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ขอมูลทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
1.สภาพทั่วไป
ตําบลเวียงพางคํา ไดรับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ.2457
เมื่อ
พ.ศ.2526 โดยแยกจากตําบลแมสาย และไดรับการยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบล ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม
2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
ทั่วไป เลม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30
มกราคม 2539 มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 30
มีนาคม 2539
ปจจุบันเปนองคการบริหารสวน
ตําบล ขนาดเล็ก (ชั้นที่ 5)
1.1 ที่ตั้งและขนาด
แผนที่สังเขป ตําบลเวียงพางคํา
ตําบลเวียงพางคํา เปนหนึ่งใน 8
ตําบลของอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
มีพื้นที่เฉพาะในเขต อบต.ประมาณ 31 ตร.กม.หรือประมาณ 19,375 ไร
ที่ทําการ อบต.ไดขอใชที่สาธารณะประโยชนหนองแหวน เนื้อที่ประมาณ 14 ไร ระยะหางจากทีว่ า การ
อําเภอแมสาย ประมาณ 2 กิโลเมตร
มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอประเทศสหภาพพมา
ทิศตะวันออก ติดตอเขตเทศบาลตําบลแมสาย,อบต.แมสาย,อบต.ศรีเมืองชุม
ทิศใต ติดตอ อบต.โปงงามและ อบต.โปงผา
ทิศตะวันตก ติดตอประเทศสหภาพพมา
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ทางดานทิศตะวันตก มีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาและที่ราบสูงเชิงเขา ใชเปนที่เพาะ
ปลูกพืชไร ทําสวนลิ้นจี่
ส ว นพื้ น ที่ ท างด า นทิ ศ ตะวั น ออก มี ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศเป น ที่ ร าบ ใช เ ป น ที่ ตั้ ง ชุ ม ชน และพื้ น ที่
เกษตรกรรม
1.3

จํานวนหมูบาน 10 หมูบาน

จํานวนหมูบานในเขต อบต.เต็มทั้งหมูบาน จํานวน 6 หมู ไดแก หมูที่ 4 บานปายางใหม,หมูที่ 5
บานปาเหมือดรุงเจริญ, หมูที่ 6 บานผาหมี, หมูที่ 7 บานหวยน้าํ ริน ,หมูที่ 8 บานปาเหมือดสันติสุข และ
หมูที่ 9 บานปาเหมือดสุขสําราญ
จํานวนหมูบานในเขต อบต.เต็มบางสวน จํานวน 4 หมู ไดแก หมูที่ 1 บานแมสาย,หมูที่ 2 บานดอยงาม,
หมูที่ 3 บานเวียงพาน และหมูที่ 10 บานปายางผาแตก
มีทองถิ่นอื่นในตําบลเวียงพางคํา จํานวน 1 แหง คือ เทศบาลตําบลแมสาย
1.4 ประชากร
ประชากรเฉพาะในเขต อบต.ที่มีสัญชาติไทยทั้งสิ้น 9,963 คน แยกเปนชาย 4,760 คน หญิง
5,203 คน จํานวนครัวเรือน 4,058 ครัวเรือน มีความหนาแนนเฉลี่ย 318 คน/ตารางกิโลเมตร
ประชากรมีเชือ้ สายไทยประมาณรอยละ 80
และประมาณรอยละ 10 มีเชื้อสายไทยใหญ สวนที่
เหลือประมาณรอยละ 10 เปนชาวเขา
ประชากรแฝง ที่อยูตามเมืองชายแดน เชือ้
ชาติจีน สัญชาติจีน และอืน่ ๆไดแก ไทยใหญ,ไทยลื้อ
,พมาอพยพ,ชาวไทยภูเขา,ลั๊วะ,ขึน ประมาณ 2,358
คน

2.ขอมูลเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ
ประชากรตําบลเวียงพางคํา มีการประกอบอาชีพรับจางในงานประเภทเกษตรกรรม คาขาย รับราชการ
และอาชีพ 2 อยางควบคูกนั ไปดวย คือ การรับจางและเกษตรกรรม รับจางและคาขาย
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2.2 หนวยธุรกิจในเขต อบต.
ธนาคาร - แหง
โรงแรม,เกสเฮาส 14 แหง
ปมน้ํามันและกาซ 4 แหง
โรงงานอุตสาหกรรม 3 แหง อูซอมรถยนต 9 แหง
โรงสีขาว 2 แหง
รานขายของชํา 58 แหง
รานขายอาหาร 27 แหง
ตลาด 2 แหง
รานซอมรถจักรยานยนต 8 แหง รานเสริมสวย,ตัดผม 8 แหง
อูเคาะพนสี 3 แหง
2.3 หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในเขต อบต.
- ตูยามตํารวจเวียงพางคํา มีอยูทั้งหมด 3 แหง คือ
1. หมูที่ 1 ตูยามตํารวจหัวฝาย
2. หมูที่ 7 ตูยามตํารวจหวยน้ําริน
3. หมูที่ 9 ตูยามตํารวจเวียงพางคํา
- สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอแมสาย
- ที่ทําการไปรษณียโทรเลขอําเภอแมสาย
-สถานีโทรคมนาคมอําเภอแมสาย

3.ขอมูลดานการศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 แหง,โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 2 แหง (ขยายโอกาส 1 แหง)
โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา (ม.1 – 6) วัดวิเชตรมณี จํานวน 1 แหง
ศูนยการเรียนชุมชน จํานวน 2 แหง (ศูนยฯไฟปา บานหวยน้ําริน หมูที่ 7,ศูนยฯ หมูที่ 9 )

4.ขอมูลการศาสนา
ประชากรทั้งตําบลเปนผูที่นับถือศาสนาพุทธ
ประมาณนอยละ 80 และเปนผูที่นับถือศาสนาคริสต
ประมาณรอยละ 10 สวนที่เหลือประมาณรอยละ 10
เปนผูที่นับถือศาสนาอิสลาม
ศาสนสถานทางพุทธศาสนา วัด 4 แหง
สํานักสงฆ 3 แหง
ศาสนาสถานทางคริสตศาสนา 1 แหง
ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม 1 แหง

5.ขอมูลการสาธารณสุข
สถานีอนามัยประจําหมูบาน จํานวน 1 แหง
สถานพยาบาลเอกชน จํานวน 5 แหง
รานขายยาแผนปจจุบัน จํานวน 2 แหง
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6.ขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1 สมรรถนะดิน
สมรรถนะดิ น ของตํ า บลเวี ย ง
พางคํ า พื้ น ที่ ท างด า นทิ ศ เหนื อ และทิ ศ
ตะวั น ตกของตํ า บลเป น ดิ น ที่ มี ค วาม
เหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร แตมีปญหา
เกี่ยวกับการขาดแคลนน้ํา สวนการทํานา
โดยทั่วไปแลว ไม เหมาะสมกับการทํา
การปลู ก ข า ว เพราะป ญ หาเกี่ ย วกั บ ภู มิ
ประเทศ และความเหมาะสมของดิน
พื้นที่ทางดานทิศตะวันออกเปน
ดินที่มีความเหมาะสมดียิ่ง สําหรับการ
ปลูกขาว แตสําหรับการปลูกพืชไร จะ
เปนดินที่มีความเหมาะสมนอย เพราะปญหาการระบายน้ําและความเหมาะสมของดิน
6.2 ทรัพยากรธรรมชาติ
ในบริเวณเขตติดตอระหวาง หมูที่ 5 บานปาเหมือดรุงเจริญ กับหมูที่ 6 บานผาหมี มีสภาพภูมิประทศ
เปนภูเขาหินออน ไดทําการทดสอบแลววาเปนหินออนที่มีคุณภาพดีเหมาะสม สามารถเปนแหลงหินออนที่ทํา
เปนอุตสาหกรรมได แตปจจุบันยังไมสามารถดําเนินการ เนื่องจากอยูใกลเขตปาสงวนแหงชาติและเขตพื้นที่
โครงการพัฒนาดอยตุง
6.3 ปาไม
ตําบลเวียงพางคํามีพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ประมาณ 8,900 ไร ซึ่งมีปาไมมีคาและสงวนไวเปนแหลงตน
น้ําลําธาร แตในปจจุบันอยูในสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากการบุกรุกทําไรเลื่อนลอยในอดีตทําใหมีสภาพเปนปา
เสื่อมโทรม

7.ขอมูลดานศักยภาพ การเมือง การบริหาร
7.1 สภาองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา
สมาชิกสภา อบต.จํานวนทั้งสิ้น 20 คน เปนชาย 15
คน หญิง 5 คน
7.2 คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
นายก อบต. จํานวน 1 คน รองนายก อบต. จํานวน 2
คน เลขานุการนายก อบต. จํานวน 1 คน
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7.3 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 25 คน
-สํานักงานปลัด จํานวน 7 คน พนักงานสวนตําบล 3 คน พนักงานจาง 4 คน
-สวนการคลัง จํานวน 4 คน พนักงานสวนตําบล 3 คน พนักงานจาง 1 คน
-สวนโยธา
จํานวน 5 คน พนักงานสวนตําบล 1 คน พนักงานจาง 4 คน
-สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 11 คน พนักงานสวนตําบล 1 คน พนักงานจาง 14 คน
7.4 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
ดวยศักยภาพดานภูมิศาสตรของที่ตั้ง ตําบลเวียงพางคํา ตั้งอยูเหนือสุดของประเทศไทย มีอาณาเขต
ติดตอกับประเทศสหภาพพมา โดยมีแมน้ําสายเปนแนวเขตแดน และทางดานทิศตะวันตกโดยมีเทือกเขาแดน
ลาว (ดอยนางนอน) เปนแนวกั้น สภาพปจจุบันของพื้นที่ชุมชนมีการตั้งถิ่นฐานบานเรือนและอาคารพาณิชย
ตามเสนทางถนนพหลโยธินทางหลวงแผนดิน 110 ในอนาคตสภาพความเปนอยูคอนขางแออัด ตองการมีวางผัง
เมืองใหเปนระเบียบเรียบรอย เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองจากเขตเทศบาลตําบลแมสาย ซึ่งมีพื้นที่ติดตอกัน

8.นโยบายและศักยภาพชองชุมชนในอนาคต
1.เปนพื้นที่เมืองชายแดนที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจการคา การลงทุน การทองเที่ยว รวมทั้งตองพัฒนา
ระบบโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม การสื่อสารโทรคมนาคม การขนสงที่จะติดตอกับ
ประเทศเพื่อนบาน และสามารถเชื่อมโยงการคมนาคมไปยังประเทศตางๆ ในภูมิภาคไดอยางกวางขวาง
2.เป น พื้ น ที่ ที่ ส ามารถเป น ฐานในการผลิ ต สิ น ค า ของผู ล งทุ น โดยอาศั ย วั ต ถุ ดิ บ แรงงานจากพื้ น ที่
โดยรอบ ทั้งในประเทศและตางประเทศ และระบายสินคาไปสูตลาดประเทศเพื่อนบานและพื้นที่ใกลเคียง
3.เปนพื้นที่ที่เปนศูนยกลางคมนาคม และหรือเปนทางผานที่พัก เพื่อการขนสง การทองเที่ยว ทั้งภายใน
และภายนอก
4.เปนพื้นที่ที่สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และเปนสถานที่พักผอนหยอนใจและ
สวนสาธารณะเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง
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9.ฐานะทางการคลัง เปรียบเทียบปงบประมาณ 2546-2548
ปงบประมาณ

รายไดจัดเก็บเอง รายไดที่รัฐจัดสรรให เงินอุดหนุนรัฐบาล

รายไดรวม

2546

1,064,267.40

9,836,943.25

2,128,000.00

13,029,210.65

2547
2548

1,002,238.45
3,134,713.77

10,897,766.45
16,234,889.42

3,221,362.00
6,606,019

15,121,366.90
25,975,622.19

เงินรายรับ – รายจายจริง ของ อบต.เวียงพางคํา เปรียบเทียบปงบประมาณ 2546-2548
ปงบประมาณ
รายรับจริง
รายจายจริง
เงินสะสมคงเหลือ
2546

13,029,210.65

11,372,575.89

3,632,557.75

2547

15,121,366.90

6,923,040.64

4,555,951.11

2548

25,975,622.19

18,137,975.46

5,857,105.01

รายจายตามแผนงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
นันทนาการ
แผนงานการเกษตร
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานงบกลาง
รวม

จายจริงป 2546
จายจริงป 2547
จายจริงป 2548
2,681,324.29
2,757,610.85
5,945,788.57
55,397.60
47,310.22
1,706,828.14
1,789,944.00
377,340.00
2,844,594.80
158,416.00
74,100.00
224,878.42
57,600.00
518,300.00
307,600
181,398.00
213,600.00
1,302,416
399,741.00
342,176.00
1,152,254
158,050.00
1,616,902.00
4,217,340.00
56,463.00

63,120.00
751,250.25
1,409,000.00
117,542.00

286,700
553,922.53
3,638,100
174,893

11,372,575.89

6,671,349.32

18,137,975.46
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10. ผลการดําเนินงานที่ผานมา
ความกาวหนาการถายโอนภารกิจของสวนราชการใหแกองคการบริหารสวนตําบล ตามแผนปฏิบัติการ
กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถแยกรายละเอียด ดังนี้
ภารกิจถายโอน
ดาน
1.ดานโครงสราง
พื้นฐาน
2.ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต

หนวยงานที่ถายโอน/ภารกิจที่ถายโอน

การจัดสรรงบประมาณ
ปที่ถายโอน

กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท
-งานบํารุงรักษาทาง
กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน
1) การสนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอน

2)การสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

3)การสนับสนุนอาหารกลางวัน

4)การสนับสนุนคาตอบแทนผูดูแลเด็ก

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของ
มนุษย
1)การสงเคราะหเบีย้ ยังชีพผูสูงอายุฯ

2)การสงเคราะหเบีย้ ยังชีพผูปวยเอดส

จํานวนเงิน

2547

409,753.00

2546
2547
2548
2546
2547
2548
2546
2547
2548
2546
2547
2548

8,400.00
29,200.00
14,600.00
64,400.00
161,100.00
83,950.00
67,200.00
163,200.00
146,000.00
295,200.00
295,200.00
295,200.00

2546
2547
2548
2547
2548

11,600.00
162,000.00
162,000.00
48,000.00
24,000.00

๘
ภารกิจถายโอน
ดาน
2.ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต

หนวยงานที่ถายโอน/ภารกิจที่ถายโอน

การจัดสรรงบประมาณ
ปที่ถายโอน จํานวนเงิน

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
สํานักงานพัฒนากีฬาและนันทนาการ
-การจัดหาอุปกรณกฬี า
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ
-โครงการถายโอนกิจกรรมอาหารเสริม (นม)
กรมการศึกษานอกโรงเรียน
-โครงการถายโอนกิจกรรมอาหารเสริม (นม)
(สําหรับนักเรียนบนภูเขา)
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
-โครงการถายโอนกิจกรรมอาหารเสริม (นม)

3.ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
4.ดานการวางแผน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
การสงเสริมการ
กรมสงเสริมการเกษตร
ลงทุน พาณิชยกรรม -การถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
และการทองเที่ยว
5.ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
6.ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

2546
2547
2548

50,000.00
71,400.00
76,500.00

2546
2547
2548

276,000.00
626,500.00
276,000.00

2546

11,800.00

2546
2547
2548

25,875.00
41,750.00
49,000.00
-ไมม-ี

2547

20,000.00
-ไมม-ี
-ไมม-ี

ผลการดําเนินงานการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล
1.การดําเนินงานดานเศรษฐกิจ ดําเนินการสงเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได, สงเสริมตลาด
ชุมชนและสนับสนุนกิจกรรมกลุม, พัฒนาและสงเสริมการเกษตร
1.1) โครงการฝกอบรมอาชีพราษฎร
งบประมาณ 100,000.- บาท
1.2) โครงการกองทุนปจจัยการผลิต
งบประมาณ 100,000.- บาท
1.3) โครงการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
งบประมาณ 81,625.-บาท

๙
1.4) โครงการจัดตั้งคณะกรรมการทองเที่ยวชุมชน

งบประมาณ 20,000.- บาท

โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2550
-การตั้งงบประมาณสนับสนุนการฝกอบรมอาชีพราษฎร งบประมาณ 100,000.-บาท
-การตั้งงบประมาณสนับสนุนการกอตั้งกองทุนสนับสนุนปจจัยการผลิต งบประมาณ 100,000.-บาท
-การสนับสนุนกิจการของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต.เวียงพางคํา งบประมาณ 65,000.บาท
-การสนับสนุนจัดตั้งคณะกรรมการทองเที่ยวชุมชน งบประมาณ 20,000.-บาท

2.การดําเนินงานดานสังคม ดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย, งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และนันทนาการ, งานปองกันและควบคุมโรค, งาน
สาธารณสุข, งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห, งานสงเสริมความเขมแข็งชุมชน
2.1 อุดหนุนทีท่ ําการปกครองอําเภอแมสาย ฝายความมั่นคง ตามโครงการแกไขปญหายาเสพติดและรักษาสภาพ
หมูบานปลอดยาเสพติด อําเภอแมสาย งบประมาณ 50,000.-บาท
2.2 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมสาย ฝายความมั่นคงตามโครงการคืนสูเหยาลูกเสือชาวบานรวมตานยา
เสพติด งบประมาณ 6,000.-บาท
2.3 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมสาย ตามโครงการการจัดตั้งศูนยเฉลิมพระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูติดเชื้อ
เอดส งบประมาณ 5,000.-บาท
2.4 อุดหนุนกลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนยสงเคราะห
ราษฎรประจําหมูบาน ในอําเภอแมสาย งบประมาณ 4,000.-บาท
2.5 สนับสนุนการจัดตั้งศูนย อปพร. อบต.เวียงพางคํา งบประมาณ 260,840.-บาท
2.6 รณรงคการปองกันโรคไขเลือดออก พนหมอกควัน งบประมาณ 20,000.-บาท
2.7 ฉีดวัคซีนปองกันและกําจัดโรคพิษสุนขั บา งบประมาณ 20,000.-บาท
2.8 สนับสนุนกิจกรรมของชมรมอาสามสมัครสาธารณสุขมูลฐานตําบลเวียงพางคํา งบประมาณ 30,000.-บาท
2.9 อุดหนุนคณะกรรมการศูนยสงเคราะหประจําหมูบาน งบประมาณ 100,000.-บาท
โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2550
-การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย อปพร.อบต.เวียงพางคํา ละสนับสนุนการดําเนินงานศูนย อปพร.แตละหมูบานตั้ง
งบประมาณ จํานวน 100,000.-บาท เพื่อเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุอุปกรณที่จําเปน
-การตั้งงบประมาณใชในการแขงขันกีฬา จัดทําโครงการฝกสอนกีฬาภาคฤดูรอน วัสดุอุปกรณทางดานกีฬา
งบประมาณ 190,000.-บาท
-การจัดทําโครงการประกวดหมูบานดีเดนตามหลักธรรมมาภิบาล งบประมาณ 220,000.-บาท
-การตั้งงบประมาณจากเงินรายไดของ อบต. เปนคาเบีย้ ยังชีพผูสูงอายุ 90 คน งบประมาณ 324,000.- บาทคา

๑๐
เบี้ยยังชีพผูพิการ 18 คน งบประมาณ 162,000.- บาท และคาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 7 คน งบประมาณ
42,000.- บาท
-การตั้งงบประมาณอุดหนุนคณะกรรมการศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน จํานวน 100,000.-บาท
-การตั้งงบประมาณสนับสนุนจัดหาหนังสือพิมพประจําที่อานหนังสือพิมพ 10 แหง จํานวน 60,000.-บาท
-การตั้งงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานตําบลเวียงพางคํางบประมาณ
100,000.-บาท
-การตั้งงบประมาณสนับสนุนกองทุนวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 10 หมูบาน งบประมาณ 20,000.-บาท

3.การดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน ดําเนินงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน, งานไฟฟาและประปา,
งานพัฒนาแหลงน้ํา
3.1 ตอเติมอาคารที่ทําการชมรมผูสูงอายุตําบลเวียงพางคํา งบประมาณ 462,500.- บาท
3.2 กอสรางรางระบายน้ํา หมู 1 กวางภายใน 0.30 เมตร ยาว 225 เมตร งบประมาณ 351,000.- บาท
3.3 กอสรางถนน คสล. หมู 4 กวาง 4 เมตร ยาว 162 เมตร งบประมาณ 254,900.- บาท
3.4 กอสรางถนน คสล. หมู 5 กวาง 4 เมตร ยาว 225 เมตร งบประมาณ 348,000.- บาท
3.5 กอสรางถนน คสล. หมู 6 กวาง 3 เมตร ยาว 42 เมตร งบประมาณ 51,100.- บาท
3.6 กอสรางถนน คสล. หมู 8 กวาง 3 เมตร ยาว 66 เมตร งบประมาณ 81,500.- บาท
3.7 กอสรางถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟสทติก หมู 5 กวาง 4 เมตร ยาว 455 เมตร งบประมาณ 476,600.- บาท
3.8 กอสรางถนนปูบล็อก หมู 6 ระยะทาง 255 เมตร งบประมาณ 472,000.- บาท
3.9 กอสรางถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟสทติก หมู 9 กวาง 6 เมตร ยาว 100 เมตร งบประมาณ 125,100.- บาท

4.การดําเนินงานดานแหลงน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดําเนินงานสวนสาธารณะ, งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล, งานบําบัดน้ําเสีย, งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม
โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2550
1. จัดซื้อครุภณ
ั ฑกําจัดขยะ งบประมาณ 85,920.- บาท
2. รณรงคสรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชนการปลูกตนไม การดูแล รักษา
ที่สาธารณะการคัดแยกขยะ 90,000 บาท

5.การดําเนินงานดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดําเนินการพัฒนาสงเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม การบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปญญา และวัฒนธรรมทองถิ่น
2.1 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมสาย ตามโครงการจัดงานวัฒนธรรมประเพณี งานรัฐพิธี ประจําป
งบประมาณ 355,000.-บาท

๑๑
2.2 โครงการฝกสอนกีฬาภาคฤดูรอน วัสดุอุปกรณทางดานกีฬา งบประมาณ 125,000.-บาท
2.3 การจัดกิจกรรมวันเด็กและเยาวชน งบประมาณ 50,000.-บาท
2.4 สมทบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน งบประมาณ 130,400.-บาท
2.5 อุดหนุนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูดูแลเด็กเล็กเขตอําเภอแมสาย
งบประมาณ 4,600.-บาท
2.6 สนับสนุนการจัดงานประเพณีตางๆ ของที่ทําการปกครองอําเภอแมสาย งบประมาณ 30,000.-บาท
2.7 อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีตําบลเวียงพางคํา โครงการสงเสริมอนุรักษ วัฒนธรรมทองถิ่นงบประมาณ
29,760.-บาท
2.8 สนับสนุนการแขงขันกีฬาสีสัมพันธของโรงเรียนบานปาเหมือด งบประมาณ 20,000.-บาท
2.9 สนับสนุนกรจัดกิจกรรมศูนยเด็กเล็กนาอยู งบประมาณ 90,000.-บาท
2.10 สนับสนุนการจัดหาทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียนดอยโอกาส งบประมาณ 100,000.-บาท
2.11 สนับสนุนวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนแกเด็กดอยโอกาส งบประมาณ 40,000.-บาท
2.12 อุดหนุนโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ 5 ในการจัดทําโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน งบประมาณ
5,000.-บาท
2.13 อุดหนุนคณะกรรมการกองทุนการศึกษาเอดสตําบลเวียงพางคํา งบประมาณ 50,000.-บาท
2.14 อุดหนุนศูนยการเรียนชุมชนตําบลเวียงพางคํา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน งบประมาณ 20,000.-บาท
โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2550
-การตั้งงบประมาณสงเสริมการจัดงานประเพณี คาใชจายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี งบประมาณ 355,000.-บาท
-การตั้งงบประมาณอุดหนุนสนับสนุนการจัดงานประเพณีตางๆของที่ทําการปกครองอําเภอแมสาย งบประมาณ
52,000.-บาท
-การตั้งงบประมาณอุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีตําบลเวียงพางคํา โครงการสงเสริม อนุรักษ วัฒนธรรมทองถิ่น
งบประมาณ 10,000.-บาท
-การตั้งงบประมาณสนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาสีสัมพันธของโรงเรียนบานปาเหมือด งบประมาณ 20,000.บาท
-การตั้งงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมศูนยเด็กเล็กนาอยู งบประมาณ 200,000.-บาท
-การตั้งงบประมาณสนับสนุนการจัดหาทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียนดอยโอกาสทางการศึกษา งบประมาณ
130,000.-บาท
-การตั้งงบประมาณสนับสนุนวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนแกเด็กทีด่ อยโอกาส งบประมาณ 40,000.-บาท
-การตั้งงบประมาณสมทบคาอาหารกลางวัน
สําหรับใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตความ
รับผิดชอบ ไดรับอาหารกลางวันครบถวน จํานวน 4 แหง งบประมาณ 1,122,000.-บาท
-การตั้งงบประมาณอุดหนุนโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๕ ในการจัดทําโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
งบประมาณ 5,000.-บาท

๑๒
-การตั้งงบประมาณอุดหนุนคณะกรรมการกองทุนการศึกษาเอดสตําบลเวียงพางคํา งบประมาณ 50,000.-บาท
-การตั้งงบประมาณอุดหนุนศูนยการเรียนชุมชนตําบลเวียงพางคํา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน งบประมาณ
20,000.-บาท
-สนับสนุนและสงเสริมพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนหางไกลยาเสพติด งบประมาณ 200,000.- บาท

6.การดําเนินงานดานการเมือง การบริหาร ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงการบริการประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานของ อบต. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โครงการที่สําคัญ อาทิเชน
6.1) โครงการจัดประชุมประชาคมตําบลสัญจร โดยฝายบริหาร ,ฝายสภา อบต.,ฝายกํานัน-ผูใหญบานและฝาย
ประชาคมตําบล-หมูบาน หมุนเวียนจัดประชุมสัญจรไปในแตละหมูบาน ตามวงรอบแตละเดือน
เพือ่
แลกเปลี่ยนประสบการณ รับรูขอมูลขาวสารของทางราชการตางๆ และรับทราบปญหาของแตละหมูบานในเขต
อบต.
6.2) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรและอบรมคุณธรรมจริยธรรม
พนักงานเจาหนาที่
งบประมาณ 30,000.- บาท
6.3) ฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสรางความเขมแข็งปรับวิสัยทัศนกลุมแกนนํา ประชาคม
สมาชิกสภา อบต. และพนักงานเจาหนาที่ งบประมาณ 300,000.- บาท
6.4) การสรางระบบการเก็บขอมูลสถิติ
วิจัยชุมชน
วางแผนพัฒนาและติดตามประเมินผลดานตางๆ
งบประมาณ 100,000.- บาท

11. การประเมินความโปรงใสในการบริหารงานและการมีสวนรวมของประชาชน
ความโปรงใสในการบริหารงาน
จากผลการดําเนินงานที่ผานมาของ อบต.เวียงพางคํา ไดปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ การสราง
ความโปรงใสในการเปดเผยขอมูลขาวสาร

การจัดประชุมประชาคมตําบล

y สัญจรประจําเดือน ไปในแตละหมูบาน มีผูแทน 4 ฝายประกอบดวยฝายผูบริหาร,ฝายสภา อบต.,ฝาย
กํานัน-ผูใหญบาน และฝายประชาคมตําบล-หมูบาน หมุนเวียน แจงขอมูลขาวสาร ปรึกษาหารือในประเด็นตาง
ๆ ที่เกิดขึ้นเปนประจําทุกเดือน จัดทําเว็บไซตเผยแพรประชาสัมพันธผลงานของ อบต. การประกาศจัดซื้อจัด
จางตางๆ การรับสมัครพนักงาน,การชําระภาษี, การจัดกิจกรรมตามแผนงานพัฒนาฯ

๑๓

http://www.nang-non.com/ ( เว็บไซตเผยแพรประชาสัมพันธผลงานของ อบต. เวียงพางคํา )
y ในการประชุมสภา อบต.ในสมัยสามัญ 4 สมัย ผูบริหาร
อบต.ไดแถลงรายละเอียดการปฏิบัติงานและการใชจายเงิน
งบประมาณ ตอสภาฯ และจัดทําเอกสารบัญชีการใชจายเงินใหแก
ผูเขารวมประชุมทุกคน
และมีการประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจาง
เผยแพรในที่ประชุม เสียงตามสาย และ ปดประกาศบอรด
ประชาสัมพันธที่ อบต.จัดทําใหทุกหมูบาน
ในการประชุมสภา อบต.ปกติจะมีการประชุมในที่ทาํ การ
อบต. การปฏิบัติที่ผานมาของงานกิจการสภาฯ ไดจดั ใหมีการประชุมสภา อบต.สัญจรนอกสถานที่ ซึ่งจะเปน
การจัดประชุมรวมกับการประชุมประชาคมตําบลสัญจร ประจําเดือน เพื่อเปนการรับทราบขอมูลขาวสารจาก
ประชาชนในพื้นที่โดยตรง
ในการบริหารงานของ
อบต.ใหเกิดความโปรงใส
ตรวจสอบได เสริมสรางบทบาทของสมาชิกสภาฯ ไดเขามีสวน
รวมกับประชาคมหมูบาน-ตําบล สภา อบต.ไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของ อบต.เวียงพางคํา มีคณะกรรมการ 7 คณะ ประกอบดวย 1)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
อบต.
2)
คณะกรรมการกิจการสภา อบต. 3)คณะกรรมการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 4)คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผลงานดานโครงสรางพื้นฐาน 5)คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และ 6)คณะกรรมการสงเสริมเศรษฐกิจและการเกษตร

๑๔
• การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
อบต.ไดดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลุม มี 18 กลุม
อาชีพ และสนับสนุนใหประชาชนมีการรวมกลุมจัดตั้งเปนกลุมองคกรอาชีพ
อบต.เวียงพางคําขอมูล ณ วันที่ 23 ส.ค.2548 มีสมาชิกจํานวน 254 คน
จํานวนหุน 14,349 หุน ๆละ 10 บาท มีเงินทุนคิดเปนเงิน 182,783.52 บาท

สินคาของกลุมอาชีพ ต.เวียงพางคําไดรับการยกระดับใหจัดจําหนาย ณ ศูนยโอทอป หางเทสโก - โลตัส คุมคา สาขาแมสาย

y โครงการประกวดหมูบานดีเดนตามหลักธรรมมาภิบาล ครั้งที่ 2 ประจําป 2548
ป 2549 ปที่ 3 อบต.ริเริ่มโครงการรวมกับประชาคมตําบล-หมูบาน มีวัตถุประสงคโครงการ
เพื่อการจัดระเบียบหมวดหมู งานการพัฒนาของหมูบานตางๆ ในเขตของ อบต.เปนการเหลียวหลังมองอดีต
ปจจุบัน มุงสูการพัฒนาในอนาคต ยกระดับการพัฒนาหมูบานทัง้ ดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
สอดคลองกับบทบาทหนาทีข่ องกํานัน-ผูใหญบาน,องคกรภาคประชาชน รวมตรวจสอบการดําเนินงานทองถิน่
ใหเกิดประสิทธิภาพ การเขามีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ซึ่งเปนกิจกรรมที่ดําเนินการควบคูไปกับ
การจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2549-2551) ของ อบต.เวียงพางคํา

• สภา อบต.จึงไดอนุมัติงบประมาณรายจายประจําป 2548 ไดตั้งงบประมาณไว 200,000.-บาท
เปนเงินรางวัลอุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบานที่ชนะเลิศ จํานวน 100,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จํานวน
50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จํานวน 30,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท ทั้งนี้

๑๕
เปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการพัฒนา อบต. กําหนด โดยเงินที่อุดหนุนมอบใหคณะกรรมการหมูบาน
สามารถนําไปใชจายในการพัฒนาหมูบานทางดานการสงเสริมอาชีพ หรือการสงเคราะหราษฎร คนชรา ผูพิการ
ผูดอยโอกาส หรือมอบเปนทุนการศึกษาเด็กทีเ่ รียนดีแตยากจน หรือกิจการหอกระจายขาว โดยจัดทําเปน
โครงการขอรับเงินอุดหนุนยื่นตอ อบต.เวียงพางคํา
• หลักเกณฑการประเมิน
หลักนิติธรรม อาทิเชน การออกกฎของหมูบาน การปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ ขอบังคับของหมูบาน
หลักคุณธรรม อาทิเชน การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
ยกยองคนดี ครอบครัวตัวอยาง
หลักความโปรงใส อาทิเชน การเปดเผยขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ การใชหอกระจายขาว การบริหารงานของ
กองทุนหมูบาน
หลักการมีสวนรวม อาทิเชน การเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมกับกิจกรรมของหมูบาน การสงเสริม
การรวมกลุมอาชีพ การใชสทิ ธิเลือกตั้งของประชาชน
หลักความรับผิดชอบ อาทิเชน การเขารวมประชุมของ สมาชิก
สภา อบต./ผูแทนหมูบาน
หลักความคุมคา อาทิเชน การจัดกิจกรรมรณรงคใหประชาชนมี
ความประหยัด และใชทรัพยากรอยางคุมคา การพัฒนาตางๆ
ทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,การจัดทําแผนผัง
ประวัติความเปนมา ขอมูลของหมูบาน

y การเสนอแผนงานโครงการขอรับงบประมาณ สอดคลองกับปญหาความเดือดรอนของประชาชนภายใน
หมูบาน การจัดเรียงลําดับความเรงดวนของปญหา เปนตน
ผลการประเมินการประกวดหมูบานดีเดนตามหลักธรรมมาภิบาล ประจําป 2549 ของตําบลเวียงพางคํา ไดแก
¾ รางวัลชมเชย ไดแก
¾ หมูบาน ปายามผาแตก หมูที่ 10 และ
¾ หมูบานแมสาย หมูที่ 1
¾ ไดรับใบประกาศเกียรติคณ
ุ และเงินอุดหนุนพัฒนาหมูบาน จํานวนหมูบ านละ 10,000 บาท

๑๖

หมูบานแมสาย หมูที่ 1

¾ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ไดแก
¾ หมูบา น ปาเหมือดสันติสุข หมูที่ 8
¾ ไดรับเงินอุดหนุนพัฒนาหมูบ าน
จํานวน 30,000.-บาท พรอมโลรางวัลเกียรติยศ

¾ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ไดแก
¾ หมูบา นปาเหมือดรุงเจริญ หมูที่ 5
¾ ไดรับเงินอุดหนุนพัฒนาหมูบ าน
จํานวน 50,000.-บาท พรอมโลรางวัลเกียรติยศ

¾ รางวัลชนะเลิศ ไดแก
¾ หมูบา น ปาเหมือดสุขสําราญ หมูที่ 9
¾ เงินอุดหนุนพัฒนาหมูบาน
จํานวน 100,000.-บาท พรอมโลรางวัลเกียรติยศ

หมูบาน ปายามผาแตก หมูที่ 10

๑๗
y การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น

y

การดําเนินงานดานการศึกษา

๑๘
y การดําเนินงานของศูนย อปพร. อบต.เวียงพางคํา

y การตรวจงานในพื้นทีด่ า นตาง ๆ ของ อบต.เวียงพางคํา

๑๙
y การดําเนินงานของศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน

y ความเชื่อถือไววางใจของสาธารณะชน
องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคําถือโอกาสครบรอบในการกอตั้งมาเปนระยะเวลา 10 ป จึง
ไดจัดงาน “ 10 ป อบต.เวียงพางคํา นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง ” ขึ้น ในวันที่ 24 มิถุนายน 2549 โดยภายใน
งานมีการจัดนิทรรศการครบรอบ 60 ปแหงการฉลองสิริราชสมบัติของพระเจาอยูห ัว อีกทั้งนิทรรศการแสดง
ผลงานของแตละหมูบานภายในตําบลเวียงพางคํา การแขงขันกีฬาเซปกตระกรอของกลุมเยาวชน การแขงขัน
กีฬาเปตองเชื่อมความสัมพันธระหวางพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพืน้ ที่อําเภอแมสาย รวมไปถึง
การประกวดแขงขันดนตรีสากลตอตานยาเสพติดของกลุมเยาวชน
ทั้งนี้เพื่อเปนการแสดงออกถึงการทุมเท
แรงกายและแรงใจในการพัฒนาชุมชนในตําบลเวียงพางคําใหเปนทีพ่ ึ่งของประชาชนและมีการพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงานในชุมชนตําบลเวียงพางคํา ใหมีความเจริญรุดหนาตอไป

***************************************************

๒๐
ภาพบรรยากาศ “ 10 ป อบต.เวียงพางคํา นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง ”

๒๑

คําขวัญประจําตําบลเวียงพางคํา
“ เวียงพางคํา เมืองกําเนิดแหงสยาม
นามแผนดินพระเจาพรหมปฐมกษัตรามหาราช
งามวิลาส ดอยผาหมี ลิ้นจี่หวาน
น้ําหนองแหวนเย็นรมรื่น
ชนหลากเผาล้ําคาวัฒนธรรม
สุดชายแดนถิ่นธุรกิจเหนือสยาม ”

***************************************

