาชน
ไดรับความปลอดภัยทางจราจร
และมีวินัยในการจราจรทางบก
อุบัติเหตุในทองถนนลดลง

2553
(บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานปองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
ทต.เวียงพางคํา
งานปองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
ทต.เวียงพางคํา
งานปองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
ทต.เวียงพางคํา

งานปองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
ทต.เวียงพางคํา

แผนพัฒนาสามป 2553 – 2555 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย | ห น า 102

ห น า | 103

ที่
8

9

โครงการ
อุดหนุนอําเภอแมสายโครงการ
วัน อปพร.แหงชาติ

วัตถุประสงค

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ อปพร.ทต.
เวียงพางคําและบูรณาการความ
รวมมือศูนย อปพร.อปท.อําเภอ
แมสาย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
สนับสนุนการบูรณาการจัดตั้ง
พื้นที่โซนนิ่ง(Zoning) ขององคกร จัดการและการดําเนินงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปกครองสวนทองถิ่น
ของศูนย อปพร.เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา และศูนย อปพร.
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใกลเคียง

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
สมาชิก อปพร.ศุนย อปท.ในเขต
อําเภอแมสาย มีความสามัคคี
บูรณาการความรวมมือในการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
มีประสิทธิภาพในการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนสูงขึ้น ทองถิ่น
เมืองชายแดนมีความสงบ
เรียบรอยมั่นคง

เปาหมาย

2553
(บาท)

อุดหนุนอําเภอแมสาย

21,000
งบ ทต.

-

-

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.

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานปองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
ทต.เวียงพางคํา
งานปองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
ทต.เวียงพางคํา

บบ
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2.ยุทธศาสตร พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบรอย และความมั่นคงเขตเมืองชายแดน
2.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอาชญากรรม
ที่
1

2

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

กิจกรรมอบรม สราง
เครือขายเกลุมพลัง
แผนดินตานยาเสพติด
ในกลุมยาวชน
ประชาชน/ตําบล
เวียงพางคํา
โครงการปองกันและแกไขปญหา เพื่อปองกันและแกไขปญหายา กิจกรรมฝกอบรม สราง
ยาเสพติดเชิงรุก
เสพติดในทองถิ่น และบูรณาการ เครือขาย /การประชุม
ความรวมมือกับหนวยงานที่
คณะกรรมการ ศตส./
เกี่ยวของอยางเปนระบบ
การดําเนินงาน ศตส./
การบูรณาการความ
รวมมือหนวยงานที่
เกี่ยวของ/
กิจกรรมบําบัด ฟน ฟู
ปองกัน และ
ปราบปราม/ตําบล
เวียงพางคํา
โครงการอบรมเยาวชน
ประชาชนสรางเครือขายตานยา
เสพติด

เพื่อพัฒนาความรูค วามเขาใจ
ทัศนคติ การปองกันตนเอง และ
สรางเครือขายตานยาเสพติด

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

เยาวชน ประชาชนไมยุงเกี่ยวกับ
ยาเสพติดใหโทษและทองถิ่นมี
ความเขมแข็งปลอดยาเสพติด

งานพัฒนาชุมชน
กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

200,000
งบ ทต.

200,000
งบ ทต.

200,000
งบ ทต.

เยาวชน ประชาชนไมยุงเกี่ยวกับ
ยาเสพติดใหโทษและทองถิ่นมี
ความเขมแข็งปลอดยาเสพติด

งานพัฒนาชุมชน
กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา
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เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

จัดหาชุดตรวจ
ปสสาวะ/กิจกรรม
โรงเรียนสีขาว/กิจกรรม
อบรมเยาวชน
อุดหนุนอําเภอแมสาย/
ตําบลเวียงพางคํา

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

เยาวชน ประชาชนไมยุงเกี่ยวกับ
ยาเสพติดใหโทษและทองถิ่นมี
ความเขมแข็งปลอดยาเสพติด

งานพัฒนาชุมชน
กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา

24,000
งบ ทต.

-

-

ทองถิน่ มีความเขมแข็งปลอดภัย
จากภัยของยาเสพติด และมี
ความมั่นคงปลอดภัยจากภัย
คุกคามอื่นๆ

เพื่อปองกันและปราบปรามยา
เสพติดในทองถิ่นและสราง
เครือขายการปองกันทั่วจังหวัด

อุดหนุน ศตส.จังหวัด
เชียงราย/ตําบล
เวียงพางคํา

40,000
งบ ทต.

-

-

อุดหนุนอําเภอแมสายโครงการ
ปดลอมตรวจคนหมูบาน
เปาหมาย

เพื่อปองกันและปราบปรามยา
เสพติดในทองถิ่น และ
อาชญากรรมอื่นๆ

อุดหนุนอําเภอแมสาย/
ตําบลเวียงพางคํา

5,000
งบ ทต.

-

-

ทองถิน่ มีความเขมแข็งปลอดภัย
จากภัยของยาเสพติด มีเครือขาย
การปองกันและแกไขปญหาทัว่
จังหวัดเชียงราย
ทองถิน่ มีความเขมแข็งปลอดภัย
จากภัยของยาเสพติด และมี
ความมั่นคงปลอดภัยจากภัย
คุกคามอื่นๆ

งานพัฒนาชุมชน/
งานปองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
ทต.เวียงพางคํา
งานพัฒนาชุมชน
ทต.เวียงพางคํา

โครงการอบรมกลุมนักเรียนใน
พื้นที่ ตามโครงการครู DARE
ตานยาเสพติด

เพื่อพัฒนาความรูค วามเขาใจ
ทัศนคติ การปองกันตนเอง และ
สรางเครือขายตานยาเสพติด

บูรณาการความรวมมือ
กับสถานีตํารวจภูธรแม
สาย และโรงเรียนใน
พื้นที่

20,000
งบ ทต.

-

-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

3

โครงการโรงเรียนสีขาวปลอด
สารเสพติด และตรวจสารเสพติด
ในปสสาวะเยาวชน

เพื่อปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในแด็กยาวชน

4

อุดหนุนอําเภอแมสายโครงการ
ติดตามหมูบา นชายแดนเพื่อเฝา
ระวังปญหายาเสพติด

เพื่อปองกันและปราบปรามยา
เสพติดในทองถิ่น และรักษา
ความสงบเรียบรอยภายในเมือง
ชายแดน

5

อุดหนุน ศตส.จังหวัดเชียงราย
ตามโครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

6

7

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เยาวชน ประชาชนไมยุงเกี่ยวกับ
ยาเสพติดใหโทษและทองถิ่นมี
ความเขมแข็งปลอดยาเสพติด

งานพัฒนาชุมชน/
งานปองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
ทต.เวียงพางคํา
งานพัฒนาชุมชน
กองการศึกษา
ทต.เวียงพางคํา
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2.ยุทธศาสตร พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบรอย และความมั่นคงเขตเมืองชายแดน
2.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพการเฝาระวังปญหา ภัยธรรมชาติ และพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร การแจงเตือนภัย การขาว
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
มีประสิทธิภาพในการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน และรักษาทรัยากร
ธรรมชาติในพื้นทีส่ ูงขึ้น
มีประสิทธิภาพในการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน และรักษาทรัยากร
ธรรมชาติในพื้นทีส่ ูงขึ้น
มีประสิทธิภาพในการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน และรักษาทรัยากร
ธรรมชาติในพื้นทีส่ ูงขึ้น
ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน และสามารถ
แกไขปญหาภัยตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
ทองถิน่ ไดอยางรวดเร็ว
ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน และสามารถ
แกไขปญหาภัยตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
ทองถิน่ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

1

โครงการกอสรางแนวปองกัน
ไฟปา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปองกันและระวังภัยธรรมชาติ
ไฟปา

สรางแนวปองกันไฟ
ปา/หมู 1,5,6,7,10

300,000
งบ ทต.

-

-

2

โครงการกอสรางแนวปองกันดิน
พังทลาย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปองกันและระวังภัยธรรมชาติ
ดินพังทลาย น้าํ ปาไหลหลาก

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

300,000
งบ ทต.

-

-

3

โครงการกอสรางหอสังเกตการณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝา
ปองกันไฟปาและภัยอื่น
ระวังภัยธรรมชาติและภัยอื่นๆ
ในพื้นที่เสี่ยงภัย

ขนาดกวาง 2 เมตร สูง
12 เมตร/หมู 7 ตําบล
เวียงพางคํา

30,000
งบ ทต.

-

-

4

โครงการติดตั้งระบบและจัดหา
อุปกรณสัญญาณเตือนภัย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝา
ระวังภัยธรรมชาติและภัยอื่นๆ
ในพื้นที่เสี่ยงภัย

200,000
งบ ทต.

200,000
งบ ทต.

200,000
งบ ทต.

5

โครงการจัดหาและติดตั้งกลอง
CCTV

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝา
ระวังปองกันภัยตางๆ
อาชญากรรม และเก็บหลักฐาน
บงชี้ผูกระทําความผิดในชุมชน

จัดตั้งศูนยการขาว วาง
ระบบเตือนภัย และ
จัดหาอุปกรณที่จําเปน/
ตําบลเวียงพางคํา
บุณาการความรวมมือ
กับสถานีตํารวจภูธร
แมสาย

45,000
งบ ทต.

-

-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานปองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
ทต.เวียงพางคํา
งานปองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
ทต.เวียงพางคํา
งานปองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
ทต.เวียงพางคํา
งานปองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
ทต.เวียงพางคํา
งานพัฒนาชุมชน
ทต.เวียงพางคํา
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3.ยุทธศาสตร พัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานครัวเรือนและชุมชน การลงทุน การพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
3.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝมือแรงงาน และยกระดับรายไดกลุมองคกรอาชีพ ผูวางงาน และผูดอยโอกาสทางสังคม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

1

โครงการฝกอบรม จัดหาตลาด
และสงเสริมการยกระดับรายได
แกประชาชน

เพื่อพัฒนาฝมอื แรงงาน สงเสริม
การยกระดับรายไดของกลุม
อาชีพ ผูว างงาน และ
ผูดอยโอกาสในทองถิ่น

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

กลุมอาชีพ ผูวางงาน
ผูดอยโอกาสในทองถิ่น มี
คุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น มีรายได
เพิ่มขึ้น สามารถพึง่ พาตนเอง
ทองถิน่ มีความเขมแข็ง

งานพัฒนาชุมชน
ทต.เวียงพางคํา

2

โครงการฝกอบรมวิชาชีพ
การชางและวิชาชีพรองรับ
ตลาดแรงงาน

เพื่อพัฒนาฝมอื แรงงาน สงเสริม
การยกระดับรายไดของกลุม
อาชีพ ผูว างงาน และ
ผูดอยโอกาสในทองถิ่น

กลุมดอกไมจนั ทน/กลุม
แปรรูปอาหารหมี่
กรอบ/กลุมประกอบ
อาหารโตะจีน/กลุม ผลิต
เครื่องจักสาน/กลุม
เฟอรนิเจอรไมไผ/กลุม
อาชีพอืน่ ๆ/กลุมผู
วางงาน/กลุม
ผูดอยโอกาส/ในเขต
พื้นที่
ฝกอบรมวิชาชีพ เชน
ชางยนต ชางกล ชาง
เสริมสวย การประกอบ
อาหารเพือ่ จําหนายฯลฯ

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

งานพัฒนาชุมชน
ทต.เวียงพางคํา

3

โครงการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
และการบริหารจัดการกลุม
องคกรอาชีพ

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.

กลุมอาชีพ ผูวางงาน
ผูดอยโอกาสในทองถิ่น มี
คุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น มีรายได
เพิ่มขึ้น สามารถพึง่ พาตนเอง
ทองถิน่ มีความเขมแข็ง
กลุมอาชีพมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ มีรายไดเพิ่มขึ้น
จากระบบพึ่งตนเอง ทองถิ่นมี
ความเขมแข็ง

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

งานพัฒนาชุมชน
ทต.เวียงพางคํา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

4

เพื่อสงเสริมการนําภูมิปญญา
โครงการแพทยแผนไทยนํา
ภูมิปญญาทองถิน่ ไทยสรางอาชีพ ทองถิน่ สรางอาชีพและสงเสริม
สุขภาพทีด่ ีของประชาชนใน
และสงเสริมสุขภาพชุมชน
ทองถิน่

5

โครงการฝกอบรมอาชีพแกะสลัก เพื่อพัฒนาฝมอื แรงงาน สงเสริม
หิน หยก
การยกระดับรายไดของกลุม
อาชีพ ผูว างงาน และ
ผูดอยโอกาสในทองถิ่น

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

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

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

กลุมอาชีพมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ มีรายไดเพิ่มขึ้น
จากระบบพึ่งตนเอง ทองถิ่นมี
ความเขมแข็ง

งานพัฒนาชุมชน
ทต.เวียงพางคํา

10,000
งบ ทต.

10,000
งบ ทต.

10,000
งบ ทต.

กลุมอาชีพ ผูวางงาน
ผูดอยโอกาสในทองถิ่น มี
คุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น มีรายได
เพิ่มขึ้น สามารถพึง่ พาตนเอง
ทองถิน่ มีความเขมแข็ง

งานพัฒนาชุมชน
ทต.เวียงพางคํา

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
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3.ยุทธศาสตร พัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานครัวเรือนและชุมชน การลงทุน การพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
3.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มของสินคา บริการ และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน
ที่
1

2

3

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

กลุมทอผา/กลุมนวด
แผนไทย/กลุมประกอบ
อาหารโตะจีน/กลุม ผลิต
เฟอรนิเจอรไมไผ/กลุม
อาชีพอืน่ ๆ/ในเขตพื้นที่
จัดหาเครื่องบรรจุภัณฑ
โครงการปรับปรุง พัฒนา
ผลิตภัณฑนา้ํ ดื่มชุมชน
น้ําถวย จํานวน 1 ชุด/
หมู 8,9 ตําบล
เวียงพางคํา
กิจกรรมอบรม/
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน เพื่อพัฒนามูลคาเพิ่มของ
เพื่อการยกระดับมาตรฐาน OTOP ผลิตภัณฑจากกลุม อาชีพใน
กิจกรรมพัฒนา
ทองถิน่ รองรับความตองการของ ผลิตภัณฑ มอก/
ตลาดและยกระดับรายไดกลุม
หมู 1-10 ตําบล
อาชีพ
เวียงพางคํา

โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ
ครุภัณฑพัฒนายกระดับรายได
กลุมอาชีพและกลุม แมบาน

เพื่อพัฒนามูลคาเพิ่มและคุณภาพ
ในการผลิตรองรับความตองการ
ของตลาดและยกระดับรายได
กลุมอาชีพ

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

สรางรายไดเพิ่มแกกลุมองคกร
อาชีพในทองถิ่น กลุมองคกร
อาชีพมีความเขมแข็ง ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

งานพัฒนาชุมชน
ทต.เวียงพางคํา

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

งานพัฒนาชุมชน
ทต.เวียงพางคํา

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

กลุมอาชีพมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ มีรายไดเพิ่มขึ้น
จากระบบพึ่งตนเอง ทองถิ่นมี
ความเขมแข็ง
กลุมอาชีพมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ มีรายไดเพิ่มขึ้น
จากระบบพึ่งตนเอง ทองถิ่นมี
ความเขมแข็ง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

1

อุดหนุนศูนยถา ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตําบลเวียง
พางคําสงเสริมพัฒนาการผลิต
ภาคเกษตรตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อพัฒนาการผลิตภาคเกษตร
สอดคลองตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริม
การยกระดับรายไดเกษตรกรใน
ทองถิน่

กิจกรรมสงเสริม
ความรู/กิจกรรมจัดการ
คุณภาพและแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร/
กิจกรรมสงเสริมการทํา
ปุยชีวภาพ/กิจกรรม
ผลิตขาวพันธุดี/
กิจกรรมสงเสริม
วิสาหกิจชุมชน/
กิจกรรมจัดตั้งศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง/กิจกรรมจัดตั้ง
กองทุนหมุนเวียน/
กิจกรรมสงเสริมการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ/
กิจกรรมปราบหอย
เชอรรี่ในนาขาว/
กิจกรรมรณรงคใชปุย
หมักปุยคอก

300,000
งบ ทต.

300,000
งบ ทต.

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

300,000
งบ ทต.

เกษตรกรไดรบั ขอมูลขาวสาร
ความรูที่ถูกตอง ทันตอเหตุการณ
ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพดี
มีรายไดเพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี
และรูจักการพึ่งพาตนเอง ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งานพัฒนาชุมชน
ทต.เวียงพางคํา
ศูนยเทคโนโลยี
การ
เกษตรตําบล
เวียงพางคํา

แผนพัฒนาสามป 2553 – 2555 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย | ห น า 110

ห น า | 111

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี พืชผล
ทางการเกษตรมีคณ
ุ ภาพ สราง
รายไดแกเกษตรกร และปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอมลดลง
เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี พืชผล
ทางการเกษตรมีตลาดรองรับการ
จําหนาย สรางรายไดแก
เกษตรกร
เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขาวมี
คุณภาพดี สรางรายไดแก
เกษตรกร และมีแหลงอาหารที่มี
คุณภาพสําหรับประชาชนใน
ทองถิน่
ประชาชนในทองถิ่นมีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ ีจากการนําความรูตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
ถูกตองมาใชในการดําเนินชีวิต
เกษตรกรไดรบั ความรูและไดรับ
การชวยเหลือในการดูแลพืชผล
ทางเกษตรอยางเหมาะสม สราง
ผลผลิตที่มีคุณภาพ

2

โครงการจัดตั้งโรงผลิตปุยหมัก
ชีวภาพ

เพื่อลดตนทุนในการผลิตภาค
เกษตร และแกไขปญหามลพิษ
สิ่งแวดลอม

หมู 6 ตําบลเวียงพางคํา

60,000
งบ ทต.

-

-

3

โครงการกอสรางลานตลาดขาย
สง ขายปลีกผลผลิตทาง
การเกษตร

เพื่อจัดหาตลาดรองรับการ
จําหนายผลผลิตทางการเกษตร

หมู 6 ตําบลเวียงพางคํา

100,000
งบ ทต.

-

-

4

โครงการจัดหาเมล็ดพันธุพ ืช
พันธุสัตว และปจจัยการผลิต
สงเสริมการผลิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตภาค
เกษตรทํานา ยกระดับรายไดแก
เกษตรกร สรางแหลงอาหารที่มี
คุณภาพของทองถิ่น

หมู 1-10/ตําบล
เวียงพางคํา

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

5

อุดหนุนเกษตรอําเภอแมสาย
โครงการการพัฒนาศูนย
การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
อําเภอแมสาย
อุดหนุนเกษตรอําเภอแมสาย
โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่

เพื่อพัฒนาศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงอําเภอแมสาย
เปนประโยชนตอการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตภาค
เกษตร ยกระดับรายไดแก
เกษตรกร และแกไขปญหา
ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา

อุดหนุนเกษตรอําเภอ
แมสาย/ตําบล
เวียงพางคํา

10,000
งบ ทต.

-

-

อุดหนุนเกษตรอําเภอ
แมสาย/ตําบล
เวียงพางคํา

10,000
งบ ทต.

-

-

6

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน
ทต.เวียงพางคํา

งานพัฒนาชุมชน
ทต.เวียงพางคํา

งานพัฒนาชุมชน
ทต.เวียงพางคํา

งานพัฒนาชุมชน
ทต.เวียงพางคํา

งานพัฒนาชุมชน
ทต.เวียงพางคํา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

7

อุดหนุนเกษตรอําเภอแมสาย
โครงการรณรงคจําหนายสินคา
เกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน
ระดับอําเภอ

เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตภาค
เกษตร ยกระดับรายไดแก
เกษตรกร และแกไขปญหา
ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา

เปาหมาย
อุดหนุนเกษตรอําเภอ
แมสาย/ตําบล
เวียงพางคํา

2553
(บาท)
30,000
งบ ทต.

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

-

-

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
สินคาการเกษตรมีคุณภาพ
ปลอดภัย ปญหาผลผลิตตกต่ํา
ลดลง เกษตรกรมีรายได

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

โครงการ

1

โครงการสรางศาลาทีพ่ ักและ
หองน้ําบริเวณลานโลชิงชา

2

โครงการสรางมัคคุเทศนทอ งถิ่น

3

โครงการสงเสริมการบริหาร
จัดการกลุมคณะกรรมการ
ทองเที่ยวทองถิน่

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
การบริหารจัดการทองเที่ยวใน
ทองถิน่ มีประสิทธิภาพ มีรายได
เพิ่มขึ้นจากการทองเที่ยว แกไข
ปญหาความยากจน และทองถิ่นมี
ความเขมแข็ง
การบริหารจัดการทองเที่ยวใน
ทองถิน่ มีประสิทธิภาพ มีรายได
เพิ่มขึ้นจากการทองเที่ยว แกไข
ปญหาความยากจน และทองถิ่นมี
ความเขมแข็ง

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2553
(บาท)

เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหได
มาตรฐานการบริการ สอดคลอง
วัฒนธรรมประเพณี และสราง
รายไดแกทองถิ่น รองรับการ
ขยายตัวเมืองทองเที่ยวชายแดน
เพื่อพัฒนาระบบการเผยแพร
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ และวัฒนธรรม
ทองถิน่ ที่เหมาะสม ถูกตอง
พัฒนามาตรฐานการทองเที่ยว
สากล และยกระดับการสราง
รายไดแกชุมชน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
การบริหารจัดการบริการ
ทองเที่ยวในทองถิ่น

หมู 6 ตําบลเวียงพางคํา

30,000
งบ ทต.

-

-

เยาวชนในทองถิน่ /
ตําบลเวียงพางคํา

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

กลุมคณะกรรมการ
ทองเที่ยว/ตําบล
เวียงพางคํา

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน
ทต.เวียงพางคํา

งานพัฒนาชุมชน
ทต.เวียงพางคํา

งานพัฒนาชุมชน
การบริหารจัดการทองเที่ยวใน
ทองถิน่ มีประสิทธิภาพ มีรายได ทต.เวียงพางคํา
เพิ่มขึ้นจากการทองเที่ยว แกไข
ปญหาความยากจน และทองถิ่นมี
ความเขมแข็ง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

4

โครงการพัฒนา ปรับปรุงแหลง
ทองเที่ยวทองถิน่
(โครงการเกินศักยภาพ)

เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหได
มาตรฐานการบริการ สอดคลอง
วัฒนธรรมประเพณี และสราง
รายไดแกทองถิ่น รองรับการ
ขยายตัวเมืองทองเที่ยวชายแดน

แหลงทองเที่ยวเชิง
อนุรักษบานผาหมี
หมู 6

5

โครงการจัดทําปายจุดชมวิว
แนะนําประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยวและสงเสริมการ
ทองเที่ยวในหมูบา น (หัวฝาย
หลังริเวอรไซค)

เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหได
มาตรฐานการบริการ สอดคลอง
วัฒนธรรมประเพณี และสราง
รายไดแกทองถิ่น รองรับการ
ขยายตัวเมืองทองเที่ยวชายแดน

แหลงทองเที่ยวหัวฝาย
หมู 1

2553
(บาท)
14,736,572
งบ จังหวัด
เชียงราย
งบ กรม
สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิน่
-

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

-

-

งานพัฒนาชุมชน
การบริหารจัดการทองเที่ยวใน
ทองถิน่ มีประสิทธิภาพ มีรายได ทต.เวียงพางคํา
เพิ่มขึ้นจากการทองเที่ยว แกไข
ปญหาความยากจน และทองถิ่นมี
ความเขมแข็ง

100,000
งบ ทต.

-

งานพัฒนาชุมชน
การบริหารจัดการทองเที่ยวใน
ทองถิน่ มีประสิทธิภาพ มีรายได ทต.เวียงพางคํา
เพิ่มขึ้นจากการทองเที่ยว แกไข
ปญหาความยากจน และทองถิ่นมี
ความเขมแข็ง

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
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4.ยุทธศาสตร พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปการ
4.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ําของหมูบานและเชื่อมโยงกับทุกตําบล
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1

โครงการกอสรางถนน คสล.
พรอมรางระบายน้ํา คสล.ซอยนา
ทะสัน หมู 9

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่
และแกไขปญหาน้ําทวม

2

โครงการเสริมไหลทางพรอมราง
ระบายน้ําซอย 1 หมู 8

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่
และแกไขปญหาน้ําทวม

3

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย
4/1 หมู 10

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เปาหมาย

2553
(บาท)

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
รางระบายน้ํา คสล.ก
วาง 0.30 เมตร ลึก 0.62
เมตร หนา 0.125 เมตร
ยาว 74 เมตร พรอม
ไหลทางถนน ซอย 1/
หมู 8
ถนน คสล.กวาง 4 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว
120 เมตร ซอย 4/1/
หมู 10

418,000
งบ ทต.

-

-

ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม กองชาง
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย ทต.เวียงพางคํา
และการระบายน้ําเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ แกไขปญหาน้ํา
ทวมซ้ําซาก ลดความรุนแรงของ
ปญหาพัฒนารองรับเมืองนาอยู

311,000
งบ ทต.

-

-

246,000
งบ ทต.

-

-

ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย
และการระบายน้ําเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ แกไขปญหาน้ํา
ทวมซ้ําซาก ลดความรุนแรงของ
ปญหาพัฒนารองรับเมืองนาอยู
ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย
และโครงสรางพืน้ ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง

4

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ถนนซอย 11 ถึงหนาวัด
หมู 5

5

โครงการกอสรางรางระบายน้ําลํา เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง
หวยปาคา หมู 1
เนาเสีย

6

โครงการขยายไหลถนนสายหนา
วัดวิเชตรมณี หมู 4

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่

7

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ถนนสายหลัก หมู 6

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เปาหมาย

2553
(บาท)

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
รางระบายน้ํา คสล.ก
วาง 1.124 เมตร ลึก
0.40 เมตร ยาว 120
เมตร ลําหวยปาคา/
หมู 1
ไหลถนน คสล.กวาง
0.50 เมตร ยาว 1,027
เมตร หนา 0.15 เมตร
ถนนหนาวัดวิเชตรมณี/
หมู 4
รางระบายน้ํา คสล.
กวาง 0.40 เมตร ลึก
0.10 เมตร หนา 0.12
เมตร ยาว 539 เมตร /
หมู 6

938,000
งบ ทต.

-

-

ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง
ในชีวิตและทรัพยสิน และแกไข ทต.เวียงพางคํา
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรับเมืองนาอยู

184,000
งบ ทต.

-

-

292,000
งบ ทต.

-

-

ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรับเมืองนาอยู
ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย
และโครงสรางพืน้ ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู

413,000
งบ ทต.

-

-

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง
ในชีวิตและทรัพยสิน และแกไข ทต.เวียงพางคํา
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรับเมืองนาอยู
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เปาหมาย

2553
(บาท)

รางระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาปด กวาง 0.35
เมตร ลึก 0.62 เมตร
หนา 0.125 เมตร ยาว
229 เมตร ซอยมิยาซา
วา/หมู 2
รางระบายน้ํา คสล.ทาง
ขึ้นดอยตุง/หมู 7

642,000
งบ ทต.

-

-

ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง
ในชีวิตและทรัพยสิน และแกไข ทต.เวียงพางคํา
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรับเมืองนาอยู

2,500,000
งบ ทต.

-

-

ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรับเมืองนาอยู
ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย
และโครงสรางพืน้ ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู
ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรับเมืองนาอยู

8

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ซอยมิยาซาวา หมู 2

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง

9

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ทางขึ้นดอยตุง หมู 7

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง

10

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย
6/5 หมู 10

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่

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

179,000
งบ ทต.

-

-

11

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ซอยตัดหนาหอพักลีซอ 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.

-

-

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

12

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย
13 หมูบานแกรนวิล หมู 5

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่

13

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย
หนาวัดวิเชตรมณี หมู 4

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่

14

โครงการกอสรางถนน คสล.
พรอมวางทอระบายน้ําซอยขาง
วัดปาเหมือด หมู 8

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่
และแกไขปญหาน้ําทวม

15

โครงการกอสรางถนน คสล.
ทางเขาสุสานสาธารณะ หมู 6

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่

16

โครงการกอสรางถนน คสล.ถนน เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ทางขึ้นศาลาอเนกประสงคถึงวัด ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่
หมู 7

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย
และโครงสรางพืน้ ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู
ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย
และโครงสรางพืน้ ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู
ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย
และการระบายน้ําเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ แกไขปญหาน้ํา
ทวมซ้ําซาก ลดความรุนแรงของ
ปญหาพัฒนารองรับเมืองนาอยู
ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย
และโครงสรางพืน้ ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู

เปาหมาย

2553
(บาท)

ถนน คสล. กวาง 4
เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 339 เมตร ซอย 13/
หมู 5
ถนน คสล.กวาง 2.50
เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 41.50 เมตร ซฮย
หนาวัดวิเชตรมณี/หมู 4
ถนน คสล. กวาง 4
เมตร ยาว 45 เมตร หนา
0.15 เมตร และวางทอ
คสล.พรอมบอพัก ซอย
ขางวัดปาเหมือด/หมู 8

696,000
งบ ทต.

-

-

136,000
งบ ทต.

-

-

122,000
งบ ทต.

-

-

382,000
งบ ทต.

-

-

730,000
งบ ทต.

-

-

ถนน คสล. กวาง 3
เมตร ยาว 225 เมตร
หนา 0.15 เมตร พรอม
ลาน คสล.ทางเขาสุสาน
สาธารณะ/หมู 6
ถนน คสล.กวาง 3 เมตร
ยาว 200 เมตร หนา
0.15 เมตร พรอมวางทอ
คสล./หมู 7

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม กองชาง
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย ทต.เวียงพางคํา
และโครงสรางพืน้ ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย
และการระบายน้ําเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ แกไขปญหาน้ํา
ทวมซ้ําซาก ลดความรุนแรงของ
ปญหาพัฒนารองรับเมืองนาอยู
ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย
และโครงสรางพืน้ ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู
ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย
และโครงสรางพืน้ ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู

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.

-

-

18

โครงการกอสรางราวกันตกถนน
สายแมสายริเวอรไซด หมู 1

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่

ราวกันตก ยาว 63 เมตร
/หมู 1

72,800
งบ ทต.

-

-

19

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

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่

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

5,000,000
งบ จังหวัด
เชียงราย
งบ กรม
สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิน่

-

-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา
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งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2553
(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 กองชาง
ในชีวิตและทรัพยสิน และแกไข ทต.เวียงพางคํา
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรับเมืองนาอยู

21

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
โครงการกอสรางถนนลาดยาง
แอลฟสติกสถนนสายบานหวยน้ํา ขนสง ความปลอดภัยในการ
ริน หมู 7 ถึงถนนสายบานผาหมี สัญจรของประชาชนในพื้นที่
หมู 6
(โครงการเกินศักยภาพ)

ระยะทาง ๕ ก.ม./
หมู 6,7

39,950,400

-

-

ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม กองชาง
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย ทต.เวียงพางคํา
และโครงสรางพืน้ ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู

โครงการกอสรางถนนเลียบคลอง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสง ความปลอดภัยในการ
ชลประทานคลอง ๒ R ตําบล
สัญจรของประชาชนในพื้นที่
เวียงพางคํา เชื่อมตอตําบล
ศรีเมืองชุม
(โครงการเกินศักยภาพ)

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

3,000,000

-

-

ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม กองชาง
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย ทต.เวียงพางคํา
และโครงสรางพืน้ ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู

22

งบ จังหวัด
เชียงราย
งบ กรม
สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิน่
งบ จังหวัด
เชียงราย
งบ กรม
สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิน่

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
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งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เปาหมาย

2553
(บาท)

จัดหาหินคลุก/
ซอมแซมถนนกรณีไม
ตองสอบราคา/
หมู 1-10 ตําบล
เวียงพางคํา
หมู 1

450,000
งบ ทต.

-

-

ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม กองชาง
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย ทต.เวียงพางคํา
และโครงสรางพืน้ ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู

-

150,000

-

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง

ปรับปรุงซอมแซมทอ
คสล.พรอมบอพัก ยาว
210 เมตร/หมู 2

-

1,300,000
งบ ทต.

-

โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูบานสิงคโปร หมู 2

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่

หมู 2

-

700,000
งบ ทต.

-

โครงการกอสรางรองระบายน้าํ
สองขางถนนสายหลัก หมู 4

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง

หมู 4

-

1,300,000
งบ ทต.

-

ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย
และโครงสรางพืน้ ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู
ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรับเมืองนาอยู
ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย
และโครงสรางพืน้ ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู
ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรับเมืองนาอยู

ที่

โครงการ

23

โครงการสนับสนุนหินคลุกและ
ปรับปรุงซอมแซมถนนในเขต
พื้นทีก่ รณีไมตอ งสอบราคา

24

โครงการซอมแซมสะพานขามลํา เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
เหมือง หมู 1
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่

25

โครงการกอสรางวางทอระบาย
น้ําถนนหนาศาลอเนกประสงค
หมู 2

26

27

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรับเมืองนาอยู
ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย
และโครงสรางพืน้ ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู
ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย
และโครงสรางพืน้ ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู
ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย
และโครงสรางพืน้ ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู
ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย
และโครงสรางพืน้ ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู

28

โครงการกอสรางถนน คสล.
พรอมรางระบายน้ําถนนหลัง
ศาลาเอนกประสงค หมู 4

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่

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

-

85,000
งบ ทต.

-

29

โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูบานรุงเจริญ หมู 4

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่

หมู 4

-

700,000
งบ ทต.

-

30

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
หนาวัดวิเชตรมณี หมู 4
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่

หมู 4

31

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย
1/1 หมู 4

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่

ถนน คสล.ยาว 170
เมตร/หมู 4

-

370,000
งบ ทต.

-

32

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย
1/2 หมู 4

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่

ระยะทาง 180 เมตร/
หมู 4

-

450,000
งบ ทต.

-

400,000
งบ ทต.

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย
และโครงสรางพืน้ ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู
ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย
และโครงสรางพืน้ ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู
ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย
และโครงสรางพืน้ ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู
ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย
และโครงสรางพืน้ ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู
ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรับเมืองนาอยู

33

โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอย 8 หมู 5

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่

กวาง 4 เมตร ระยะทาง
1 กิโลเมตร หมู 5

-

900,000
งบ ทต.

-

34

โครงการขยายถนนซอยตัด
ซอย 9 ถึง ซอย 11 ขางสนามกีฬา

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่

เดิมเปน 3 เมตร ใหเปน
4 เมตร/หมู 5

-

680,000
งบ ทต.

-

35

โครงการกอสรางถนน คสม.
ซอย 4 หมู 6

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่

ระยะทาง 100เ เมตร/
หมู 6

-

400,000
งบ ทต.

-

36

โครงการกอสรางถนนลาดยาง
ซอย 2 (ปรับปรุงซอมแซม) หมู 8

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่

ถนนลาดยางแอลฟส
ติกส กวาง 4 เมตร
ยาว 850 เมตร/หมู 8

-

850,000
งบ ทต.

-

37

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ซอย ๔ (ซอยตัด) ขางโรงสี หมู 9

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง

หมู 9

-

600,000
งบ ทต.

-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย
และโครงสรางพืน้ ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู
ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย
และโครงสรางพืน้ ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู
ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรับเมืองนาอยู
ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย
และโครงสรางพืน้ ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู
ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรับเมืองนาอยู

38

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
เจาพอแสงเทพ หมู 9
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่

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

-

600,000
งบ ทต.

-

39

โครงการกอสรางถนน คสล.สาย
หลังสนามยิงปน หมู 10

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่

หมู 10

-

780,000
งบ ทต.

-

40

โครงการกอสรางรองระบายน้าํ
ขางเดียวจากโรงงานพลอย-หนา
วัดผาแตก

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง

หมู 10

-

800,000
งบ ทต.

-

41

โครงการขยายไหลถนนจาก
โรงงานพลอย-หนาวัดผาแตก
ระยะทาง 300 เมตร

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่

หมู 10

-

600,000
งบ ทต.

-

42

โครงการกอสรางรองระบายน้าํ
ซอย มาลีรีสอรท

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง

หมู 10

-

700,000
งบ ทต.

-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย
และโครงสรางพืน้ ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู
ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรับเมืองนาอยู
ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย
และโครงสรางพืน้ ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู

43

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
6/1 และ 6/2 เชือ่ มทางเขาวัดผาคํา ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่
หมู 10

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

-

620,000
งบ ทต.

-

44

โครงการกอสรางรองระบายน้าํ
ซอย 6 หมู 10

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง

หมู 10

-

800,000
งบ ทต.

-

45

โครงการกอสรางถนน คสล.
สายดอยชางงูหมู 1 ถึง หมู 2
(โครงการเกินศักยภาพ)

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่

หมู 1,หมู 2

-

-

46

โครงการกอสรางถนน คสล.
ทางเขาหมูบานวัลยา หมู 4

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่

หมู 4

-

2,000,000
งบ จังหวัด
เชียงราย
งบ กรม
สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิน่
700,000
งบ ทต.

-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม กองชาง
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย ทต.เวียงพางคํา
และโครงสรางพืน้ ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรับเมืองนาอยู
ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรับเมืองนาอยู
ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรับเมืองนาอยู
ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรับเมืองนาอยู

47

โครงการกอสรางรองระบายน้าํ
ซอย 2 หมู 4

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง

หมู 4

-

600,000
งบ ทต.

-

48

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ซอยตัดมกราคม หมู 4

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง

หมู 4

-

800,000
งบ ทต.

-

49

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ซอยตัดกุมภาพันธ หมู 4

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง

หมู 4

-

800,000
งบ ทต.

-

50

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ซอยตัด มีนาคม/เมษายน หมู 4

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง

หมู 4

-

800,000
งบ ทต.

-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรับเมืองนาอยู
ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย
และโครงสรางพืน้ ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู
ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรับเมืองนาอยู
ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย
และโครงสรางพืน้ ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู

51

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ซอยตัด พฤษภาคม/มิถุนายน
หมู 4

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง

หมู 4

-

800,000
งบ ทต.

-

52

โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอย.สุขฤทัย 1-2 หมู 5

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่

หมู 5

-

600,000
งบ ทต.

-

53

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ซอย 1-4 หมู 5

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง

ระยะทาง 400 เมตร/
หมู 5

-

800,000
งบ ทต.

-

54

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ประชาอยูสุข 2-4 หมู 5
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่

ระยะทาง 80 เมตร/
หมู 5

-

400,000
งบ ทต.

-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

55

โครงการซอมแซมถนนลาดยาง
ทางเขาหมูบานผาหมี หมู 6
(โครงการเกินศักยภาพ)

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่

ระยะทาง 3 กิโลเมตร/
หมู 6

-

1,500,000
งบ จังหวัด
เชียงราย
งบ ทางหลวง

-

ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม กองชาง
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย ทต.เวียงพางคํา
และโครงสรางพืน้ ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู

56

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ซอย 2 หมู 8

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง

ระยะทาง 1,050 เมตร/
หมู 8

-

600,000
งบ ทต.

-

57

โครงการซอมแซมลาดยางถนน
ซอยตัด หมู 8

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่

หมู 8

-

600,000
งบ ทต.

-

58

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ซอย ๕ ตลอดสายทั้งสองขาง
หมู 9

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง

หมู 9

-

800,000
งบ ทต.

-

ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรับเมืองนาอยู
ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย
และโครงสรางพืน้ ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู
ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรับเมืองนาอยู

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน และแกไข
ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ลดความ
รุนแรงของปญหาพัฒนารองรับ
เมืองนาอยูรองรับเมืองนาอยู
ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย
และโครงสรางพืน้ ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู
ทําใหประชาชนสามารถคมนาคม
ทางบกโดยความสะดวกปลอดภัย
และโครงสรางพืน้ ฐานไดรับการ
พัฒนารองรับเมืองนาอยู

59

โครงการกอสรางรองระบายน้าํ
ซอย ๓ ตัวยู แบบฝาปด หมู 8
และ หมู 9

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําขัง

ระยะทาง 1,050 เมตร/
หมู 8,9

-

600,000
งบ ทต.

-

60

โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอย 1-5 และซอย 7 หมู 10

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่

หมู 10

-

700,000
งบ ทต.

-

61

โครงการกอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ( มอก. )
ซอย 1 หมู 6

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสง ความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่

หมู 6

-

-

250,000
งบ ทต.

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา
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4.ยุทธศาสตร พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปการ
4.2 แนวทางการพัฒนา ขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

เพื่อพัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ
อยางทั่วถึง

- หนาวัดถ้ําผาจม หมู 1
- ขยายเขตไฟฟา หมู 2
- ถนนสายหมู 3 ถึงหวย
น้ําริน
- ขยายเขตไฟฟา หมู 4
- ซอยหนาวัด 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
พื้นที่ ฯลฯ
ม.1 - ม.10

1,000,000
งบ ทต.

1,000,000
งบ ทต.

1,000,000
งบ ทต.

มีการจัดการสาธารณูปโภค
สาธารณูปการอยางทั่วถึง ทําให
ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

200,000
งบ ทต.

200,000
งบ ทต.

200,000
งบ ทต.

มีการจัดการสาธารณูปโภค
สาธารณูปการอยางทั่วถึง ทําให
ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

1

โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ

2

โครงการติดตั้งไฟกิ่ง ซอมแซม เพื่อพัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ
อยางทั่วถึง
ไฟกิ่งบริเวณจุดอับ ไมมแี สง
สวาง

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

3

โครงการติดตั้งไฟกิ่งจุดเสี่ยง
ภัยทางจราจร ทางแยกทางรวม

เพื่อพัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ
อยางทั่วถึง และสงเสริมความ
ปลอดภัยทางจราจรทางบก

เปาหมาย
หมู 7 ตําบลเวียงพางคํา

2553
(บาท)
-

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)
35,000
งบ ทต.

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ

-

มีการจัดการสาธารณูปโภค
สาธารณูปการอยางทั่วถึง ทําให
ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง
ทต.เวียงพางคํา
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4.ยุทธศาสตร พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปการ
4.3 แนวทางการพัฒนา ขยายเขตระบบประปา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2553
(บาท)

1

โครงการขยายเขตประปาและ
ปรับปรุงระบบจายน้ําประปา
(โครงการเกินศักยภาพ)

เพื่อพัฒนาระบบประปาให
ประชาชนมีนา้ํ เพียงพอที่สะอาด
และปลอดภัยในการอุปโภค
บริโภค

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

3,300,000
งบ กรม
สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิน่

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

-

-

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
ทําใหประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคที่สะอาด ปลอดภัยอยาง
ทั่วถึง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง
ทต.เวียงพางคํา/
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
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4.ยุทธศาสตร พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปการ
4.4 แนวทางการพัฒนา ติดตั้งระบบโทรศัพทสาธารณะ
ที่
1

โครงการ
ขยายติดตั้งตูโทรศัพท
สาธารณะ

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปการ
การติดตอสื่อสารใหทั่วถึง

เปาหมาย
ตําบลเวียงพางคํา

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

งบ หนวยงาน
อื่น

งบ หนวยงาน
อื่น

งบ หนวยงาน
อื่น

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
ทําใหประชาชนสามารถ
ติดตอสือ่ สารไดอยางสะดวก
รวดเร็ว

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

โครงการ

1

โครงการกอสรางปายหมูบาน
ปายซอย

เพื่อพัฒนาระบบการจราจร
ทางบก ใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยแกผูใชรถใชถนน

2

โครงการติดตั้งกระจกโคง แยก
ศาลเจาพอ,หนาวัด,
หลังวัด
โครงการติดตั้ง ปรับปรุง
ซอมแซมปายและสัญญาณ
จราจร

เพื่อพัฒนาระบบการจราจร
ทางบก ใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยแกผูใชรถใชถนน
เพื่อพัฒนาระบบการจราจรทาง
บกใหเกิดความสะดวก ปลอดภัย
แกผูใชรถใชถนน

โครงการปรับผิวถนนทางโคง
ซอย 1 ถึง ซอย 2 หนาโรงเรียน
บานปาเหมือดดานทิศ
ตะวันออกพรอมปายสัญญาณ
เตือนภัย
(โครงการเกินศักยภาพ)
โครงการสรางจุดกลับรถถนน
พหลโยธินบริเวณหนา ซอย 5
(โครงการเกินศักยภาพ)

เพื่อพัฒนาระบบการจราจร
ทางบก ใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยแกผูใชรถใชถนน

3

4

5

วัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาระบบการจราจร
ทางบก ใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยแกผูใชรถใชถนน

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

-

-

การจราจรทางบกมี
ความสะดวก ปลอดภัย

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

-

-

การจราจรทางบกมี
ความสะดวก ปลอดภัย

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

งบ ทางหลวง

-

-

-

-

งบ ทางหลวง

เปาหมาย

2553
(บาท)

จัดทําปายชือ่ หมูบา นทั้ง
10 หมูบาน และปายซอย
ทุกซอยของแตละ
หมูบาน/หมู 1-10
ติดตั้งกระจกโคงทางแยก
ทางรวม จุดเสี่ยงตอการ
เกิดอุบัติเหตุ หมู 4
ติดตั้ง ซอมแซมปายและ
สัญญาณจราจรตามจุด
อันตราย เสื่อมสภาพ/
ตําบลเวียงพางคํา
ปรับผิวถนนทางโคง ซอย
1 ถึง ซอย 2 หนาโรงเรียน
บานปาเหมือด พรอม
ติดตั้งปายสัญญาณ
เตือนภัย

600,000
งบ ทต.

สรางจุดกลับรถทางหลวง
พหลโยธิน หนาซอย 5
หมู 9

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผูใชรถใชถนนไดรับความสะดวก กองชาง
ปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎจราจร ทต.เวียงพางคํา

การจราจรทางบกมี
ความสะดวก ปลอดภัย

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

การจราจรทางบกมี
ความสะดวก

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

โครงการ

1

โครงการจัดทําผังเมืองเพื่อพัฒนา
ระบบการผังเมืองสอดคลองเมือง
นาอยูอ ยางยั่งยืน
โครงการจางที่ปรึกษาออกแบบ
กอสราง วางระบบผังเมือง
ควบคุมอาคาร

2

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาการจัดทําผังเมือง
สอดคลองเมืองนาอยูอยาง
ยั่งยืน
เพื่อพัฒนาการจัดทําผังเมือง
สอดคลองเมืองนาอยูอยาง
ยั่งยืน

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

ตําบลเวียงพางคํา

500,000
งบ ทต.

500,000
งบ ทต.

500,000
งบ ทต.

ตําบลเวียงพางคํา

200,000
งบ ทต.

200,000
งบ ทต.

200,000
งบ ทต.

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
มีระบบผังเมืองในการแกไข
สิ่งแวดลอม การควบคุมอาคาร
เปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน
มีระบบผังเมืองในการแกไข
สิ่งแวดลอม การควบคุมอาคาร
เปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง
ทต.เวียงพางคํา
กองชาง
ทต.เวียงพางคํา
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5.ยุทธศาสตร พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดลอมเมืองนาอยูอยางยั่งยืน
5.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน ฟนฟู อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่
1

2

3

4

โครงการ

วัตถุประสงค

เพื่อฟนฟู บํารุงรักษา
โครงการปรับภูมทิ ัศน
สนับสนุนกลาไม พันธไมและ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเมืองนาอยู และ
จัดสวนสาธารณะ
สงเสริมสุขภาพอนามัยแก
ประชาชน
เพื่อฟนฟู บํารุงรักษาสิ่งแวดลอม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
เมืองนาอยู และสรางสถานที่
บริเวณรอบทีอ่ านหนังสือ
ประจําหมูบ านเพือ่ เปนสถานที่ พักผอนหยอนใจสงเสริมสุขภาพ
อนามัยแกประชาชน
พักผอนหยอนใจ
โครงการถมดินปรับพื้นที่หลัง เพื่อฟนฟู บํารุงรักษา
อาคารศูนยขอมูลขาวสารแกไข ทรัพยากรธรรมชาติและ
น้ําทวม
สิ่งแวดลอมเมืองนาอยู และแกไข
ปญหาน้ําทวม
โครงการปลูกหญาแฝก
เพื่อฟนฟู บํารุงรักษาทรัพยากร
ดิน ปาไม และสิ่งแวดลอมใหนา
อยู แกไขปญหาดินถลม

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

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

500,000
งบ ทต.

500,000
งบ ทต.

500,000
งบ ทต.

ที่อานหนังสือพิมพ
ประจําหมูบ าน/หมู 1-10

100,000
งบ ทต.

-

-

หมู 5 ตําบลเวียงพางคํา

100,000
งบ ทต.

-

-

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

30,000
งบ ทต.

30,000
งบ ทต.

30,000
งบ ทต.

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
ทองถิน่ มีสิ่งแวดลอมนาอยู
ประชาชนใชประโยชนใน
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัย
และการออกกําลังกาย มีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ ี
ทองถิน่ มีสิ่งแวดลอมนาอยู
ประชาชนใชประโยชนใน
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัย
และการออกกําลังกาย มีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ ี
ทองถิน่ มีสิ่งแวดลอมนาอยู
ประชาชนใชประโยชนใน
กิจกรรมสาธารณประโยชน

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

ทองถิน่ มีสิ่งแวดลอมนาอยู
ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
ปญหาดินลถมลดลง

งานสาธารณสุข
ทต.เวียงพางคํา

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
ทรัพยากรปาไม ดิน ไดรบั การ
รักษา ฟนฟู ลดปญหาน้ําปาไหล
หลาก ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการ
เกษตรกรรม
ทองถิน่ มีสิ่งแวดลอมนาอยู
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เปน
ที่นาประทับใจและดึงดูดความ
สนใจของนักทองเที่ยวเหมาะกับ
เปนแหลงทองเทีย่ วเชิงอนุรักษ

5

โครงการสรางฝายตนน้ําลําธาร เพื่อฟนฟู บํารุงรักษาทรัพยากร
ดิน ปาไม และสิง่ แวดลอมให
นาอยู

หมู 6,หมู 7 และ หมู 10

300,000
งบ ทต.

300,000
งบ ทต.

300,000
งบ ทต.

6

ปรับภูมทิ ัศนเกาะกลางถนน
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

-

-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานสาธารณสุข
กองชาง
ทต.เวียงพางคํา
กองชาง
ทต.เวียงพางคํา
จังหวัดเชียงราย
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5.ยุทธศาสตร พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดลอมเมืองนาอยูอยางยั่งยืน
5.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่

โครงการ

1

โครงการถนนเวียงพางคําสวย
หนาบานสะอาด

2

3

วัตถุประสงค

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวน
รวมในการปองกันและแกไข
ปญหามลพิษ รักษาสิ่งแวดลอมที่
อยูอาศัยของทองถิ่น
โครงการสุขาภิบาลและอนามัย เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวน
สิ่งแวดลอม
รวมในการปองกันและแกไข
ปญหามลพิษ รักษาสิ่งแวดลอมที่
อยูอาศัยของทองถิ่น
โครงการสนับสนุนพนักงาน เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนน
รักษาความสะอาดในหมูบาน รวมในการปองกันและแกไข
ปญหามลพิษของทองถิน่

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ

หมู 1-10

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

หมู 1-10

60,000
งบ ทต.

60,000
งบ ทต.

60,000
งบ ทต.

สนับสนุนการจัดจาง
พนักงานทําความสะอาด/
หมู 1-10

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

ทองถิน่ มีสิ่งแวดลอมสอดคลอง
เมืองนาอยูอ ยางยั่งยืน ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี และปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอมลดลง
ทองถิน่ มีสิ่งแวดลอมสอดคลอง
เมืองนาอยูอ ยางยั่งยืน ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี และปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอมลดลง
ทองถิน่ มีสิ่งแวดลอมสอดคลอง
เมืองนาอยูอ ยางยั่งยืน ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี และปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอมลดลง

เปาหมาย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานสาธารณสุข
ทต.เวียงพางคํา

งานสาธารณสุข
ทต.เวียงพางคํา

งานสาธารณสุข
ทต.เวียงพางคํา

แผนพัฒนาสามป 2553 – 2555 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย | ห น า 138

ห น า | 139
5.ยุทธศาสตร พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดลอมเมืองนาอยูอยางยั่งยืน
5.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
ทองถิน่ มีสิ่งแวดลอมสอดคลอง
เมืองนาอยูอ ยางยั่งยืน ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี และปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอมลดลง
ทองถิน่ มีสิ่งแวดลอมสอดคลอง
เมืองนาอยูอ ยางยั่งยืน ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี และปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอมลดลง
ทองถิน่ มีสิ่งแวดลอมสอดคลอง
เมืองนาอยูอ ยางยั่งยืน ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี และปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอมลดลง
ทองถิน่ มีสิ่งแวดลอมสอดคลอง
เมืองนาอยูอ ยางยั่งยืน ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี และปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอมลดลง
ทองถิน่ มีสิ่งแวดลอมสอดคลอง
เมืองนาอยูอ ยางยั่งยืน ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี และปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอมลดลง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2553
(บาท)

1

โครงการฝกอบรมและ
สนับสนุนวัสดุอปุ กรณในการ
ทําปุยชีวภาพ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ในทองถิน่

กิจกรรมฝกอบรม/จัดหา
วัสดุอุปกรณสนับสนุน/
หมู 1-10

100,000
งบ ทต.

-

-

2

โครงการจัดหาถังขยะและถุง
ดําคัดแยกขยะ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ในทองถิน่

300,000
งบ ทต.

-

-

3

โครงการจัดหารถจัดเก็บขยะ
ขนาดเล็ก

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ในทองถิน่

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

800,000
งบ ทต.

-

-

4

โครงการสงเสริมการคัดแยก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
ขยะ และจัดตั้งธนาคารรีไซเคิล จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ในทองถิน่

400,000
งบ ทต.

-

-

5

โครงการจางเหมาพนักงานเก็บ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
คาธรรมเนียมเก็บขนขยะ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ในทองถิน่

100,000
งบ ทต.

-

-

กิจกรรมอบรม/จัดตั้ง
ธนาคารขยะ/ปรับปรุง
สถานที่ธนาคารขยะ/
จัดตั้งคณะกรรมการ
จางเหมาพนักงานจัดเก็บ
คาธรรมเนียม/ตําบล
เวียงพางคํา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานสาธารณสุข
ทต.เวียงพางคํา

งานสาธารณสุข
ทต.เวียงพางคํา

งานสาธารณสุข
ทต.เวียงพางคํา

งานสาธารณสุข
ทต.เวียงพางคํา

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

โครงการ

วัตถุประสงค

1

โครงการสงเสริมติดตั้งบอดัก
ไขมันครัวเรือนและอาคาร

เพื่อปองกัน ฟนฟู ปญหาน้ําเนา
เสียในชุมชน

2

โครงการขุดลอกลําหวย
กลางบาน ลําหวยคอกหมู
ลําหวยลาวและลําหวยมะกอก
หวาน

เพื่อฟนฟู บํารุงรักษา พัฒนาการ
ระบายน้ํา สงเสริมการปองกันน้ํา
ทวม น้าํ ขังในทองถิ่น

3

โครงการกอสรางบอบําบัดน้ํา
เสียชุมชน
(โครงการเกินศักยภาพ)

เพื่อปองกันและแกไขปญหา
มลพิษทางน้าํ เนาเสียของทองถิ่น
พัฒนาเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน
รองรับการขยายตัวเมืองการคา
การทองเที่ยวชายแดน

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เปาหมาย

2553
(บาท)

กิจกรรมฝกอบรม/จัดหา
อุปกรณสนับสนุน
ครัวเรือน/รานคา
ประกอบการ/อาคาร/
ตําบลเวียงพางคํา
ขุดลอกลําหวยกลางบาน
ลําหวยลาว ลําหวยคอก
หมูและลําหวยมะกอก
หวาน ระยะทาง 8,000
เมตร/ตําบล
เวียงพางคํา

100,000
งบ ทต.

-

-

ทองถิน่ มีสิ่งแวดลอมนาอยู
ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
ปญหาสิ่งแวดลอมลดลง

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

100,000
งบ ทต./
1,450,000
งบ กรม
สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิน่
60,000,000
งบ กรม
สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิน่

-

-

ทองถิน่ มีสิ่งแวดลอมนาอยู
ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
ปญหาสิ่งแวดลอมลดลง

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

-

-

ทองถิน่ มีสิ่งแวดลอมสอดคลอง
เมืองนาอยูอ ยางยั่งยืน ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี และปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอมลดลง

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา/
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

กอสรางบอบําบัดน้ําเสีย
รวมชุมชน/ตําบล
เวียงพางคํา
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ที่
4

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการกอสรางเขื่อนปองกัน เพื่อปองกันและแกไขปญหา
ตลิ่งริมแมน้ําสายหมูบาน
น้ําทวม
แมสาย หมู 1
(โครงการเกินศักยภาพ)

เปาหมาย
ระยะทาง 60 เมตร
สูง 15 เมตร

2553
(บาท)
600,000
งบ จังหวัด
เชียงราย
งบ กรม
สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิน่

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

-

-

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน ลดปญหาน้ํา
ทวมวซ้ําซากทุกป

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง
ทต.เวียงพางคํา
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5.ยุทธศาสตร พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดลอมเมืองนาอยูอยางยั่งยืน
5.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1

โครงการขุดลอกคลอง 2 อาร

2

โครงการสรางฝายน้ําลน

3

โครงการปรับปรุงอางเก็บน้ํา
รุงเจริญ
(โครงการเกินศักยภาพ)

เพื่อปองกันและแกไขปญหาภัย
แลง พัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค
บริโภค และการเกษตรแก
ประชาชน
เพื่อปองกันและแกไขปญหาภัย
แลง พัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค
บริโภค และการเกษตรแก
ประชาชน
เพื่อปองกันและแกไขปญหาภัย
แลง พัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค
บริโภค และการเกษตรแก
ประชาชน

4

โครงการสนับสนุน
การฝกอบรมและบริหาร
จัดการน้ําของกลุม ผูใชน้ํา
ตําบลเวียงพางคํา

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ขุดลอกคลอง 2 อาร/
ตําบลเวียงพางคํา

50,000
งบ ทต.

-

-

ประชาชนมีนา้ํ กินน้ําใชที่เพียงพอ กองชาง/
มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ทต.เวียงพางคํา

สรางฝายน้ําลน หมู 9 หมู
10 /ตําบลเวียงพางคํา

250,000
งบ ทต.

-

-

1,250,000
งบ จังหวัด
เชียงราย
งบ กรม
สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิน่
50,000
งบ ทต.

-

-

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ํากิน
น้ําใชที่เพียงพอ มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี
และผลผลิตทางการเกษตร
สมบูรณ
ประชาชนมีนา้ํ กินน้ําใชที่เพียงพอ
มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี

-

-

ปรับปรุง ซอมแซม/
หมู 5

กลุมเกษตรกรในพื้นที่
เพื่อปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการน้ําโดยการมีสวนรวมของ กลุมผูใชน้ําในพืน้ ที่ตําบล
เกษตรกรและกลุม ผูใชน้ําในพืน้ ที่ เวียงพางคํา

กองชาง/
ทต.เวียงพางคํา

กองชาง/
ทต.เวียงพางคํา

กองชาง/
เกษตรกรและผูใชน้ําเขาใจ
บทบาทหนาทีแ่ ละความรัผิดชอบ ทต.เวียงพางคํา
ในการพัฒนาองคการผูใชน้ําใหมี
ความยั่งยืนและบริหารจัดการ
แหลงน้ําใหสามารถใชในการ
อุปโภคบริโภคไดยาวนาน
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5.ยุทธศาสตร พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดลอมเมืองนาอยูอยางยั่งยืน
5.6 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการใชที่ดินอยางมีระบบ
งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2553
(บาท)

1

โครงการจัดหาทีด่ ินเพื่อ
ดําเนินการกิจการพาณิชยและ
กิจกรรมสาธารณประโยชน
ของทองถิน่
โครงการสนับสนุนการบริหาร
จัดการ ดูแลรักษาและใช
ประโยชนทีดินสาธารณะ
ประโยชนของทองถิ่น

เพื่อสงเสริมการใชประโยชน
ที่ดินเพือ่ สรางรายได และดําเนิน
กิจกรรมสาธารณะและสงเสริม
การพัฒนาอาชีพของทองถิ่น
เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบบริหาร
จัดการการดูแลรักษา และใช
ประโยชนที่ดินสาธารณะ
ประโยชนของทองถิ่น

จัดหาที่ดนิ ดําเนินกิจการ
พาณิชย/ดําเนินกิจกรรม
สาธารณประโยชนของ
ทองถิน่
กิจกรรมลังวัด/จัดหา
อุปกรณที่จําเปน/จัดทํา
ระบบ GIS เพื่อวางระบบ
การใชที่ดนิ /หมู 1-10

2,000,000
งบ ทต.

-

-

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

2

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สรางรายได และสงเสริม
การพัฒนาอาชีพของทองถิ่น

กองคลัง
กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

ทองถิน่ มีสิ่งแวดลอมสอดคลอง
เมืองนาอยูอ ยางยั่งยืน ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี และใช
ประโยชนที่ดินสาธารณะ
ประโยชนอยางถูกตอง เหมาะสม

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

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

1

โครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งานแกนนําหมูบานทองถิ่น
สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนา
ทองถิน่

กิจกรรมฝกอบรม ศึกษาดู
งาน/หมู 1-10

400,000
งบ ทต.

400,000
งบ ทต.

400,000
งบ ทต.

2

โครงการประชาคมตําบล
เวียงพางคําสัญจร

หมู 1-10

25,000
งบ ทต.

25,000
งบ ทต.

25,000
งบ ทต.

3

โครงการเสริมสรางความรู
เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้ง
สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
และกฎหมายนารูส ําหรับ
ประชาชน

เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการวางแผนบริหาร
จัดการ พัฒนาทองถิ่น ตรวจสอบ
การดําเนินกิจการทองถิน่ และ
เสริมสรางกิจการบานเมืองที่ดี
เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการวางแผนบริหาร
จัดการ ตรวจสอบการดําเนิน
กิจการทองถิ่น และเสริมสราง
กิจการบานเมืองทีด่ ี
เพื่อสงเสริมความเขาใจใน
บทบาทหนาทีพ่ ลเมืองที่ดีของ
ทองถิน่ และชาติ และสงเสริมการ
มีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาทองถิ่น

กิจกรรมฝกอบรม/
หมู 1-10

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
กิจการทองถิ่นมีความโปรงใส
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
วางแผนบริหารจัดการ และ
เสริมสรางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
กิจการทองถิ่นมีความโปรงใส
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
วางแผนบริหารจัดการ และ
เสริมสรางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
กิจการทองถิ่นมีความโปรงใส
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
วางแผนบริหารจัดการ และ
เสริมสรางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานแผนและ
งบประมาณ
ทต.เวียงพางคํา

งานแผนและ
งบประมาณ
ทต.เวียงพางคํา

นิติการ
ทต.เวียงพางคํา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

4

เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการ
พัฒนาทองถิ่น ตรวจสอบ
ประเมินผลการดําเนินกิจการ
ทองถิน่ และเสริมสรางธรรมาภิ
บาลในภาคประชาชนและชุมชน

กิจกรรมอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู /
กิจกรรมการประกวด
หมูบานตามหลักธรรมา
ภิบาล/หมู 1-10

250,000
งบ ทต.

250,000
งบ ทต.

250,000
งบ ทต.

5

โครงการอภิปรายสัมมนา
เพิ่มพูนความรูแกชุมชนในการ
พัฒนาที่สอดคลองบริบท
ชุมชน เสริมสรางธรรมาภิบาล
ภาคประชาชนและประกวด
หมูบานดีเดนตามหลักธรรมา
ภิบาล
โครงการพัฒนา 5 ส สูชุมชน

เพื่อสงเสริมใหองคกรภาค
ประชาชนในทองถิ่น เพิม
ประสิทธิภาพการบริการชุมชน
และบริหารจัดการตามหลัก 5 ส
สงเสริมการใหบริการที่ดแี ก
ชุมชน

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

6

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
ดานตางๆ แกประชาชนใน
ทองถิน่ และสงเสริมการมีสวน
รวมแสดงความคิดเห็น
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เทศบาล

ฝกอบรม 5 ส/จัดการ
บริการศูนย ศสมช.ศูนย
ขอมูลขาวสารประจํา
หมูบาน ที่อา น
หนังสือพิมพ ศูนย
อปพร.ศูนยสงเคราะห
ราษฎรประจําหมูบ าน
ฯลฯ/หมู 1-10
จัดกิจกรรมใหความรูดาน
วิชาชีพ ความรูเกีย่ วกับ
กิจการเทศบาล การออก
หนวยบริการ กิจกรรม
นันทนาการ เวทีแสดง
ความคิดเห็น ฯลฯ

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
กิจการทองถิ่นมีความโปรงใส
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ เสริมสรางการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี และ
สนับสนุนการพัฒนาหมูบาน
ตําบลอยางเหมาะสมกับบริบท
ชุมชน
องคกรบริการภาคประชาชนมี
ประสิทธิภาพในการใหบริการ
ประชาชน และเกิดความเขมแข็ง
ของชุมชน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานแผนและ
งบประมาณ/
ทต.เวียงพางคํา

งานบริหารทัว่ ไป
ทต.เวียงพางคํา

งานพัฒนาชุมชน
กิจการทองถิ่นมีความโปรงใส
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการ ทต.เวียงพางคํา
บริหารจัดการ เสริมสรางการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี และ
สนับสนุนการพัฒนาหมูบาน
ตําบลอยางเหมาะสมกับบริบท
ชุมชน
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วัตถุประสงค

2553
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
กิจการทองถิ่นมีความโปรงใส
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ เสริมสรางการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี และ
สนับสนุนการพัฒนาหมูบาน
ตําบลอยางเหมาะสมกับบริบท
ชุมชน
เกิดองคความรูในการทํางานอยาง
บูรณาการ เกิดความสามัคคี
รวมมือรวมใจภายในตําบล
อําเภอ

ที่

โครงการ

7

โครงการวันเทศบาล

จัดงานวันเทศบาล 24
เมษายน 2553

50,000
งบ ทต.

-

-

8

อุดหนุนอําเภอแมสายโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร อุดหนุนอําเภอแมสาย/
ประชุมสัญจรแบบบูรณาการ จัดการเทศบาล และสงเสริม
ตําบลเวียงพางคํา
การบูรณาการงานตามภารกิจของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สวน
ราชการ กํานันผูใหญบาน

20,000
งบ ทต.

-

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเทศบาลและสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชนในการ
วางแผน และบริหารจัดการ
เทศบาล

เปาหมาย

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานบริหารทัว่ ไป
ทต.เวียงพางคํา

งานบริหารทัว่ ไป
ทต.เวียงพางคํา
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6.ยุทธศาสตร พัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
6.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

1

โครงการเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการและการบริการ
ประชาชนตามหลัก 5 ส
โครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการและปองกันการทุจริต
คอรัปชั่น

เพื่อพัฒนาบุคลากร สถานที่
ปฏิบัติราชการ มุงสูความเปนเลิศ
ในการบริการประชาชน

ฝกอบรม ทบทวน
บุคลากร พัฒนาสถานที่
ใหบริการ/เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา
คณะผูบิรหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงาน
จาง/เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา

150,000
งบ ทต.

150,000
งบ ทต.

150,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

พัฒนาระบบการเก็บขอมูล
สถิติ และศูนยขอมูลขาวสาร
ทางราชการ และการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน
โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ
และปรับปรุงสถานที่ทาํ งาน
รองรับการบริการประชาชน

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบการเก็บขอมูลสถิติ และการ
ใหบริการศูนยขอมูลขาวสารทาง
ราชการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานราชการ และ
การบริการประชาชน สงเสริม
ความเปนเลิศในการบริการ
ประชาชน

ฝกอบรม จัดหาอุปกรณที่
จําเปนพัฒนาสถานที่/
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณใน
การปฏิบัติงาน/เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา

500,000
งบ ทต.

500,000
งบ ทต.

500,000
งบ ทต.

2

3

4

เพื่อสรางจิตสํานึก ปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานราชการและปองกัน
การทุจริตคอรัปชัน่

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา และเปนตนแบบการ
เรียนรูระบบใหบริการประชาชน
ในองคกรไมมีการทุจริตคอรัปชั่น
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และพนักงานมี
ความสัมพันธทีดตี่ กัน เอือ้ ตอการ
ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการบริการประชาชน
ระบบขอมูลสถิติ และการ
ใหบริการขอมูลขาวสารทาง
ราชการมีประสิทธิภาพ นํามาใช
งานไดเหมาะสม รวดเร็ว
ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา และเปนตนแบบการ
เรียนรูระบบใหบริการประชาชน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานการเจาหนาที่
ทต.เวียงพางคํา

งานการเจาหนาที่
ทต.เวียงพางคํา

งานแผนและ
งบประมาณ
ทต.เวียงพางคํา
งานพัสดุ
ทต.เวียงพางคํา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา และเปนตนแบบการ
เรียนรูระบบใหบริการประชาชน
ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา และเปนตนแบบการ
เรียนรูระบบใหบริการประชาชน
ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา และเปนตนแบบการ
เรียนรูระบบใหบริการประชาชน
ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา และเปนตนแบบการ
เรียนรูระบบใหบริการประชาชน
ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตําบล
เวียงพางคํา และเปนตนแบบการ
เรียนรูระบบใหบริการประชาชน

5

โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ
เครื่องครัวรองรับการบริการ
ประชาชน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริการประชาชน และรับรอง
คณะศึกษาดูงาน

วัสดุเครื่องครัว/เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

6

เงินเดือนพนักงานเทศบาล

พนักงานเทศบาล/
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

2,800,000
งบ ทต.

-

-

7

คาจางพนักงานจาง

พนักงานจาง/เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา

2,300,000
งบ ทต.

-

-

8

คาครองชีพชั่วคราว

พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจาง/เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา

950,000
งบ ทต.

-

-

9

เงินประจําตําแหนงและ
คาตอบแทนพิเศษ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให เกิดประสิทธิผล
บรรลุตามเปาหมาย และสราง
ขวัญและกําลังใจตอผูป ฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให เกิดประสิทธิผล
บรรลุตามเปาหมาย และสราง
ขวัญและกําลังใจตอผูป ฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให เกิดประสิทธิผล
บรรลุตามเปาหมาย และสราง
ขวัญและกําลังใจตอผูป ฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให เกิดประสิทธิผล
บรรลุตามเปาหมาย และสราง
ขวัญและกําลังใจตอผูป ฏิบัติงาน

พนักงานเทศบาล คณะ
ผูบริหาร ประธานสภา
รองประธานสภา/
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

80,000
งบ ทต.

80,000
งบ ทต.

80,000
งบ ทต.

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานพัสดุ
ทต.เวียงพางคํา

กองคลัง
ทต.เวียงพางคํา

กองคลัง
ทต.เวียงพางคํา

กองคลัง
ทต.เวียงพางคํา

กองคลัง/
ทต.เวียงพางคํา
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ที่

โครงการ

10

คาตอบแทนคณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล

11

คาประกันสังคม

12

คาเบี้ยประชุม

13

คาตอบแทนการปฎิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

14

คาชวยเหลือคารักษาพยาบาล

วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให เกิดประสิทธิผล
บรรลุตามเปาหมาย และสราง
ขวัญและกําลังใจตอผูป ฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให เกิดประสิทธิผล
บรรลุตามเปาหมาย และสราง
ขวัญและกําลังใจตอผูป ฏิบัติงาน
เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการ
มีสวนรวมของประชาชน
คณะกรรมการ สมาชิกสภา
เทศบาล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให เกิดประสิทธิผล
บรรลุตามเปาหมาย และสราง
ขวัญและกําลังใจตอผูป ฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให เกิดประสิทธิผล
บรรลุตามเปาหมาย และสราง
ขวัญและกําลังใจตอผูป ฏิบัติงาน

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ

จํานวน 17 คน คณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล/เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา
พนักงานจาง/เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา

1,600,000
งบ ทต.

1,600,000
งบ ทต.

1,600,000
งบ ทต.

300,000
งบ ทต.

-

-

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

40,000
งบ ทต.

40,000
งบ ทต.

40,000
งบ ทต.

พนักงานเทศบาล
พนักงานจาง/เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา

120,000
งบ ทต.

-

-

คณะผูบริหาร และ
พนักงานเทศบาล/
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

120,000
งบ ทต.

-

-

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตําบล
เวียงพางคํา และเปนตนแบบการ
เรียนรูระบบใหบริการประชาชน
ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา และเปนตนแบบการ
เรียนรูระบบใหบริการประชาชน
เกิดการมีสวนรวมในการรับฟง
การบริหารจัดการกิจการทองถิ่น
การแสดงความคิดเห็นและยุติการ
แกไขปญหาสังคม
ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา และเปนตนแบบการ
เรียนรูระบบใหบริการประชาชน
ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตําบล
เวียงพางคํา

เปาหมาย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองคลัง/
ทต.เวียงพางคํา

กองคลัง/
ทต.เวียงพางคํา

กองคลัง/
ทต.เวียงพางคํา

กองคลัง/
ทต.เวียงพางคํา

กองคลัง/
ทต.เวียงพางคํา

แผนพัฒนาสามป 2553 – 2555 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย | ห น า 149

ห น า | 150

ที่

โครงการ

15

คาชวยเหลือการศึกษาบุตร

16

คาเชาบาน

17

คาตอบแทนอืน่ อันเปน
ประโยชนตอ การปฏิบัติ
ราชการเปนกรณีพิเศษ
(โบนัส)
คาเดินทางไปราชการ

18

19

โครงการสงตัวพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง คณะ
ผูบริหาร และสมาชิกเทศบาล.
ฝกอบรม เพิ่มพูนความรู

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2553
(บาท)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให เกิดประสิทธิผล
บรรลุตามเปาหมาย และสราง
ขวัญและกําลังใจตอผูป ฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให เกิดประสิทธิผล
บรรลุตามเปาหมาย และสราง
ขวัญและกําลังใจตอผูป ฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให เกิดประสิทธิผล
บรรลุตามเปาหมาย และสราง
ขวัญและกําลังใจตอผูป ฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให เกิดประสิทธิผล
บรรลุตามเปาหมาย และสราง
ขวัญและกําลังใจตอผูป ฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให เกิดประสิทธิผล
บรรลุตามเปาหมาย และสราง
ขวัญและกําลังใจตอผูป ฏิบัติงาน

คณะผูบริหาร และ
พนักงานเทศบาล/
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

40,000
งบ ทต.

-

-

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตําบล
เวียงพางคํา

กองคลัง/
ทต.เวียงพางคํา

คณะผูบริหาร และ
พนักงานเทศบาล/
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

170,000
งบ ทต.

-

-

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา

กองคลัง/
ทต.เวียงพางคํา

คณะผูบริหาร และ
พนักงานเทศบาล/
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

1,400,000
งบ ทต.

-

-

กองคลัง/
ทต.เวียงพางคํา

คณะผูบริหาร พนักงาน
เทศบาล และพนักงาน
จาง/เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา
คณะผูบริหาร พนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง
และสมาชิกสภาเทศบาล/
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

120,000
งบ ทต.

-

-

120,000
งบ ทต.

-

-

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา และเปนตนแบบการ
เรียนรูระบบใหบริการประชาชน
ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา และเปนตนแบบการ
เรียนรูระบบใหบริการประชาชน
ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา และเปนตนแบบการ
เรียนรูระบบใหบริการประชาชน

กองคลัง/
ทต.เวียงพางคํา

งานการเจาหนาที่
ทต.เวียงพางคํา

แผนพัฒนาสามป 2553 – 2555 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย | ห น า 150

ห น า | 151

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

20

โครงการบํารุงรักษาและ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ซอมแซมทรัพยสนิ ทางราชการ ปฏิบัติงาน.ราชการ และการ
บริการประชาชน

21

คารับรองและพิธกี าร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริการประชาชน และรับรอง
คณะศึกษาดูงาน ผูเยี่ยมชม

22

คาสาธารณูปโภค

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน.ราชการ และการ
บริการประชาชน

23

โครงการทุนการศึกษาเรียนตอ
ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให เกิดประสิทธิผล
บรรลุตามเปาหมาย และสราง
ขวัญและกําลังใจตอผูป ฏิบัติงาน

24

โครงการสนับสนุนกองทุน
บําเหน็จบํานาญ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให เกิดประสิทธิผล
บรรลุตามเปาหมาย และสราง
ขวัญและกําลังใจตอผูป ฏิบัติงาน

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

จัดหา ซอมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ อุปกรณในการ
ปฏิบัติงาน/เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา
การจัดรับรอง และงาน
พิธีการ/เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

จายคาไฟฟา ประปา
โทรศัพท และ
อินเตอรเน็ต/เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา
คณะผูบริหาร พนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง
และสมาชิกสภาเทศบาล/
เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา
พนักงานเทศบาล/
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

350,000
งบ ทต.

-

-

400,000
งบ ทต.

400,000
งบ ทต.

400,000
งบ ทต.

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา และเปนตนแบบการ
เรียนรูระบบใหบริการประชาชน
ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา และเปนตนแบบการ
เรียนรูระบบใหบริการประชาชน
ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา และเปนตนแบบการ
เรียนรูระบบใหบริการประชาชน
ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา และเปนตนแบบการ
เรียนรูระบบใหบริการประชาชน
ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา พนักงานมีขวัญกําลังใจ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานพัสดุ/
ทต.เวียงพางคํา

กองคลัง
ทต.เวียงพางคํา

กองคลัง
ทต.เวียงพางคํา
ทต.เวียงพางคํา
งานการเจาหนาที่
ทต.เวียงพางคํา

กองคลัง
ทต.เวียงพางคํา

แผนพัฒนาสามป 2553 – 2555 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย | ห น า 151

ห น า | 152

ที่

โครงการ

25

โครงการสนับสนุนคาจัดเก็บ
ขอมูล (จปฐ.)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานดานการวางแผน
พัฒนาทองถิ่น

26

โครงการซอมแซม
พอกเก็ต พีซี เพือ่ การจัดเก็บ
ขอมูล จปฐ.
โครงการสนับสนุนสมาคม
สันนิบาตเทศบาล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานดานการวางแผน
พัฒนาทองถิ่น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฎิบัติงานเทศบาล และสงเสริม
การรับทราบขอมูลขาวสารใน
การบริหารงานเทศบาล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขอมูลทางคอมพิวเตอร

27

28

29

โครงการจัดหาอุปกรณเก็บ
รักษาขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร
โครงการจัดตั้งและปรับปรุง
การดําเนินงานศูนยบริการรวม

วัตถุประสงค

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานราชการ และ
การบริการประชาชน สงเสริม
ความเปนเลิศในการบริการ
ประชาชน

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

จัดเก็บครัวเรือนละ 10
บาท ผูบนั ทึกครัวเรือนละ
5 บาท/เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา
ซอมแซม/เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา

30,000
งบ ทต.

30,000
งบ ทต.

30,000
งบ ทต.

ขอมูลมีศกั ยภาพตอการนํามาใช
ประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น

งานพัฒนาชุมชน
ทต.เวียงพางคํา

30,000
งบ ทต.

30,000
งบ ทต.

30,000
งบ ทต.

ขอมูลมีศกั ยภาพตอการนํามาใช
ประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น

งานพัฒนาชุมชน
ทต.เวียงพางคํา

สนับสนุนสมาคม
สันนิบาตเทศบาล/
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

40,000
งบ ทต.

40,000
งบ ทต.

40,000
งบ ทต.

กองคลัง
ทต.เวียงพางคํา

จัดหาอุปกรณ/เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา

80,000
งบ ทต.

-

-

ทําใหรับทราบขอมูลขาวสารใน
การบริหารงานของเครือขาย
เทศบาล ทําใหการบริหารงาน
เทศบาลมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการขอมูลทาง
คอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพ

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑใน
การปฏิบัติงาน
ศูนยบริการรวม/
ประสานงานบริการรวม
จากหนวยงานภายในและ
หนวยงานภายนอก/
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

100,000
งบ ทต.

-

-

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา และเปนตนแบบการ
เรียนรูระบบใหบริการประชาชน

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทต.เวียงพางคํา
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
งานแผนและ
งบประมาณ
ทต.เวียงพางคํา

แผนพัฒนาสามป 2553 – 2555 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย | ห น า 152
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

30

โครงการปรับปรุงระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานราชการและการบริการ
ประชาชนใหเกิดประสิทธิผล
บรรลุตามเปาหมายของงาน

31

โครงการกอสรางบานพัก
พนักงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผล
บรรลุตามเปาหมาย และสราง
ขวัญและกําลังใจตอผูป ฏิบัติงาน

เปาหมาย
ปรับปรุงเครือขาย
คอมพิวเตอรสํานักงาน
และศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา
พนักงานเทศบาล
พนักงานจาง/เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ

70,000
งบ ทต.

-

-

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา และเปนตนแบบการ
เรียนรูระบบใหบริการประชาชน

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทต.เวียงพางคํา

-

2,000,000
งบ ทต.

-

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา และเปนตนแบบการ
เรียนรูระบบใหบริการประชาชน

กองชาง
ทต.เวียงพางคํา

2553
(บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
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6.ยุทธศาสตร พัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
6.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาการบริหารงานการคลัง ระบบการพัสดุ และระบบการจัดเก็บรายได
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด
ในการรับบริการจากเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา สามารถ
พัฒนาการจัดเก็บรายไดในการ
พัฒนาทองถิ่นสูงขึ้น และสงเสริม
ใหเกิดการวางแผนพัฒนาในดาน
อื่นๆ
ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด
ในการรับบริการจากเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา และสามารถ
พัฒนาการจัดเก็บรายไดในการ
พัฒนาทองถิ่นสูงขึ้น

1

โครงการพัฒนาระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได เกิดประสิทธิผล บรรลุ
ตามเปาหมาย และสงเสริมการ
วางแผนการจัดทําผังเมืองและ
ควบคุมอาคาร

ปรับปรุง วางระบบ/
ฝกอบรมทบทวนการใช
งาน/เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา

100,000
งบ ทต.

-

-

2

โครงการพัฒนาการจัดเก็บ
รายไดและกิจการพาณิชย

เพื่อพัฒนารายไดสูงขึ้นเพิ่ม
ศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่น

5,000,000
งบ ทต.

-

-

3

โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานพัสดุ และการจัดซื้อ
จัดจาง

ปรับปรุงกระบวนงาน
จัดเก็บรายได/จัดตั้ง
กิจการพาณิชย เชน โรง
ฆาสัตว,สถานธนานุ
เคราะห/เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา
จัดหาอุปกรณที่จําเปน
การปรับปรุง
กระบวนงานพัสดุ
ปรับปรุงระบบ
ความโปรงใส ความ
สะดวก/เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา

50,000
งบ ทต.

-

-

ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด
ในการรับบริการจากเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา และมีความ
โปรงใสในระบบการจัดซื้อ
จัดจาง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานจัดเก็บรายได
ทต.เวียงพางคํา

งานจัดเก็บรายได
ทต.เวียงพางคํา

งานพัสดุ/
ทต.เวียงพางคํา

แผนพัฒนาสามป 2553 – 2555 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย | ห น า 154

ห น า | 155

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด
ในการรับบริการจากเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา สามารถ
พัฒนาการจัดเก็บรายไดในการ
พัฒนาทองถิ่นสูงขึ้น
เกิดความโปรงใสในการบริหาร
จัดการดานการจัดซื้อจัดจาง และ
ประชาชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบความโปรงใส

งานจัดเก็บรายได
ทต.เวียงพางคํา

สรางความพึงพอใจแกประชาชน
ระบบการจัดซือ้ จัดจางมีความ
สะดวก โปรงใส และ เปนธรรม

งานพัสดุ
ทต.เวียงพางคํา

4

โครงการสงเสริมความรวมมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
และสรางขวัญและกําลังใจใน รายได และสงเสริมการมีสวน
การเสียภาษีของภาคประชาชน รวมของประชาชนในการพัฒนา
ทองถิน่

จัดหารางวัลแกประชาชน
ที่ชําระภาษี//การรับชําระ
ภาษีนอกสถานที/่ ตําบล
เวียงพางคํา

60,000
งบ ทต.

60,000
งบ ทต.

60,000
งบ ทต.

5

โครงการคาตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
คณะกรรมการตรวจการจาง
และผูควบคุมงานกอสราง

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

อุดหนุนศูนยขอมูลการจัดซือ้
จัดจาง อปท. อําเภอแมสาย

คาตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จาง คณะกรรมการตรวจ
งานจาง และผูควบคุมงาน
กอสราง
อุดหนุนการดําเนินงาน/
อุดหนุนการปรับปรุงศูนย
จัดซื้อจัดจางอําเภอ
แมสาย

50,000
งบ ทต.

6

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการจัดซือ้ จัดจางของเทศบาล
และสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการตรวจสอบความ
โปรงใส
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจาง
ใหเกิดประสิทธิผล และความ
โปรงใส

45,000
งบ ทต.

-

-

งานพัสดุ
ทต.เวียงพางคํา
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6.ยุทธศาสตร พัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
6.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1

โครงการพัฒนาระบบงาน
ทะเบียนราษฎรสํานักทะเบียน
ทองถิน่ เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา

2

อุดหนุนอําเภอแมสายโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปรับปรุงสํานักทะเบียนอําเภอ ใหบริการของระบบงานทะเบียน
ราษฎร และการประสานงานดาน
แมสาย
ทะเบียนราษฎร

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีความพึงพอใจที่ดีตอ
การรับบริการของงานทะเบียน
ราษฎ และการทํางานมีความ
สะดวก รวดเร็ว เปนไปตาม
กระบวนงานที่กําหนด
ประชาชนมีความพึงพอใจที่ดีตอ
การรับบริการของงานทะเบียน
ราษฎ และการประสานงานดาน
ทะเบียนราษฎรเปนไปดวยความ
สะดวก และรวดเร็ว

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สํานักทะเบียนทองถิ่น
ใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา

300,000
งบ ทต.

-

-

อุดหนุนอําเภอแมสาย

35,000
งบ ทต.

-

-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานทะเบียน
ราษฎร
ทต.เวียงพางคํา

งานทะเบียน
ราษฎร
ทต.เวียงพางคํา
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6.ยุทธศาสตร พัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
6.5 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่สําคัญแกประชาชน
งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนไดรับรูข อมูลขาวสารที่
เปนประโยชน มีความ เขาใจใน
อํานาจหนาที่ของเทศบาล และเขา
มามีสวนรวมในการดําเนินกิจการ
ทองถิน่ และการบริหารจัดการที่ดี
มากขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2553
(บาท)

1

โครงการซอมแซมปรับปรุง
เสียงตามสายและขยายเขตหอ
กระจายขาวประจําหมูบาน

เพื่อพัฒนาระบบการเผยแพรและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนและสงเสริมความ
เขาใจและเขามามีสวนรวมใน
กิจการทองถิ่นของประชาชน

300,000
งบ ทต.

-

-

2

โครงการพัฒนาระบบการ
ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนตอ
ประชาชน

เพื่อพัฒนาระบบการเผยแพรและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนและสงเสริมความ
เขาใจและเขามามีสวนรวมใน
กิจการทองถิ่นของประชาชน

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

ประชาชนไดรับรูข อมูลขาวสารที่ งานเทคโนโลยี
เปนประโยชน มีความ เขาใจใน สารสนเทศ
อํานาจหนาที่ของเทศบาล และเขา ทต.เวียงพางคํา
มามีสวนรวมในการดําเนินกิจการ
ทองถิน่ และการบริหารจัดการที่ดี
มากขึ้น

3

โครงการปรับปรุงที่อาน
หนังสือพิมพประจําหมูบาน

เพื่อพัฒนาระบบการเผยแพรและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนและสงเสริมความ
เขาใจและเขามามีสวนรวมใน
กิจการทองถิ่นของประชาชน

- จัดหาอุปกรณทจี่ ําเปน
ซอมแซม ติดตั้งขยายเขต
หอกระจายขาว และวิทยุ
ชุมชน
- ติดตั้งขยายเขตหอ
กระจายขาวแบบไรสาย
หมู 1-10 ตําบล
เวียงพางคํา
จัดหาวัสดุอุปกรณที่
จําเปน/บํารุงรักษาบอดรด
ประชาสัมพันธ/วางระบบ
การเผยแพรประสัมพันธ
ในรูปแบบที่หลากหลาย/
หมู 1-10 ตําบล
เวียงพางคํา
ปรับปรุง ซอมแซมที่อาน
หนังสือพิมพประจํา
หมูบาน/หมู 1-10 ตําบล
เวียงพางคํา

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

ประชาชนไดรับรูข อมูลขาวสารที่ งานเทคโนโลยี
เปนประโยชน มีความ เขาใจใน สารสนเทศ
อํานาจหนาที่ของเทศบาล และเขา ทต.เวียงพางคํา
มามีสวนรวมในการดําเนินกิจการ
ทองถิน่ และการบริหารจัดการที่ดี
มากขึ้น

กองชาง
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทต.เวียงพางคํา
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ที่
4

5

โครงการ

วัตถุประสงค

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร
และประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ที่มีประโยชน สงเสริมความเขาใจ
และการขามามีสว นรวมใน
กิจการทองถิ่น และสงเสริม
นิสัยรักการอาน คนควาความรู
ใหแกประชาชน
เพื่อพัฒนาระบบการเผยแพรและ
โครงการปรับปรุงการ
ดําเนินงานจุดปฏิบัติการเตรียม เพิ่มประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่
ความพรอมวิทยุชมุ ชน
เปนประโยชนและสงเสริมความ
ประชาคมตําบลเวียงพางคํา
เขาใจและเขามามีสวนรวมใน
กิจการทองถิ่นของประชาชน
โครงการสนับสนุน
หนังสือพิมพ วารสาร และ
หนังสือสาระอืน่ ๆ ประจําที่
อานหนังสือพิมพประจํา
หมูบาน และหองสมุด
ประชาชนตําบลเวียงพางคํา

เปาหมาย

2553
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2554
(บาท)

จัดหาหนังสือพิมพ
วารสาร หนังสือวิชาการ
และเอกสารอื่นๆ ที่
ประชาชนควรรู/หมู 1-10

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

ประชาชนไดรับรูข อมูลขาวสารที่ กองการศึกษา/
เปนประโยชน มีความ เขาใจใน ทต.เวียงพางคํา
อํานาจหนาที่ของเทศบาล และเขา
มามีสวนรวมในการดําเนินกิจการ
ทองถิน่ และการบริหารจัดการที่ดี
มากขึ้น

จัดหาอุปกรณที่จําเปน/
กิจกรรมบริหารจัดการ/
ปรับปรุงหองสงคลื่น
ความถี่/เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา

200,000
งบ ทต.

-

-

ประชาชนไดรับรูข อมูลขาวสารที่ งานเทคโนโลยี
เปนประโยชน มีความ เขาใจใน สารสนเทศ
อํานาจหนาที่ของเทศบาล และเขา ทต.เวียงพางคํา
มามีสวนรวมในการดําเนินกิจการ
ทองถิน่ และการบริหารจัดการที่ดี
มากขึ้น

2555
(บาท)

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
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สวนที่ 7 การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ
7.1 การแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
ขอ 28 ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่งเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ไดมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ตามคําสัง่ ที่ 65/2552 ลงวันที่ 30 มกราคม 2552 ดังนี้
1. นายอุดม
พนาพิทักษทอง
กรรมการ
2. นางจันทกานต
นอยหมอ
กรรมการ
กรรมการ
3. นายอภิวัฒน
อัครพลเมธา
4. นางรุงรัตน
เชียรวิจิตร
กรรมการ
5. นางอรวรรณ
กองคํา
กรรมการ
6. นายณัฐประเสริฐ
นอยวงค
กรรมการ
7. นายยศ
วงคชัยชนะ
กรรมการ
8. นางกุหลาบ
ขาเลศักดิ์
กรรมการ
9. นางสาวณัฐดา
จับใจนาย
กรรมการ
10.จ.ส.อ.จรูญ
ขายสุวรรณ
กรรมการ
11.นายวิชัย
พิมพอุบล
กรรมการ
โดยมีอํานาจหนาที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 ขอ 29 ดังนี้
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน
อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหตดิ ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

7.2 กําหนดวิธกี ารติดตามและประเมินผล แนวทางและวิธกี ารติดตามและประเมินผล แผนยุทธศาสตร
การพัฒนา และแผนพัฒนาสามป
1. การติดตาม (Monitoring)
การติดตาม จะทําใหทราบวาขณะนี้ไดมีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามป ถึงระยะใด
แลว ซึ่งใชเทคนิค ใชเครื่องมือ ในการติดตาม เชน Gant Chart ทําใหหนวยงานสามารถติดตามไดวา การดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร มีการดําเนินการในชวงใด ตรงตามกําหนดเวลาที่ไดวางแผนไวหรือไม โดยใชเครื่องมือดังกลาว
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2. การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร จําเปนตองมีเกณฑ (Standard Criteria) และ ตัวชี้วัด (Indicators) เพื่อใชเปนกรอบใน
การประเมินผล เพื่อใหเกิดความชัดเจน เปนระบบ มีมาตรฐาน และเปนที่ยอมรับ โดยประกอบดวยเกณฑที่สําคัญ 2 ระดับ คือ
2.1 เกณฑการประเมินหนวยงาน
เกณฑมาตรฐาน และตัวชี้วัด การประเมินผลหนวยงาน ประกอบดวย 7 เกณฑ 22 ตัวชี้วัด
เกณฑมาตรฐาน
ตัวชี้วัด
กรอบตัวแปร
Attributes
Standard Criteria
Indicators
1. สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุวัตถุ
ประสงคของนโยบาย

- ผลผลิต
- ผลลัพธ

• ผลตางระหวางเปาหมายกับวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว

2. ความเสมอภาคและความเปน
ธรรมในสังคม

- การเขาถึง
- การจัดสรรทรัพยากร
- การกระจายผลประโยชน
- ความเสมอภาค

• ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่ไดรับ
การจัดสรร
• ผลประโยชนที่แตละกลุม
เปาหมายไดรับแตละครั้ง
• การไมเลือกปฏิบัติ/หรือการเลือกปฏิบัติที่
เปนคุณ

3. ความสามารถและคุณภาพในการ - สมรรถนะของหนวยงาน
ใหบริการ
- ความทั่วถึงและเพียงพอ
- ความถี่ในการใหบริการ
- ประสิทธิภาพการใหบริการ
4. ความรับผิดชอบของหนวยงาน
- พันธกิจตอสังคม
- ความรับผิดชอบตอสาธารณะ
- การใหหลักประกันความเสี่ยง
- การยอมรับขอผิดพลาด
5. การสนองตอบความตองการของ - การกําหนดประเด็นปญหา
ประชาชน
- การรับฟงความคิดเห็น
- มาตรการ/กลยุทธในการแกไข
ปญหา
- ความรวดเร็วในการแกไขปญหา

• พื้นที่เปาหมายและประชากรกลุมเปา
หมายที่รับบริการ
• จํานวนครั้งในการใหบริการ
•ผลลัพธเทียบกับปจจัยนําเขา
• การจัดลําดับความสําคัญ
• ภารกิจหลักและภารกิจรอง
• การตัดสินใจทีส่ ะทอนความรับผิดชอบ
• ระดับการมีสวนรวม
• การปรึกษาหารือ
• การสํารวจความตองการ
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2.2 เกณฑการประเมินโครงการ
เกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ
เกณฑมาตรฐาน
ตัวชี้วัด
6. ความพึงพอใจของประชากร
กลุมเปาหมาย

- ผลกระทบความพึงพอใจ
- การยอมรับ/คัดคาน

7. ผลเสียหายตอสังคม

- ผลกระทบภายนอก(ทางบวกและทาง
ลบ)
- ตนทุนทางสังคม

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

- ผลผลิตเทียบกับเปาหมายรวมใน
ชวงเวลา
- จํานวนกิจกรรมที่แลวเสร็จ
- ทรัพยากรที่ใชไปในชวงเวลา
- ระยะเวลาที่ใชไป
- สัดสวนผลผลิตตอคาใชจาย
- ผลิตภาพตอกําลังคน
- ผลิตภาพตอหนวยเวลา
- การประหยัดทรัพยากร
- ระดับการบรรลุเปาหมาย
- ระดับการมีสวนรวม
- ระดับความพึงพอใจ
- ความเสี่ยงของโครงการ
- คุณภาพของชีวิต
- ทัศนคติและความเขาใจ
- การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
- ประเด็นปญหาหลัก
- มาตรการหรือกลยุทธในการ
แกไขปญหา

กรอบตัวแปร
• สัดสวนของประชากรกลุมเปาหมายที่
พอใจหรือไมพอใจ
• ความคาดหวัง
• ผลสะทอนกลับ
• ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
• ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
• คาเสียโอกาส
• ความขัดแยงทางสังคม
- ผลตางเปาหมายและวัตถุประสงค
- ผลผลิตเปนสัดสวนกับที่บรรจุใน
โครงการ
- ความคุมคาตอการลงทุน
- จํานวนบุคลากรตอปริมาณงาน
- ผูรบั ผลประโยชนในชวงเวลา
- ความพึงพอใจ/การแกปญหาไดอยาง
ยั่งยืน
- ระยะเวลาการใชงาน
- ตนทุน ตอผูเดือดรอน
- รายได คุณภาพชีวิต ฐานะ สภาพ
แวดลอมในหมูบาน
- ผูรับบริการเขาใจโครงการ
- เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
- การลําดับปญหากอนหลัง
- โครงการตรงกับปญหาและความ
ตองการ
- ความสามารถแกไขปญหาตามความ
ตองการ
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เกณฑมาตรฐาน

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

กรอบตัวแปร
- งบประมาณดําเนินการ/ขนาดโครงการ
- จํานวนผูที่มามีสวนรวมกิจกรรม
ตาง ๆ
- โอกาสชองทางการผลิตที่ประสบ
ผลสําเร็จ
- ความเปนกลางในการจัดสรรผล
ประโยชน(งบประมาณ)
- พิจารณาการเลือกปฏิบัติเจาะจงเพศหรือ
ไม
- การพิจารณาถึงผลกระทบภายหนา
ตอคนรุนลูก
- พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับผลกระทบที่
จะเกิดตามมา
- พิจารณาความเสียหายดานเศรษฐกิจจาก
การดําเนินโครงการ
- 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

ตัวชี้วัด

กรอบตัวแปร
- เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
- การลําดับปญหากอนหลัง
- โครงการตรงกับปญหาและความ
ตองการ
- ความสามารถแกไขปญหาตามความ
ตองการ
- งบประมาณดําเนินการ/ขนาดโครงการ
- จํานวนผูที่มามีสวนรวมกิจกรรม
ตาง ๆ

2.3 เกณฑการติดตามและประเมินผลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการของหมูบาน กลุม
องคกรชุมชน และหนวยงานอื่นๆ
ใหหมูบาน องคกรชุมชน และหนวยงานอื่นๆ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ในการดําเนินการโครงการตามแผนพัฒนาสามป รายงานผลการดําเนินการหลังจากที่
ไดรับการอนุมัตงิ บประมาณตามแบบที่กําหนด คือ แบบรายงานผลตามแบบรายงานผลการดําเนินการตามโครงการ
(แบบ อบต.1/ร) เปนแบบที่เทศบาลตําบลเวียงพางคํา สรางขึ้น เพื่อใชในการประเมินผลโครงการที่ไดรบั การ
สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนทุกโครงการ หลังจากที่มีการดําเนินการตามโครงการนั้นเปนที่เรียบรอยแลว
เมื่อหมูบาน องคกรชุมชน และหนวยงานตางๆ ขอรับการอนุมตั ิงบประมาณและเบิกจาย
งบประมาณจาก ทต.แลว จึงเขาสูกระบวนการดําเนินการตามโครงการในแตละกิจกรรมที่กาํ หนด และเมื่อเสร็จสิ้น
ทุกกิจกรรมแลว ใหรายงานผลตามแบบรายงานผลการดําเนินการตามโครงการ (แบบ ทต.1/ร) มายังงานนโยบายและ
แผน ทต.เวียงพางคํา ภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันที่เสร็จสิ้นโครงการเรียบรอยแลว

7.3 การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล ใหดําเนินการ ดังนี้
3.1 การติดตามและประเมินผล เมื่อโครงการกอสรางแลวเสร็จ หรือกอนดําเนินการตามโครงการ โครงการ
ละ 1 ครั้ง
3.2 การติดตามและประเมินผล โครงการภายใตยุทธศาสตร โดยการประเมินความสําเร็จ หรือความคืบหน
าในการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาปฏิบัติ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
3.3 เมื่อประเมินผลเสร็จแลว ใหรายงานผลความเห็น ตอสภาเทศบาลตําบล และใหผบู ริหารอนุมัติประกาศ
ปดประกาศใหประชาชนรับทราบโดยเปดเผย
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คําสั่งเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ที่ ๖๓ /๒๕๕๒
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
--------------------------------------------------ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๘
ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เพื่อรวมกําหนดแนวทาง ทิศทางการพัฒนาทองถิ่น สอดคลองกับยุทศาสตร
การพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด นโยบายของผูบริหารทองถิ่น และแผนชุมชน
นั้น
เพื่อใหการบริหารงาน และการวางแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเวียงพางคําเปนไปดวยความเรียบรอย
มี
ประสิทธิภาพ เกิดการปฏิบัติที่สอดคลองกับระเบียบฯ ขางตน และเพื่อใหการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพาง
คํา มีความเปนปจจุบัน จึงขอยกเลิกคําสั่งเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ที่ ๑๐๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ และแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ดังนี้
๑.นายศิลาฤทธิ์
กวางทอง
นายกเทศมนตรี
ประธานกรรมการ
๒.นายอินทวน
ชื่องาม
รองนายกเทศมนตรี
รองประธานกรรมการ
๓ นายณรงคศกั ดิ์
นราธรพิพัฒน รองนายกเทศมนตรี
รองประธานกรรมการ
๔. นางวรญา
พรไชยเดช
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
๕. นายสุคํา
วินัน
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
๖. นายธนทรัพย
เกเย็น
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
๗. นายพิชัย
ทรงสิทธิ์
ผูทรงคุณวุฒิ/ผูส ูงอายุ ม.๙
กรรมการ
๘. นางกมลรัตน
โยธาวุธ
ผูทรงคุณวุฒิ/ประธานกลุมพัฒนาสตรี
กรรมการ
ตําบลเวียงพางคํา
๙. นายบุญมี
คํามาตั้ง
ผูทรงคุณวุฒิ/ประธานผูสูงอายุ
กรรมการ
ตําบลเวียงพางคํา
๑๐.นายเอี่ยม
บริบูรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานปาเหมือด
กรรมการ
๑๑.ด.ต.ศรีทอน
เวียงโอสถ
หัวหนาหนวยบริการตํารวจตําบลเวียงพางคํา กรรมการ
๑๒.นางภัทรา
สุวรรณรัตน
หัวหนาสถานีอนามัยบานผาหมี
กรรมการ
๑๓.นายอํานวย
แกวตาติ๊บ
ผูแทนประชาคม
กรรมการ
๑๔.นายอํานวย
กาปญญา
ผูแทนประชาคม
กรรมการ
๑๕.นายจรัลชัย
ฤกษใหญ
ผูแทนประชาคม
กรรมการ
๑๖.นายกมล
เจริญวัย
ผูแทนประชาคม
กรรมการ
๑๗.นายคลาย
คูเชื้อ
ผูแทนประชาคม
กรรมการ
๑๘.นายเสารคํา
คําเหลือง
ผูแทนประชาคม
กรรมการ

๑๙.รอยโทกิตติชัย

เจริญยิ่ง

ปลัดเทศบาล

๒๐.นางดารินทร
๒๑.นางสาวสอิ้งมาส

ตารินทร
แสงศรี

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

กรรมการและ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

กรรมการตามขอ ๔ – ๑๘ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ ๒ ป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได นับตั้งแตวันที่
แตงตั้งตามคําสัง่ นี้ หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
ใหคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่น โดยพิจารณาจาก
(๑.๑) อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะอํานาจหนาที่ที่มีผลกระทบตอประโยชน
สุขของประชาชน เชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง
(๑.๒) ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
(๑.๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด โดยเนนดําเนินการในยุทธศาสตรที่
สําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน การแกไขปญหาความยากจน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
(๑.๔) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
(๑.๕) นโยบายของผูบริหารทองถิ่นที่แถลงตอสภาทองถิ่น
(๑.๖) แผนชุมชน
ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนา ใหคํานึงถึงสถานะทางการคลังของทองถิน่ และความ
จําเปนเรงดวนที่ตองดําเนินการมาประกอบการพิจารณาดวย
(๒) รวมจัดทํารางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแกไขปญหาเกี่ยวกับการจัดทํารางแผนพัฒนา
(๓) พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดําเนินงาน
(๔) ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามระเบียบฯ ขอ ๑๙ (๒)
(๕) พิจารณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๖) แตงตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอื่น เพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒
(ลงชื่อ)
(นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง)
นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา

คําสั่งเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ที่ ๖๔ /๒๕๕๒
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
--------------------------------------------------ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๙ ให
ผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นกําหนด นั้น
เพื่อใหการบริหารงาน และการวางแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเวียงพางคําเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ
เกิดการปฏิบตั ิทสี่ อดคลองกับระเบียบฯ ขางตน และเพื่อใหการแตงตั้งคณะกรรมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํามี
ความเปนปจจุบัน จึงขอยกเลิกคําสั่งเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ที่ ๑๑๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ และแตงตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ดังนี้
๑. รอยโทกิตติชยั
เจริญยิ่ง
ปลัดเทศบาล
ประธานกรรมการ
๒. วาที่รอยเอกเทพพิทักษ สวางเต็ม
หัวหนากองชาง
กรรมการ
๓. นายเสริมจิตต
บุญยวง
ผูแทนประชาคม
กรรมการ
๔. นายภูนเรศ
เข็มขํา
ผูแทนประชาคม
กรรมการ
๕. นายบุญลือ
ลังกากาศ
ผูแทนประชาคม
กรรมการ
กรรมการและ
๖. นางดารินทร
ตารินทร
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
เลขานุการ
๗. นางสาวสอิ้งมาส
แสงศรี
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ผูชวยเลขานุการ
กรรมการตามขอ ๓ – ๕ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ ๒ ป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได นับตั้งแตวันที่แตงตั้งตาม
คําสั่งนี้ หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
ใหคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) จัดทํารางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา กําหนด
(๒) จัดทํารางแผนการดําเนินงาน และจัดทํารางขอกําหนดขอบขายรายละเอียดของงานตามขอ ๑๙ (๑)
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒
(ลงชื่อ)
(นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง)
นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา

คําสั่งเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ที่ ๖๕ /๒๕๕๒
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
--------------------------------------------------ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๒๘ ให
ผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
เพื่อกําหนดแนวทาง วิธีการและติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น รวมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอผูบริหารทองถิน่ นั้น
เพื่อใหการบริหารงาน และการวางแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเวียงพางคําเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ เกิด
การปฏิบตั ิที่สอดคลองกับระเบียบฯ ขางตน และเพื่อใหการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
มีความเปนปจจุบัน จึงขอยกเลิกคําสั่งเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ที่ ๑๑๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ และแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ดังนี้
๑. นายอุดม
พนาพิทักษทอง ประธานสภาเทศบาล
กรรมการ
๒. นายจันทกานต
นอยหมอ
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
๓. นายอภิวัฒน
อัครพลเมธา
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
๔. นางรุงรัตน
เชียรวิจิตร
พัฒนากรตําบลเวียงพางคํา
กรรมการ
๕.นางอรวรรณ
กองคํา
เกษตรตําบลเวียงพางคํา
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ/ประธานศูนย อปพร.หมู ๙
กรรมการ
๖. นายณัฐประเสริฐ
นอยวงค
๗. นายยศ
วงคชัยชนะ
ผูทรงคุณวุฒิ/ประธานสภาวัฒนธรรมตําบลเวียงพางคํา กรรมการ
6. นางกุหลาบ
ขาเลศักดิ์
หัวหนากองคลัง
กรรมการ
๗. นางสาวณัฐดา
จับใจนาย
รักษาการหัวหนากองการศึกษา
กรรมการ
๘. นายจรูญ
ขายสุวรรณ
ผูแทนประชาคม
กรรมการ
ผูแทนประชาคม
กรรมการ
๙. นายวิชัย
พิมพอบุ ล
กรรมการตามคําสั่งแตงตั้งนี้ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ ๒ ป และอาจไดรบั การคัดเลือกอีกได นับตั้งแตวนั ที่แตงตั้ง
ตามคําสั่งนี้ หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
(๓) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อให
ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิน่ และประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชนในทองถิ่นทราบ
โดยทั่วกันอยางนอยปละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพือ่ ชวยเหลือในการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒
(ลงชื่อ)
(นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง)
นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา

คําสั่งเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
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 และวางแผนพัฒนาทองถิ่น
สอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกร “องคกรที่เปนเลิศมุงใหบริการ สูธรรมาภิบาลคูตําบล” สอดคลองกับพระราช
กฤษฏีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริการกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
และมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อใหเกิดการปฏิบัติที่สอดคลองกับนโยบายองคกร และระเบียบ กฎหมายฯ ขางตน เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา จึงจัดใหมีการบริการประชาชนอยางสะดวก รวดเร็ว เขาถึงการตรวจสอบความโปรงใส และสงเสริมใหพนักงาน
เจาหนาที่ไดใกลชิดประชาชน เพื่อรับฟงปญหา ขอคิดเห็นของประชาชน นําเสนอผูบริหารทองถิ่นเพื่อดําเนินการแกไข และนํา
ขอมูลมาวางแผนพัฒนาทองถิน่ และจัดระบบบริการสาธารณะ ใหสอดคลองกับปญหา ความตองการของประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ จึงขอยกเลิกคําสั่งเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ที่ ๐๑๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑ เพื่อใหสอดคลองกับ
อัตรากําลังพนักงานที่มีอยูจริงในปจจุบัน และแตงตั้งผูประสานงานประจําหมูบาน (เจาหนาที่รับผิดชอบการนําความคิดเห็นของ
ประชาชนประกอบการบริหารงานพัฒนาระบบราชการภายใน และวางแผนพัฒนาทองถิ่น) และเจาหนาที่เก็บรวบรวมขอมูล
บันทึกขอมูล ประมวลผลขอมูล และจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําป ๒๕๕๒ ดังนี้
หมูบาน
บานแมสาย หมูที่ ๑

บานดอยงาม หมู ๒

บานเวียงพาน หมู ๓

ชื่อผูประสานงานประจําหมูบาน
๑. นางสาวฏัชวรรณ เขื่อนทา
๒. นายสุวัฒน ธรรมวงค
๓. นางสาวชนัญชิตา หวางเชื้อ
๔. นายวีรวัฒน วงคแสนศรี
๑. นางกุหลาบ ขาเลศักดิ์
๒. นายไพบูลย ราชคม
๓. นายสมพงษ ศรีณรงค
๑. วาที่รอยเอกเทพพิทักษ สวางเต็ม
๒. นางสาวธัญญารัศมิ์ ภารสมบูรณ
๓. นายวรกริช สายยนต

ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
เจาพนักงานจัดเก็บรายได
ผูชวยเจาหนาที่ธรุ การ
พนักงานขับรถยนต
หัวหนากองคลัง
ผูชวยเจาหนาทีก่ ารเงินและบัญชี
พนักงานทั่วไป
หัวหนากองชาง
ผูชวยเจาหนาทีก่ ารเงินและบัญชี
พนักงานดับเพลิง

หมายเลขโทรศัพท
๐๘-๖๘๘๖-๖๖๒๔
๐๘-๔๘๒๑-๖๑๒๓
๐๘-๐๕๐๐-๐๗๑๗
๐๘-๗๔๔๖-๖๕๐๗
๐๘-๓๕๖๕-๑๓๑๓
๐๘-๑๖๐๓-๑๖๐๖
๐๘-๑๕๙๕-๓๑๘๔
๐๘-๙๙๕๒-๔๑๑๒
๐๘-๖๑๙๐-๙๓๕๙
๐๘-๗๑๗๔-๓๔๗๕

/บานปายางใหม หมู ๔....

หมูบาน
บานปายางใหม หมู ๔

ชื่อผูประสานงานประจําหมูบาน
๑. นางกรรณิการ ราวิชัย
๒. นายไววิทย ติวัน
๓. นายวชิรพงษ มังสัง
๔. นายนพดล ปวงรังษี
บานปาเหมือดรุง เจริญ หมู ๕
๑. นายสุรพล วงศสรรคกร
๒. นางสาวรุงทิพย อายุโรจน
๓. นายประทีป เตจะ
๔. นายเอกสิทธิ์ นาใจ
บานผาหมี หมู ๖
๑. นายธงชัย จําปา
๒. นายศิริพงษ อินทรีย
๓. นายปรีชา อัศวยิ่งถาวร
๔. นายคมสันต วงคขุนสาย
บานหวยน้ําริน หมู ๗
๑. นางสาวณัฐดา จับใจนาย
๒. นายอภิสิทธิ์ หอมหวล
๓. นายอุดมทรัพย ศักดิแ์ สน
๔. นายเสารคํา ตะจุม
บานปาเหมือดสันติสุข หมู ๘ ๑. นางสาวสุทราทิพย บุญมี
๒. นายปณัฐพงษ ขอนพิกุล
๓. นายประนม แกวธิมา
๔. นายสมศักดิ์ ชุมเมืองเย็น
บานปาเหมือดสุขสําราญ หมู ๙ ๑. นางดารินทร ตารินทร
๒. นางวริศรา มาเนตร
๓. นายชูศักดิ์ แสนปง
๔. นายอํานวย โสภา
บานปายางผาแตก หมู ๑๐
๑. นายธนาการ เสมอใจ
๒. นายกิตณรงค บุญลา
๓.นายบุญมี วินัน
๔. นายสมหวัง คําทุม

ตําแหนง
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
ชางโยธา
คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ
นักวิชาการศึกษา
เจาพนักงานธุรการ
ผูชวยชางเขียนแบบ
คนงานประจํารถขยะ
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
เจาหนาที่พัสดุ
ลูกมือชางแผนทีภ่ าษี
พนักงานดับเพลิง
รักษาการหัวหนากองการศึกษา
นายชางโยธา
ผูชวยชางไฟฟา
พนักงานดับเพลิง
นักวิชาการศึกษา
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
พนักงานขับรถยนต
คนงานประจํารถขยะ
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
บุคลากร
พนักงานทั่วไป
คนงานประจํารถขยะ
นักพัฒนาชุมชน
นิติกร
พนักงานวิทยุ
พนักงานดับเพลิง

หมายเลขโทรศัพท
๐๘-๙๔๓๓-๐๓๐๙
๐๘-๐๑๒๔-๓๕๕๗
๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙
๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙
๐๘-๑๗๐๖-๒๖๘๑
๐๘-๙๔๓๒-๐๑๗๐
๐๘-๑๑๖๕-๑๐๖๖
๐๘-๓๒๐๒-๑๘๕๑
๐๘-๑๖๐๓-๔๘๔๗
๐๘-๖๖๕๙-๓๔๓๓
๐๘-๑๙๕๐-๐๖๓๕
๐๘-๖๖๙๔-๗๓๖๔
๐๘-๕๗๑๙-๑๓๓๘
๐๘-๙๐๑๐-๙๔๒๔
๐๘-๙๙๙๗-๖๖๓๓
๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙
๐๘-๑๙๕๑-๖๓๕๓
๐๘-๔๖๑๔-๘๗๗๘
๐๘-๖๗๓๐-๙๗๗๘
๐๘-๓๘๖๖-๕๔๗๖
๐๘-๑๘๘๕-๙๙๓๔
๐๘-๖๘๑๒-๑๕๒๑
๐๘-๙๙๕๒-๓๕๔๘
๐๘-๙๗๕๖-๖๑๓๓
๐๘-๖๙๑๐-๕๒๒๓
๐๘-๖๖๐๒-๘๕๘๓
๐๘-๔๖๐๙-๓๓๙๔
๐๘-๗๕๗๙-๔๕๗๓

และแตงตั้งเจาหนาที่เก็บรวบรวมขอมูล บันทึกขอมูล ประมวลผลขอมูล และจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ดังนี้
๑. นางสาวสอิ้งมาส
แสงศรี ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
หมายเลขโทรศัพท ๐๘-๙๖๓๓-๒๕๒๒
๒. นางสาวพินพนา
ติ๊บพรม ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
หมายเลขโทรศัพท ๐๘-๓๕๗๕-๙๘๕๗

/ใหผูประสานงาน.....

ใหผูประสานงานประจําหมูบาน มีหนาที่ ดังนี้
๑. รวบรวมขอมูลปญหา ความตองการของประชาชน และประเด็นการพัฒนาหมูบานที่รับผิดชอบ โดย
ประสานงานกับผูนําหมูบานอยางใกลชิด ตลอดปงบประมาณ ๒๕๕๒ และนําสงขอมูลใหเจาหนาที่เก็บรวบรวมขอมูลและ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อนําเสนอตอผูบริหารมาพิจารณาในการประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใหเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่
๒. อํานวยความสะดวกแกประชาชนในหมูบาน ในการขอรับบริการตางๆ ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
รวมทั้งใหความชวยเหลือทางวิชาการ เปนที่ปรึกษาแนะนําแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการขอรับบริการ และประชาสัมพันธทํา
ความเขาใจกับประชาชนเกี่ยวกับภารกิจหนาที่ และการดําเนินกิจการตางๆ ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา รวมทั้งเปนสื่อกลางใน
การประสานเชื่อมความสัมพันธอันดีระหวางเทศบาลตําบลเวียงพางคํากับหมูบาน
๓. เปนที่ปรึกษา แนะนําในการจัดทําเอกสาร จัดทําขอมูล และพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในการประกวด
หมูบานดีเดนตามหลักธรรมาภิบาล ประจําป ๒๕๕๒ และสนับสนุนทางวิชาการในการสงเสริมใหหมูบานพัฒนาตนเอง
๔. รับฟงปญหา ความตองการ ความคิดเห็นของประชาชนในหมูบาน นําเสนอตอผูบริหารทองถิ่นพิจารณา
แกไขอยางรวดเร็ว เพื่อประกอบการบริหารงานพัฒนาระบบราชการภายใน
๕. ชวยเหลือเจาหนาที่เก็บรวบรวมขอมูล บันทึกขอมูล ประมวลผลขอมูล และจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ใน
การจัดประชุมประชาคมตําบลสัญจร และการจัดประชุมประชาคมหมูบาน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติตามภารกิจหนาที่ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา และ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
ใหเจาหนาที่เก็บรวบรวมขอมูล บันทึกขอมูล ประมวลผลขอมูล และจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น มีหนาที่ ดังนี้
๑. ประสานความรวมมือกับผูประสานงานประจําหมูบาน ในการนําสงปญหา ความตองการของประชาชน
โดยเก็บรวบรวมขอมูลและจัดทําขอมูล นําเสนอผูบริหารทองถิ่น และชวยเหลือผูประสานงานประจําหมูบานทุกหมูบานในดาน
วิชาการ การบริการ และการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ
๒. จัดประชุมประชาคมตําบลสัญจร และจัดประชุมประชาคมระดับหมูบาน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหประชาชนเสนอปญหา ความตองการ โครงการที่เกินศักยภาพของหมูบาน รวมกับคณะกรรมการพัฒนา
และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
๓. เก็บรวบรวมขอมูล และชวยเหลือคณะกรรมการประเมินผลการประกวดหมูบานดีเดนตามหลักธรรมาภิบาล
ในการดําเนินการประกวดหมูบานดีเดนตามหลักธรรมาภิบาล ประจําป ๒๕๕๒ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย บริสุทธิ์ ยุติธรรม
และโปรงใส
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติตามภารกิจหนาที่ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา และระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๒
(ลงชื่อ)
(นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง)
นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา

คําสั่งเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ที่ ๑๘๓ /๒๕๕๒
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมประชาคมระดับหมูบาน เพื่อใหประชาชนเสนอปญหา ความตองการ โครงการเกิน
ศักยภาพ และแนวทางปฏิบัตทิ ี่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๕)
-------------------------------------------อาศัยอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๑๗ (๑) กําหนดใหคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับประชาคมทองถิ่น กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคลองกับปญหา ความตองการของประชาคม
และชุมชน โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนา
สามป อีกทั้ง ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี พ.ศ.๒๕๔๖ กําหนดใหหนวยงานของ
รัฐเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาการบริหารงาน
มติที่ประชุมประชาคมตําบลสัญจร ครั้งที่ ๖ ประจําป ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ บานหวยน้ําริน
หมู ๗ จึงกําหนดใหมกี ารจัดประชุมประชาคมระดับหมูบาน เพื่อใหประชาชนเสนอปญหา ความตองการ โครงการเกินศักยภาพขึ้น ตาม
ประกาศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ทั้งนี้ เพื่อชวยเหลือคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
จึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมประชาคมระดับหมูบาน
ในการจัดประชุมประชาคมระดับหมูบานใหเปนไปดวยความเรียบรอย
เพื่อใหประชาชนเสนอปญหา ความตองการ โครงการเกินศักยภาพ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๕) ดังนี้
วัน/เดือน/ป
เวลา
สถานที่
หมูบาน
รายชื่อคณะอนุกรรมการ
ตําแหนง
หมู ๑-หมู ๑๐ ๑.นางดารินทร ตารินทร
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
วันที่ ๓๐-๓๑
๑๘.๐๐ศาลาเอนกประสงค
มีนาคม,วันที่ ๑-๓ ๒๒.๓๐ น. หมู ๑-หมู ๑๐
๒.นางวริศรา มาเนตร
บุคลากร
๓.น.ส.สอิ้งมาส แสงศรี
จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน เมษายน และวันที่
๕-๙ เมษายน
๔.นายธนาการ เสมอใจ
นักพัฒนาชุมชน
๒๕๕๒
๕.นายอุดมทรัพย ศักดิ์แสน ผช.ชางไฟฟา
บานแมสาย
หมู ๑
บานดอยงาม
หมู ๒
บานเวียงพาน
หมู ๓

๖.น.ส.พินพนา ติ๊บพรม
ผช.จนท.บันทึกขอมูล
ผูประสานงานประจําหมูบานแมสาย หมู ๑
ตามคําสั่งเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ที่ ๖๖/๒๕๕๒
ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ (รายชื่อตามที่แนบทายคําสั่งนี้)
ผูประสานงานประจําหมูบานดอยงาม หมู ๒
ตามคําสั่งเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ที่ ๖๖/๒๕๕๒
ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ (รายชื่อตามที่แนบทายคําสั่งนี้)
ผูประสานงานประจําหมูบานเวียงพาน หมู ๓
ตามคําสั่งเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ที่ ๖๖/๒๕๕๒
ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ (รายชื่อตามที่แนบทายคําสั่งนี้)

วันอังคารที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๒

๑๘.๐๐๒๒.๓๐ น.

ศาลาเอนกประสงค
หมู ๑

วันอังคารที่ ๗
เมษายน ๒๕๕๒

๑๘.๐๐๒๒.๓๐ น.

ศาลาเอนกประสงค
หมู ๒

วันพุธที่ ๑
เมษายน ๒๕๕๒

๑๘.๐๐๒๒.๓๐ น.

ศาลาเอนกประสงค
หมู ๓

/บานปายางใหม....

หมูบาน
รายชื่อคณะอนุกรรมการ
ตําแหนง
บานปายางใหม ผูประสานงานประจําหมูบานปายางใหม หมู ๔
หมู ๔
ตามคําสั่งเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ที่ ๖๖/๒๕๕๒
ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ (รายชื่อตามที่แนบทายคําสั่งนี้)
บานปาเหมือด ผูประสานงานประจําหมูบานปาเหมือดรุงเจริญ หมู ๕
รุงเจริญ หมู ๕ ตามคําสั่งเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ที่ ๖๖/๒๕๕๒
ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ (รายชื่อตามที่แนบทายคําสั่งนี้)
บานผาหมี
ผูประสานงานประจําหมูบานผาหมี หมู ๖
หมู ๖
ตามคําสั่งเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ที่ ๖๖/๒๕๕๒
ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ (รายชื่อตามที่แนบทายคําสั่งนี้)
บานหวยน้ําริน ผูประสานงานประจําหมูบานหวยน้ําริน หมู ๗
หมู ๗
ตามคําสั่งเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ที่ ๖๖/๒๕๕๒
ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ (รายชื่อตามที่แนบทายคําสั่งนี้)
บานปาเหมือด ผูประสานงานประจําหมูบานปาเหมือดสันติสุข หมู ๘
สันติสุข หมู ๘ ตามคําสั่งเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ที่ ๖๖/๒๕๕๒
ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ (รายชื่อตามที่แนบทายคําสั่งนี้)
บานปาเหมือด ผูประสานงานประจําหมูบานปาเหมือดสุขสําราญ หมู ๙
สุขสําราญ
ตามคําสั่งเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ที่ ๖๖/๒๕๕๒
หมู ๙
ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ (รายชื่อตามที่แนบทายคําสั่งนี้)
บานปายาง
ผูประสานงานประจําหมูบานปายางผาแตก หมู ๑๐
ผาแตก หมู ๑๐ ตามคําสั่งเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ที่ ๖๖/๒๕๕๒
ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ (รายชื่อตามที่แนบทายคําสั่งนี้)

วัน/เดือน/ป
วันจันทรที่ ๖
เมษายน ๒๕๕๒

เวลา
๑๘.๐๐๒๒.๓๐ น.

สถานที่
ศาลาเอนกประสงค
หมู ๔

วันอาทิตยที่ ๕
เมษายน ๒๕๕๒

๑๘.๐๐๒๒.๓๐ น.

ศาลาเอนกประสงค
หมู ๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒
เมษายน ๒๕๕๒

๑๘.๐๐๒๒.๓๐ น.

ศาลาเอนกประสงค
หมู ๖

วันศุกรที่ ๓
เมษายน ๒๕๕๒

๑๘.๐๐๒๒.๓๐ น.

ศาลาเอนกประสงค
หมู ๗

วันพฤหัสบดีที่ ๙
เมษายน ๒๕๕๒

๑๘.๐๐๒๒.๓๐ น.

ศาลาเอนกประสงค
หมู ๘

วันจันทรที่ ๓๐
มีนาคม ๒๕๕๒

๑๘.๐๐๒๒.๓๐ น.

ศาลาเอนกประสงค
หมู ๙

วันพุธที่ ๘
เมษายน ๒๕๕๒

๑๘.๐๐๒๒.๓๐ น.

ศาลาเอนกประสงค
หมู ๑๐

ใหคณะอนุกรรมการฯ มีหนาที่ ดังนี้
๑. ชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา และคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ในการจัดประชุมประชาคมระดับหมูบาน เพื่อใหประชาชนรวบรวม
ขอมูลปญหา ความตองการ และประเด็นการพัฒนาหมูบานที่รับผิดชอบ
๒. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณที่จําเปนใหพรอม เพื่อจัดประชุมใหเกิดความสะดวก เปนระเบียบ
เรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงคของการจัดประชุมประชาคมระดับหมูบาน เพื่อจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
๒๕๕๓-๒๕๕๕)
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒
(ลงชื่อ)
(นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง)
นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา

รายชื่อผูป ระสานงานประจําหมูบ านฯ คําสั่งที่ ๖๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ประกอบแนบทายคําสั่งที่ ๑๘๓/๒๕๕๒ ลงวันที่
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ เรื่องแตงตั้งอนุกรรมการจัดประชุมประชาคมระดับหมูบ าน เพื่อใหประชาชนเสนอปญหา ความตองการ โครงการ
เกินศักยภาพ และแนวทางปฏิบัตทิ ี่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๕)
หมูบ าน
บานแมสาย หมูที่ ๑

บานดอยงาม หมู ๒

บานเวียงพาน หมู ๓

บานปายางใหม หมู ๔

บานปาเหมือดรุงเจริญ หมู ๕

บานผาหมี หมู ๖

บานหวยน้ําริน หมู ๗

บานปาเหมือดสันติสุข หมู ๘

บานปาเหมือดสุขสําราญ หมู ๙

บานปายางผาแตก หมู ๑๐

ชื่อผูประสานงานประจําหมูบาน
๑. นางสาวฏัชวรรณ เขื่อนทา
๒. นายสุวัฒน ธรรมวงค
๓. นางสาวชนัญชิตา หวางเชือ้
๔. นายวีรวัฒน วงคแสนศรี
๑. นางกุหลาบ ขาเลศักดิ์
๒. นายไพบูลย ราชคม
๓. นายสมพงษ ศรีณรงค
๑. วาทีร่ อยเอกเทพพิทักษ สวางเต็ม
๒. นางสาวธัญญารัศมิ์ ภารสมบูรณ
๓. นายวรกริช สายยนต
๑. นางกรรณิการ ราวิชัย
๒. นายไววิทย ติวัน
๓. นายวชิรพงษ มังสัง
๔. นายนพดล ปวงรังษี
๑. นายสุรพล วงศสรรคกร
๒. นางสาวรุงทิพย อายุโรจน
๓. นายประทีป เตจะ
๔. นายเอกสิทธิ์ นาใจ
๑. นายธงชัย จําปา
๒. นายศิริพงษ อินทรีย
๓. นายปรีชา อัศวยิ่งถาวร
๔. นายคมสันต วงคขุนสาย
๑. นางสาวณัฐดา จับใจนาย
๒. นายอภิสิทธิ์ หอมหวล
๓. นายอุดมทรัพย ศักดิ์แสน
๔. นายเสารคํา ตะจุม
๑. นางสาวสุทราทิพย บุญมี
๒. นายปณัฐพงษ ขอนพิกุล
๓. นายประนม แกวธิมา
๔. นายสมศักดิ์ ชุม เมืองเย็น
๑. นางดารินทร ตารินทร
๒. นางวริศรา มาเนตร
๓. นายชูศักดิ์ แสนปง
๔. นายอํานวย โสภา
๑. นายธนาการ เสมอใจ
๒. นายกิตณรงค บุญลา
๓.นายบุญมี วินัน
๔. นายสมหวัง คําทุม

(ลงชื่อ)
(นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง)
นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา

ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
เจาพนักงานจัดเก็บรายได
ผูชวยเจาหนาทีธ่ ุรการ
พนักงานขับรถยนต
หัวหนากองคลัง
ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี
พนักงานทัว่ ไป
หัวหนากองชาง
ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี
พนักงานดับเพลิง
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
ชางโยธา
คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ
นักวิชาการศึกษา
เจาพนักงานธุรการ
ผูชวยชางเขียนแบบ
คนงานประจํารถขยะ
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
เจาหนาทีพ่ ัสดุ
ลูกมือชางแผนที่ภาษี
พนักงานดับเพลิง
รักษาการหัวหนากองการศึกษา
นายชางโยธา
ผูชวยชางไฟฟา
พนักงานดับเพลิง
นักวิชาการศึกษา
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
พนักงานขับรถยนต
คนงานประจํารถขยะ
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
บุคลากร
พนักงานทัว่ ไป
คนงานประจํารถขยะ
นักพัฒนาชุมชน
นิติกร
พนักงานวิทยุ
พนักงานดับเพลิง

