เอกสารประกอบการพิจารณาประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อรับรางวัลในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ของ
องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา
อําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย

ภาพการรับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกลา ประจําป ๒๕๔๕

สวนที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณาประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อรับรางวัลในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของ
องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา
อําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย
ประกอบดวย
-แผนที่ตําบลเวียงพางคํา
-สภาพทัว่ ไป และสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม
-สรุปการบริหารงานและการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
-เอกสารประกอบ เกณฑที่ 1 หลักคุณธรรมและนิติธรรม
-เอกสารประกอบ เกณฑที่ 2 หลักความรับผิดชอบ
-เอกสารประกอบ เกณฑที่ 3 หลักความโปรงใสและการตรวจสอบได

สวนที่ 2
เอกสารประกอบการพิจารณาประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อรับรางวัลในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของ
องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา
อําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย
ประกอบดวย
-เอกสารประกอบ เกณฑที่ 4 หลักการมีสวนรวม
-เอกสารประกอบ เกณฑที่ 5 หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สารบัญ

เรื่อง
ประวัติความเปนมา
นโยบายและการดําเนินงานของ อบต.
ผลงานการดําเนินงานแตละดาน
-ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
-ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
-ดานการสงเสริมเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน
-ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย
-ดานการแกไขปญหาการทุจริตคอรัปชั่น
บทสรุป

หนา
1
3
10
13
15
16
18
20

องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา
อําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย
ประวัติความเปนมา
-ตําบลเวียงพางคํา ไดรับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ.2457
เมื่อ
พ.ศ.2526 โดยแยกจากตําบลแมสาย และไดรับการยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบล ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เลม 113 ตอนที่
9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539
-ปจจุบันเปนองคการบริหารสวนตําบล ขนาดเล็ก (ชั้นที่ 5)
-จํานวนหมูบานในเขต อบต.เต็มทั้งหมูบาน จํานวน 6 หมู ไดแก หมูที่ 4 บานปายางใหม,หมูที่ 5
บานปาเหมือดรุงเจริญ, หมูที่ 6 บานผาหมี, หมูที่ 7 บานหวยน้ําริน ,หมูที่ 8 บานปาเหมือดสันติสุข และ
หมูที่ 9 บานปาเหมือดสุขสําราญ
จํานวนหมูบานในเขต อบต.เต็มบางสวน จํานวน 4 หมู ไดแก หมูที่ 1 บานแมสาย,หมูที่ 2 บาน
ดอยงาม,หมูที่ 3 บานเวียงพาน และหมูที่ 10 บานปายางผาแตก
มีทองถิ่นอื่นในตําบลเวียงพางคํา จํานวน 1 แหง คือ เทศบาลตําบลแมสาย
-ประชากรเฉพาะในเขต อบต.ที่มีสัญชาติไทยทั้งสิ้น 9,532 คน แยกเปนชาย 4,686 คน หญิง
4,846 คน จํานวนครัวเรือน 2,330 ครัวเรือน มีความหนาแนนเฉลี่ย 307 คน/ตารางเมตร
ประชากรแฝง ที่อยูตามเมืองชายแดน เชื้อชาติจีน สัญชาติจีน และอื่นๆไดแก ไทยใหญ,ไทยลื้อ,
พมาอพยพ,ชาวไทยภูเขา,ลั๊วะ,ขึน ประมาณ 2,358 คน
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 3,698 คน จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง ส.อบต.ครั้งลาสุด 2,011 คน
คิดเปนรอยละ 54.38
-รายไดของ อบต.เวียงพางคํา ประจําปงบประมาณ 2545 รวมทั้งสิ้น 7,938,230.31 บาท แยกเปน
-รายไดจัดเก็บเอง
952,016.93 บาท
-รายไดที่รัฐจัดสรรให
5,771,016.20 บาท
-เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
1,215,197.00 บาท
สภาองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา
-สมาชิกสภา อบต.มีจํานวนทั้งสิ้น 18 คน เปนชาย 15 คน หญิง 3 คน

-2-คณะกรรมการบริหาร ฯ จํานวน 3 คน ชาย 2 คน หญิง 1 คน
ดังมีรายชื่อสมาชิกสภาฯและคณะกรรมการบริหารฯ ตอไปนี้
1.นายแสวง
จําปา
ประธานสภา อบต./สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 10
2.นายสงวน
ไชยสมุทร
รองประธานสภา อบต./สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 2
3.นายวีรยุทธ
กาจม
เลขานุการสภา อบต./สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 9
4.นายศิลาฤทธิ์
กวางทอง
ประธานกรรมการบริหารฯ/สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 5
5.นายอินทวน
ชื่องาม
กรรมการบริหาร/สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 1
6.นางปานทิพย
คําโอภาส
กรรมการบริหาร/สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 2
7.นายเลี้ยน
มีเหมย
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 2
8.นายวัง
ทิศทอง
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 4
9.นายสมชาติ
ศรีลังกา
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 4
10.นายอํานวย
กาปญญา
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 5
11.นายทนงศักดิ์
ภัทรนันทกุล สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 6
12.นางสาวดวงฤดี
รุงบริสุทธิ์พจน สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 6
13.นายสมาน
แซเตง
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 7
14.นายณรงค
ลาภดวงพร สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 7
15.นายยศเชย
ไชยเดช
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 8
วินัน
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 8
16.นายสุคํา
17.นายณรงคศักดิ์
นราธรพิพัฒน สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 9
18.นางมาลี
อินชัย
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 10
-พนักงานสวนตําบลและลูกจางชั่วคราว 8 คน
1.สํานักปลัด จํานวน 3 คน พนักงาน 1 คน ลูกจางชั่วคราว 2 คน
1.1 ร.ท.กิตติชัย เจริญยิ่ง ปลัด อบต. 1.2 น.ส.รุงทิพย อายุโรจน จนท.ธุรการ 1.3 นายบุญมี วินัน ภารโรง

2.สวนการคลัง จํานวน 3 คน พนักงาน 1 คน ลูกจางชั่วคราว 2 คน
2.1 นางกุหลาบ ขาเลศักดิ์ หน.สวนการคลัง 2.2 นายธงชัย จําปา จนท.การเงินและบัญชี
2.3 น.ส.ฉัตรทอง เสริมสุขรัตนกุล จนท.จัดเก็บรายได

3สวนโยธา

จํานวน 2 คน พนักงาน 1 คน ลูกจางชั่วคราว 1 คน

3.1 วาที่ ร.ท.เทพพิทักษ สวางเต็ม หน.สวนโยธา 3.2 นายปติภูมิ เจริญลาภ ชางโยธา

-3นโยบายและการดําเนินงานของ อบต.เวียงพางคํา
การบริหารงานของ อบต.ทีผ่ านมาไดดําเนินการพัฒนาในทุกๆดาน ยึดความโปรงใส ตรวจสอบได
และการมีสวนรวมของประชาชน จนไดรับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกลาที่ผานเกณฑมาตรฐาน
ดานความโปรงใสและการมีสวนรวมของประชาชน ประจําป 2545 ดังปรากฏในเอกสารที่คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกรางวัลพระปกเกลาระบุวา “องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา เปนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในระดับดี โดยไดจัดตั้งศูนยวัฒนธรรม และศูนย
จําหนายสินคาประจําทองถิ่น ซึ่งในกิจกรรมทั้งสองนี้ ประชาชนมีสวนรวมมาก การจัดตั้งศูนยวัฒนธรรม
มีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนศูนยกลางในการรักษาวัฒนธรรมประเพณี และเปนศูนยกลางในการประสาน
ความรวมมือของประชาชนในทองถิ่นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และนอกจากนี้ยังมีอีกหลาย
กิจกรรมที่มุงเนนการพัฒนาทองถิ่น เชน การจัดโครงการศูนยกลางเรียนรูและพัฒนาเครือขายเศรษฐกิจ
ระดับชุมชน”
ดังนั้น การดําเนินงานของ อบต.เวียงพางคํา สามารถจําแนกตามเกณฑประเมินการบริหารจัดการที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล ดังตอไปนี้
เกณฑที่ 1 หลักคุณธรรมและนิติธรรม
1.องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลเวี ย งพางคํ า มี ข อ บั ง คั บ ตํ า บลที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช ใ นป จ จุ บั น ยกเว น
ขอบังคับงบประมาณ มีจํานวน 4 ขอบังคับ ดังตอไปนี้
1.1 ข อ บั ง คั บ ตํ า บล เรื่ อ ง การกํ า หนดอั ต ราการเรี ย กเก็ บ ภาษี อ ากรและค า ธรรมเนี ย มเพิ่ ม ขึ้ น
พ.ศ.2540
1.2 ขอบังคับตําบล เรื่อง การควบคุมสถานที่จําหนายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.2541
1.3 ขอบังคับตําบล เรื่อง ควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2541
1.4 ขอบังคับตําบล เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2545
2.เอกสารเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน ในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอันมิชอบ
-ตั้งแตไดรับการยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19
มกราคม 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เลม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539
มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 จนถึงปจจุบัน ยังไมมีเรื่องรองเรียนที่มีมูลความผิดถึงขั้นได
แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทําการสอบสวน

-4เกณฑที่ 2 หลักความรับผิดชอบ
1.รายงานการประชุมสภาทองถิ่น ที่แสดงถึงผูบริหาร และหนวยปฏิบัติงานของทองถิ่นรับฟงและ
นําขอเสนอหรือขอเรียกรองไปดําเนินการ
-ในการปฏิบัติงานของ อบต.เวียงพางคํา โดยทั่วไปจะมีการประชุมประชาคมตําบลประจําเดือน ซึ่ง
ทุกฝายสามารถเสนอปญหาขอเสนอแนะ ขอเรียกรองที่ตองการใหอบต.ชวยเหลือไดเสมอ แตหากมีขอ
เรียกรองใดที่ไมสามารถแกไขได จําเปนตองอาศัยอํานาจการพิจารณาของคณะผูบริหารหรือสภา อบต.โดย
ปกติแลว คณะผูบริหารจะมีการประชุมตัดสินใจพิจารณาการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการจะมี
หนังสือเรียกประชุม มีระเบียบวาระการประชุมที่เปนลายลักษณอักษร ตลอดจนการประชุมสภาในสมัย
ประชุมจะเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปมีสวนรวมและลงรายละเอียดเรื่องที่ประชุมในระเบียบวาระการ
ประชุมใหทุกฝายไดทราบ ดังตัวอยางรายงานการประชุมที่เสนอ อาทิเชน
1.1 การประชุมคณะกรรมการบริหาร อบต.จะมีหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมที่
แสดงใหเห็นรายละเอียดการบริหารกิจการงาน การตัดสินใจรวมกัน เชน
-การพิจารณาโครงการเศรษฐกิจชุมชน หมูบาน 100,000 บาท ที่กลุมอาชีพเสนอผานประชาคม
หมูบาน ใหอํานาจคณะผูบริหารพิจารณา
-การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน/การวางแผนบริหารงบประมาณ/การพิจารณาขอรองเรียน/การ
พิจารณาขออนุญาตในกิจการตางๆ เชน การตั้งโรงงานบรรจุกาซ หมูที่ 4 กอนเสนอสภาพิจารณา
-การประชุมพิจารณาขอรองเรียนเหตุรําคาญ และไดกําหนดนัดตรวจสอบรวมกับคณะกรรมการ
หมูบานพื้นที่ที่เกิดเหตุการณขึ้น
-การนํารายงานผลการตัดสินใจตรวจสอบขอเรียกรองของราษฎรผูเดือดรอน นํามาสรุปผลให
คณะกรรมการตัดสินใจ ดังเชนตัวอยางรายงานการประชุมที่ปรากฏ
1.2 การประชุมสภาทองถิ่น จะมีการเสนอญัตติที่คณะผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอและญัตติอื่นๆที่
ฝายสมาชิกสภา/หมูบาน เปนผูเสนอ และมีหนังสือเชิญใหชาวบานไดเขารวมประชุมมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบเสนอแนะการทํางานของ อบต.เชน
-การนําญัตติขอรองเรียน/เรียกรอง/ญัตติที่จําเปนตองขอความเห็นชอบจากชาวบาน/สมาชิกสภา
อาทิเชน การทํากิจการนอกเขตของเทศบาลตําบลแมสาย,การขอรับความเห็นชอบกอสรางโรงงานบรรจุกาซ,
การรองเรียนบุกรุกที่สาธารณะ เขาสูที่ประชุมสภาและมีการตั้งคณะทํางานเพื่อกลั่นกรองขอเรียกรองและ
นํามาเสนอรายงานผลตอที่ประชุมสภาในครั้งตอไป

-5-ไดมีการนําขอทักทวงในที่ประชุมสภาทองถิ่น ในการทบทวนรางขอบังคับตําบลวาดวยการกําจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2545 ไปจัดทําเปนแบบสํารวจในความตองการของชาวบานและประเด็นอัตรา
คาธรรมเนียม แลวนําผลสํารวจมาเปนขอพิจารณาประกอบการจัดทํารางขอบังคับตําบลเสนอใหม
-ไดมีการนําขอสรุปในการจัดทําโครงการเรงดวนเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ แผนงานดานชุมชน อบต.
ละ 1 ลาน ที่ผานความเห็นของที่ประชุมประชาคมแลวใหที่ประชุมสภารับทราบ
2.เอกสารบั น ทึ ก เรื่ อ งร อ งเรี ย นของประชาชน และหนั ง สื อ รายงานผลการดํ า เนิ น การตามข อ
รองเรียนใหประชาชนทราบ
-ในการบริหารงานของ อบต.เวียงพางคํา เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ
การทํางาน ตลอดจนเปดโอกาสใหมีการสงเรื่องราวรองทุกข รองเรียน ทั้งในการประชุมประชาคมตําบล
สัญจร การประชุมสภาในสมัยประชุม และติดตั้งตูรับความคิดเห็น รับเรื่องราวรองทุกข ตูแจงเบาะแส
ผูเกี่ยวของยาเสพติด ติดตั้งประจําศูนยขอมูลหมูบานทุกหมูบานภายในเขตพื้นที่ และยังเปดโอกาสใหมีการ
รองเรียนดวยตนเอง ดังเชน การรองเรียนวาดวยเหตุรําคาญตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 อบต.
จัดการประชุมคณะกรรมตรวจสอบระหวางผูบริหารทองถิ่น/เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ/คณะกรรมการหมูบาน
แลวรวมกันตรวจสอบและรายงานผลการแกไขดําเนินการ
เกณฑที่ 3 หลักความโปรงใสและการตรวจสอบได
1.เอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ ภาพถาย หรือสิ่งบงชี้อื่นๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหมีขึ้นเพื่อการ
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวนโยบาย ผลการดําเนินงาน และการจัดซื้อจัดจางของทองถิ่นใหประชาชนและ
ผูสนใจทั่วไปไดรับทราบในระยะ 2 ปที่ผานมา
-ในการดําเนินงานของ อบต.ไดมีการจัดทําเอกสารแผนพับ เอกสารแนะนํา อบต.เวียงพางคํา,การ
ชําระภาษีฯ ,แผนพับเอกสารแนะนําบทบาทหนาที่ของ อบต.,
-ในการแจงขาวสารประชาสัมพันธงานแตละดาน ประจําเดือน ตลอดจนการแจงขาวการจัดซื้อ จัด
จาง อบต.ไดจัดทําเอกสารขาวประชาสัมพันธขาวสาร บอกกลาวแถลงไข
-ไดมีการเผยแพรผลการจัดซื้อ จัดจาง ตลอดจนแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
-ไดมีการจัดทําเอกสารแนะนําองคการบริหารสวนตําบล สรุปผลการบริหารงานที่สําคัญ แจกจาย
ใหหมูบาน หนวยงาน ผูสนใจตางๆ

-6-ในการตรวจสอบการบริหารกิจการงานของ อบต. สภาองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา
รวมกับประชาคมตําบล-หมูบาน ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของ อบต. ตามประกาศแตงตั้ง
2.รายงานผลการตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผนดินเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีและรายงาน
การเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในรอบ 2 ปที่ผานมา
-ในรอบ 2 ปที่ผานมา องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ไมมีขอทักทวงจากการตรวจสอบของ
สํานักงานตรวจเงินแผนดินเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไมเปนไปตามระเบียบกฎหมาย
เกณฑที่ 4 หลักการมีสวนรวม
1.เอกสาร รายงาน รูปถาย หรือสิ่งบงชี้อื่นใดที่แสดงถึงกิจกรรมการจัดประชุมเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน การจัดทําประชาพิจารณ การไตสวนสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
ระยะ 2 ปที่ผานมา
-ในรอบป 2545 อบต.เวียงพางคํา ไดมีการสงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในการสนับสนุนจัด
ใหมีการประชุมประชาคมตําบลสัญจร โดยมีผูแทนจากฝายสมาชิกสภาฯ,คณะกรรมการบริหาร,ประธาน
ประชาคมตําบล-หมูบาน,กํานัน-ผูใหญบาน เขารวมประชุม หมุนเวียนรับฟงสภาพปญหาความตองการ
ตลอดจนเสนอแนะขอคิดเห็นในกิจการงานตางๆ ไปในทุกหมูบานในเขตตําบลเวียงพางคํา รวมทั้งสิ้น 11
ครั้ง
-ในการดําเนินกิจการงานใดที่มีลักษณะเปนสวนรวม เชน โครงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน
ภายใตแผนงานดานชุมชน ไดมีการประกาศแตงตั้งคณะกรรมการรวมใหผูแทนประชาชนเขามีสวนรวมใน
การพิจารณาจัดการโครงการรวมกัน
2.เอกสารการแสดงผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งทองถิ่นในครั้งที่ผานมา
-ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ครั้งหลังสุด เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2543 มีผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง
ทั้งสิ้น จํานวน 2,011 คน คิดเปนรอยละ 54.38 จากจํานวนผูมีสิทธิทั้งหมด 3,698 คน
เกณฑที่ 5 หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.รายงานผลการตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของจังหวัด/อําเภอ ในรอบ 2 ปที่ผานมา
-ในรอบ 2 ปที่ผานมา จังหวัดเชียงราย ไดตรวจสอบรายงานการเงินและมีขอทักทวง ขอสังเกตใน
การใชจายเงินงบประมาณ ซึ่ง อบต.เวียงพางคํา ไดมีการตรวจสอบสรุปผลการดําเนินงานไมปรากฏพบการ
ทุจริต เปนเพียงขอผิดพลาด ไมรอบคอบของเจาหนาที่

-72.เอกสารการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป 2544 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ในการบริหารงานของ อบต.ในปงบประมาณ 2544 คณะผูบริหารทองถิ่น และสภา อบต.ไดมีการ
โอนงินงบประมาณเหลือจาย หรือเงินงบประมาณที่ไมมีความจําเปนตองใช มาดําเนินกิจการงานที่อยู
นอกเหนือจากขอบังคับงบประมาณ อันเปนงานที่เปนประโยชนตอประชาชนและอยูในอํานาจหนาที่ของ
อบต.
3.เอกสารการไดรับการเชิดชูเกียรติจากสถาบัน องคกรตางๆ ระหวางป 2543-2545
-อบต.เวียงพางคํา ไดสมัครเขารวมโครงการรางวัลพระปกเกลาสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําป 2545 ของสถาบันพระปกเกลา ไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในระดับดี และรับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกลาสําหรับ
องค ก รปกครองส วนท อ งถิ่นที่ ผ านเกณฑมาตรฐานดานความโปรง ใสและส งเสริ มการมี สวนรว มของ
ประชาชน จากงานการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกลา ครั้งที่ 4 ประจําป 2545 เมื่อวันที่ 10
พฤศจิกายน 2545
4.เอกสารผลการดําเนินการที่เกี่ยวกับการดําเนินงานดานการแกไขปญหาความยากจน ยาเสพติด
และการทุจริตคอรัปชั่น
ผลการดําเนินงานดานการแกไขปญหาความยากจน
1)ไดสนับสนุนผู ประกอบกิจการ/ธุร กิจรานคา/สถานบริ การโรงแรม กลุมอาชีพ และอื่ นๆ ที่
เกี่ยวของในตําบลเวียงพางคํา ใหขอมูลภาพถายเผยแพรประชาสัมพันธสินคาตามโครงการอินเตอรเน็ต
ตําบลและสงเสริมใหเขามาใชบริการโครงการอินเตอรเน็ตตําบล ตามเอกสารที่สิ่งมาดวย
2)ไดสงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพ เงินทุนกูยืมโครงการสงเสริมอาชีพหมูบานละ 100,000 บาท
ปจจุบันมีกลุมอาชีพที่เขารวมโครงการ จํานวน 18 กลุม มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 673 คน ดังนี้
1.กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานถ้ําผาจม หมูที่ 1
จํานวนสมาชิก 32 คน
2.กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานดอยงาม หมูที่ 2
จํานวนสมาชิก 49 คน
3.กลุมสงเสริมพัฒนาอาชีพการทําอาหาร หมูที่ 2
จํานวนสมาชิก 5 คน
4.กลุมพัฒนาอาชีพดอยงาม หมูที่ 2
จํานวนสมาชิก 5 คน
5.กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานปายางใหม หมูที่ 4 จํานวนสมาชิก 105 คน
6.กลุมผูเลี้ยงไกพื้นเมือง
จํานวนสมาชิก 5 คน

-87.กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานปาเหมือดรุงเจริญ หมูที่ 5จํานวนสมาชิก 99 คน
8.กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานผาหมี หมูที่ 6
จํานวนสมาชิก 34 คน
9.กลุมแมบานปกผาอาขา หมูที่ 7
จํานวนสมาชิก 34 คน
10.กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานปาเหมือดสันติสุข หมูที่ 8จํานวนสมาชิก 95 คน
11.กลุมเกษตรกรทํานา หมูที่ 9
จํานวนสมาชิก 65 คน
12.กลุมเกษตรกร หมูที่ 9
จํานวนสมาชิก 18 คน
13.กลุมเกษตรกรเพาะปลูกพืช หมูที่ 9
จํานวนสมาชิก 4 คน
14.กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานปายางผาแตก หมูที่ 10จํานวนสมาชิก 80 คน
15.กลุมเลี้ยงสัตวบานปาเหมือด หมูที่ 9
จํานวนสมาชิก
5 คน
16.กลุมแปรรูปพริกสมุนไพร หมูที่ 9
จํานวนสมาชิก 15 คน
17.กลุมเลี้ยงสุกรขุนบานปายางใหม หมูที่ 4
จํานวนสมาชิก 10 คน
18.กลุมมาลัยดินหอมมะลิ หมูที่ 3
จํานวนสมาชิก 13 คน
3) ไดสงเสริมการจัดหาตลาดกลางในการจําหนายสินคาผลิตภัณฑของกลุมอาชีพ กอสรางอาคาร
ศูนยสงเสิรมสินคาพื้นเมือง และหอพิพิธภัณฑพื้นบาน ตลอดจนสงเสริมการบริหารงานของกลุมอาชีพใน
ตําบลในรูปแบบของสหกรณ ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการจัดทําแผนการบริหารงานของคณะผูกอ ตั้งสหกรณ
4)ไดสงเสริมแกไขปญหาการวางงานในทองถิ่น ไดมีการสงเสริมการฝกอาชีพระยะสั้นแกเยาวชน
ในหลักสูตร ชางเชื่อมโลหะเบื้องตน,การฝกอบรมอาชีพกลุมมาลัยดินหอมมะลิ,การสงเสริมใหมีการจางแรง
งานในทองถิ่น ในการดําเนินงานที่จําเปนตองจางเหมาแรงงานภายนอก เชน การจางแรงงานกลุมผูสูงอายุที่
มีฐานะยากจน ในการแผวถางวัชพืชดูแลรักษาตนไม เปนตน
ผลการดําเนินงานดานการแกไขปญหายาเสพติด
1) สงเสริมใหองคกรประชาชนในหมูบาน ตําบล มีจิตสํานึกในการจัดทําประชาคมหมูบาน ตําบล
จัดทําโครงการหมูบานเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติดขึ้น
2) จัดตั้งศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพติดองคการบริหารสวนตําบล (ศ.ปส.อบต.เวียงพางคํา)
ประกอบดวย 4 ฝาย ไดแก ฝายอํานวยการ ฝายปองกันยาเสพติด ฝายบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติด และฝายปราบปรามยาเสพติด โดยไดประสานสวนราชการหนวยงาน องคกรเอกชนที่
ปฏิบัติงานภายในพื้นที่เขามาเปนคณะทํางาน
3) จัดการประชุมประชาคมตําบลเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดระดับตําบลตาม
โครงการ บาน วัด โรงเรียน (บวร) เปนรั้วปองกันยาเสพติด ในวันที่ 7 มิถุนายน 2544 เปนการสงเสริม
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เสพติด
4) จัดกิจกรรมฝกอบรมดึงเด็กเยาวชนเขารวมโครงการเครือขายเยาวชนรวมใจตานภัยยาเสพติด
รุนที่ 1 ประจําป 2545 ระหวางวันที่ 20-21 กันยายน 2544 โดยผูเขารับการอบรมเปนเด็กนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานปาเหมือด และนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปที่ 6 โรงเรียนเจาพอ
หลวงอุปถัมภ 5 รวมทั้งสิ้น 200 คน
5) สงเสริมสนับสนุนอุปกรณกีฬา ปรับปรุงลานอเนกประสงคใหเปนลานกีฬาตานยาเสพติพ ซึ่งได
มีการดําเนินการไปแลว จํานวน 5 แหง ไดแก ลานกีฬาอเนกประสงค หมูที่ 1,ลานกีฬาอเนกประสงค หมูที่
4,ลานกีฬาอเนกประสงค หมูที่ 6 ,ลานกีฬาอเนกประสงค หมูที่ 9 และลานกีฬาอเนกประสงค หมูที่ 10
6) จัดทําตูรับความคิดเห็น รับเรื่องราวรองทุกข ตูแจงเบาะแสผูเกี่ยวของกับยาเสพติด ติดตั้ง
ประจําศูนยขอมูลหมูบานทุกหมูบานภายในเขตพื้นที่ และจัดทําปายรณรงคปลุกจิตสํานึกตอตานยาเสพติด
ใหทุกหมูบานติดประชาสัมพันธ ทั้งในวัด โรงเรียน และบริเวณเขตชุมชนหนาแนน
7) สนับสนุนงบประมาณใหศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพติดระดับอําเภอ ในการวางแผน
ปองกันปราบปรามปญหายาเสพติดในภาพรวมของอําเภอ เนื่องจากมีพื้นที่ติดชายแดน รวมทั้งสนับสนุน
อําเภอแมสาย และหมูบาน ใหมีการฝกอบรมแตงตั้งราษฎรเปนชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรป.)
เพื่อเปนเวรยามตรวจตราความเรียบรอยในหมูบาน,จัดตั้งชุดตรวจหมูบานเพื่อสกัดกั้นการลําเลียงลักลอบ
ขนยาเสพติด การรายงานขอมูลขาวสารเกี่ยวกับยาเสพติดและปญหาอาชญากรรมในพื้นที่หมูบาน จํานวน
5 หมูบานตามแนวชายแดน ไดแก หมูที่ 1 บานแมสาย ,หมูที่ 2 บานดอยงาม,หมูที่ 3 บานเวียงพาน ,หมูที่
6 บานผาหมี และหมูที่ 9 บานปาเหมือดสุขสําราญ มีจํานวนราษฎรอาสาสมัคร 200 คน
8) จัดทําโครงการประกวดแขงขันดนตรีสากลสมัครเลน สงเสริมการใชเวลาวางของกลุมเยาวชนให
หางไกลยาเสพติด ตามโครงการเลือกดนตรี เลนกีฬา ดีกวาลองยาเสพติด ระหวางวันที่ 16-17 มีนาคม 2545
9) สงเสริมการเลนกีฬาของเยาวชน แขงขันกีฬาฟุตบอลภายในตําบล ใหเยาวชนไดมีการออกกําลัง
กายใชเวลาวางใหเปนประโยชน
-เอกสารผลการดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด ตามสําเนาเอกสารและภาพถายที่สงมาดวย
ผลการดําเนินงานดานการแกไขปญหาทุจริตคอรัปชั่น
1)ไดสงเสริมใหสภาทองถิ่น ไดเขารวมการตรวจสอบการบริหารกิจการงานของคณะผูบริหาร
ท อ งถิ่ น และกิ จ การต า งๆของ อบต.โดยมี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของสภา อบต.
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ในการประกวดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรับรางวัลในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ของ อบต.เวียงพางคํา อ.แมสาย จ.เชียงราย
อบต.เวียงพางคํา ไดดําเนินการพัฒนาตําบลตามบทบาทอํานาจหนาที่และนอกเหนืออํานาจหนาที่
ที่ ไ ด รั บ มอบหมาย ทั้ ง ในด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม ซึ่ ง ผลงานในด า นต า งๆที่ ดํ า เนิ น การระหว า ง
ปงบประมาณ พ.ศ.2543-2545 สามารถแยกกิจกรรมในแตละดานพอสังเขป ดังนี้
1.ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
1.1 การสั ง คมสงเคราะห โ ดยใช ง บประมาณของท อ งถิ่ น เอง ตั้ ง งบประมาณค า เบี้ ย ยั ง ชี พ แก ผู สู ง อายุ
เพิ่มเติมหมูบานละ 2 คน จํานวน 9 หมูบาน รวม 18 คน เปนเงิน 64,800 บาท
1.2 ประสานองคกรเอกชน รวมมอบทุนสนับสนุนสมทบเงินทุน,สิ่งของอุปโภค บริโภค เครื่องนุงหม แก
ครอบครัวผูติดเชื้อ ผูไดรับผลกระทบของโรคเอดส และผูดวยโอกาส ฐานะยากจน
1.3 สนั บ สนุ น สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอแม ส าย จั ด การเสวนางานควบคุ ม และป อ งกั น โรคเอดส
ระหวางภาครัฐ และเอกชน สัญจร ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 ต.ค.44 โดยใชสถานที่หองประชุมหนองแหวน
ที่ทําการ อบต.
1.4 การจัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ ในปงบประมาณ 2543 ไดตั้งงบประมาณ จํานวน 212,800.-บาท
เป น ค า ใช จ า ยในการสู บ น้ํ า จ า งแรงงานขุ ด ลอกหนองแหวน ออกแบบปลู ก ต น ไม ปรั บ ปรุ ง เป น
สวนสาธารณะประจําตําบล เปนสถานที่พักผอนหยอนใจของตําบล
1.5 การจัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ ในปงบประมาณ 2543 ไดสนับสนุนเครื่องเลนกลางแจง ใหกับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 แหง เปนเงิน 34,800.-บาท เปนคาจัดทําเครื่องเลนกลางแจงไวประจํา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเปนสถานที่พักผอนหยอนใจของเด็กและผูปกครอง
1.6 การจัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ ในปงบประมาณ 2544 ไดติดตั้งไฟฟา โคมไฟแสงสวาง จํานวน
17 จุด และเดินทอน้ําประปารอบสวนสาธารณะหนองแหวน ปรับปรุงภูมิทัศนใหเหมาะสมเปน
สถานที่พักผอนหยอนใจ ใชงบประมาณ 76,050.-บาท
1.7 การจัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ ในปงบประมาณ 2545 ไดจัดทําโครงการศูนยกลางเรียนรูและ
พัฒนาเครือขายเศรษฐกิจระดับชุมชน จัดซื้อเรือปนจักรยานน้ํา จํานวน 5 ลํา,ติดตั้งระบบน้ําพุ ปองกัน
น้ําเสียเพิ่มความสวยงาม จํานวน 1 จุด,ทําทาเทียบเรือและศาลาซุมนั่งพักผอน ใชงบประมาณจํานวน
574,900.-บาท
1.8 การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง ไดสงเสริมใหหมูบานชุมชน
สมาชิก อบต.,อาสาสมัคร อปพร. รวมกันพัฒนาที่สาธารณะ ถนนทางสาธารณะตางๆ ในเขตชุมชน
หมูบาน ทั้งใชงบประมาณและเปนประชาอาสา ตลอดจนไดมีการออกขอบังคับตําบลวาดวยการกําจัด
ขยะมูลฝอยบังคับใชภายในตําบล
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-สนับสนุนใหมีการแขงขันกีฬาภายในหมูบาน,ตําบล เพื่อเสริมสรางสุขภาพอนามัยและสรางความสามัคคี
โดยสนั บ สนุ น งบประมาณในการส ง นั ก กีฬ าเข าร ว มแข ง ขั น แก ค ณะกรรมการหมูบ า น ,ศูน ย กี ฬ าตํ า บล
สนับสนุนใหนักเรียนในโรงเรียนที่รับผิดขอบมีการแขงขันกีฬาภายใน โดยปงบประมาณ 2543 ใชงบประมาณ
19,300.-บาท
ปงบประมาณ 2544 ใชงบประมาณ 40,430.-บาท
ปงบประมาณ 2545 ใชงบประมาณ 71,715.-บาท
1.10 สนับสนุนใหอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ไดมีการรวมกลุม สงเสริมการจัดแขงขันกีฬาเพื่อสุขภาพ
อนามัย สนับสนุนงบประมาณในป 2543 จํานวน 5,000.-บาท
1.11 ในปงบประมาณ 2544 จัดทําโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน ใหมีความรูความ
เขาใจ ในบทบาทหนาที่สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ใชงบประมาณ 11,000.-บาท
1.12 ในปงบประมาณ 2545 สนับสนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานตําบล รวมกันจัดทําโครงการประกวด
หมูบานสาธารณสุขมูลฐานดีเดน ประจําป 2545 ขึ้น โดยเปนการสงเสริมกระตุนเพิ่มศักยภาพ อสม.ให
สามารถดูแลสุขภาพของประชาชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ใชงบประมาณ 33,400.-บาท
1.13 การปองกันโรคติดตอ
-ในปงบประมาณ 2543 จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง ใชพนหมอกควันปองกันโรค
ไขเลือดออก ใชงบประมาณ 49,500.-บาท
-สนับสนุนให อสม./คณะกรรมการหมูบาน รวมกับผูนําหมูบาน,สมาชิก อบต.ในหมูบาน จัดกิจกรรมพน
น้ํายาหมอกควันแบบประชาอาสาชุมชนรวมกันทํา รณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย แหลงเพาะพันธุยุงลายปองกัน
โรคไขเลือดออก โดย อบต.สนับสนุนน้ํายาเคมี,ทรายอะเบท ในปงบประมาณ 2544 เปนเงิน 9,600.-บาท ใน
ปงบประมาณ 2545 เปนเงิน 20,000.-บาท
1.14ในปงบประมาณ 2544 อุดหนุนสํานักงานปศุสัตวอําเภอแมสาย ในการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ใชงบ
ประมาณ 17,500.-บาท
1.15ในปงบประมาณ 2545 สงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดตั้งกลุมในรูปแบบกองทุนวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบา โดย อบต.สนับสนุนเงินกองทุนใหคณะกรรมการหมูบานๆละ 2,000 บาท รวม 9 หมูบาน เปนทุนให
หมูบานในการจัดหาวัคซีนและไดรวมมือกับสํานักงานปศุสัตวอําเภอ จัดอบรมอาสาสมัครปศุสัตวฉีดวัคซีน
แกสุนัข โดยเก็บคาบริการจากประชาชนในราคาถูก ใชงบประมาณ 18,000.-บาท
1.16การพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
-ในปงบประมาณ 2544 สนับสนุนจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน เสริมสรางพัฒนาการเด็กใหกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานปาเหมือดสุขสําราญ หมูที่ 9 ใชงบประมาณ 26,199.-บาท
-ในปงบประมาณ 2545 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กของสถานีอนามัยบานผาหมี เปนเงิน 25,101.-บาท
ตามโครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึงอายุ 5 ป

-121.17 การศึกษาโดยใชงบประมาณของทองถิ่นเอง
-ในปงบประมาณ 2543 สนับสนุนงบประมาณ จํานวน 151,200.-บาท อุดหนุนคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนบานปาเหมือด ในการปรับปรุงสนามกีฬา,สนามเด็กเลน สงเสริมการศึกษาของนักเรียนในระบบ
-ในปงบประมาณ 2543 อุดหนุนงบประมาณใหกับคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยน้ําริน หมูที่ 7
ในการจัดทํารั้วเพื่อปองกันอันตรายชีวิตและทรัพยสิน เนื่องจากศูนยเด็กเล็นตั้งอยูบนพื้นที่ลาดชันและติดถนนใหญ
ใชงบประมาณ จํานวน 116,800.-บาท
-ในปงบประมาณ 2545 ดําเนินการกอสรางปรับปรุงตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยน้ําริน หมูที่ 7
ใชงประมาณ จํานวน 104,000.-บาท
1.18 การสนับสนุนการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาสที่อยูนอกระบบโรงเรียน
-ในปงบประมาณ 2545 สนับสนุนงบประมาณ จํานวน 50,000.-บาท ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนของ
นักศึกษาที่อยูนอกระบบโรงเรียน ศูนยการเรียนชุมชนตําบลเวียงพางคํา
-ในปงบประมาณ 2545 สนับสนุนงบประมาณ จํานวน 585,000.-บาท ในการกอสรางอาคารอเนกประสงค 2 ชั้น เพื่อ
เปนหองสมุดประชาชนประจําตําบล และศูนยกลางพบกลุมของศูนยการเรียนชุมชนตําบลเวียงพางคํา
1.19 การสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น
-ในปงบประมาณ 2544 สนับสนุนงบประมาณในการจัดทําชุดวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาเผาอาขา หมูที่ 6 เปนเงิน
14,500.-บาท เพื่อใหเยาวชนไดอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษภูมิปญญาของทองถิ่น
-ในปงบประมาณ 2544 สนับสนุนงบประมาณในการจัดทําชุดวัฒนธรรมชาวไทยใหญ หมูที่ 1 เปนเงิน 10,000.-บาท
เพื่อใหเยาวชนไดอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษภูมิปญญาของทองถิ่น
-ในปงบประมาณ 2544 สนับสนุนงบประมาณในการจัดทําชุดวัฒนธรรมชาวไทยลื้อ หมูที่ 10 เปนเงิน 15,500.-บาท
เพื่อใหเยาวชนไดอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษภูมิปญญาของทองถิ่น
1.20 การสงเสริมประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น
-ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดเทียนพรรษาของอําเภอแมสาย ประจําป 2543 เมื่อวันที่ 15
กรกฎาคม 2543
-ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดกระทงใหญ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจําป 2543 เมื่อวันที่ 11
พฤศจิกายน 2543
-ในปงบประมาณ 2544 ไดจัดงบประมาณสนับสนุนวัดวิเชตรมณี เปนเงิน 5,000.-บาท ในการจัดงานบรรพชา
สามเณรภาคฤดูรอน
-ในปงบประมาณ 2545 สนับสนุนงบประมาณ จํานวน 20,000.-บาท จัดขบวนเขารวมงานประเพณีลอยกระทง จน
ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงใหญและขบวนแหในงานประเพณีลอยกระทงอําเภอแมสาย ประจําป 2544 เมื่อ
วันที่ 31 ตุลาคม 2544
-ในปงบประมาณ 2545 ไดสนับสนุนงานประเพณีสงกรานตอําเภอแมสาย จัดขบวนแหเขารวมประเพณี เปนเงิน
8,000.-บาท จนไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดขบวนแหนางสงกรานต งานปาเวณีปใหมเมือง ประจําป
2545 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2545

-13-ในปงบประมาณ 2545 ไดจัดทําโครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษาของตําบลเวียงพางคํา โดยใหทุกหมูบานได
แหเทียนมาฉลองกันที่ที่ทําการ อบต. ใชงบประมาณ จํานวน 20,800.-บาท
-ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกระทงใหญ ในงานประเพณีลอยกระทง อําเภอแมสาย ประจําป 2545
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545
1.21 การดูแลรักษา คุมครอง โบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ชุมชนที่มีเอกลักษณทางสถาปตยกรรมของ
ทองถิ่น สนับสนุนใหกลุมผูสูงอายุ กลุมวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา,ไทยใหญ,ไทยลื้อ ไดหวงแหนศิลปวัฒนธรรมของตนเอง
และรวบรวมศิลปวัตถุ ทําเปนหอแสดงพิพิธภัณฑพื้นบานบนชั้นสอง ของอาคารศูนยสงเสริมสินคาพื้นเมืองที่อบต.ไดรับ
สนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เปนเงินจํานวน 1,810,000.-บาท
2.ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.1 การรณรงคใหประชาชนเห็นคุณคาและมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
-โครงการปลูกตนไมปรับภูมิทัศนหนองแหวนใหเปนสวนสาธารณะประจําตําบล ไดประสานกลุมองคกรประชาชน
ศูนยการเรียนชุมชน ผูนําหมูบาน สมาชิก อบต.ในพื้นที่ เขารวมกิจกรรมปลูกตนไมแบบประชาอาสา
-ในปงบประมาณ 2543 ไดรับการประกาศชมเชยจากผูวาราชการจังหวัด ในฐานะหนวยงานองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่ดําเนินการโครงการปลูกตนไมดอกไมประดับจังหวัดเชียงราย ที่สามารถเปนตัวอยางแกหนวยงานองคกรอื่นไดดี
2.2 การปลูกตนไมหรือปลูกปาชุมชน
-ดําเนินการสงเสริมปลูกตนไมประจําตัว เพื่อรักษสิ่งแวดลอมในโอกาสเทศกาลวันวิสาขบูชา และวันตนไมประจําป
ของชาติ ประจําป 2545 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2545
2.3 การจัดใหมีและปรับปรุงระบบการกําจัดขยะและสถานที่กําจัดขยะ
-สงเสริมใหเอกชนเขามาบริหารจัดการการเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยการออกขอบังคับตําบล
วาดวยการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตลอดจนไดมีขอเสนอแนะใหเทศบาลตําบลแมสายปรับปรุงแกไขในสถานที่ทิ้ง
ขยะมูลฝอยในเขตตําบลเวียงพางคํา
2.4 การปองกันและปราบปรามผูบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
-สงเสริมใหชุมชนหมูบาน ไดจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสวนปาบานผาหมี การหาทรัพยากรธรรมชาติการจัด
ประชุมปองปรามการบุกรุกทําลายปาเพิ่มเติม ในบริเวณพื้นที่สวนปาบานผาหมี หมูที่ 6 ต.เวียงพางคํา
2.5 การแยกขยะและสิ่งของที่ใชแลว แลวนํากลับมาใชใหม
-การจัดซื้อครุภัณฑถังขยะ จํานวน 50 ชุด มอบใหโรงเรียนสถานศึกษาในพื้นที่ ในปงบประมาณ 2545 เปนเงิน
95,000.-บาท เพื่อสงเสริมปลูกจิตสํานักใหเด็กนักเรียนไดมีการแยกขยะสิ่งของที่ใชแลว โดยมีถังขยะชุดแยกขยะที่ใชแลว
จํานวน 4 ถังตอหนึ่งชุด
2.6 การจัดใหมีอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม หรือฝกอบรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
-สนับสนุนงบประมาณ จํานวน 21,250.-บาท รวมกับศูนยการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน ในการจัดฝกอบรม
คายเยาวชนอาสาสมัครอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติตานภัยยาเสพติด สถานที่บริเวณวนอุทยานแหงชาติถ้ําหลวง ต.โปงผา

-142.7 การดูแลรักษาและการปองกันการบุกรุกทิ่ดินสาธารณะประโยชน
-สนับสนุนสงเสริมใหหมูบานที่มีที่สาธารณะประโยชนสํารวจแนวเขต ประมาณการคาใชจายในการจัดทําหลักเขต
แนวรั้วปองกันการบุกรุก ตลอดจนตั้งงบประมาณ จํานวน 2,550.-บาท ในการรังวัดสอบแนวเขตที่ดินที่สาธารณะหนอง
แหวน ที่อบต. ไดปรับปรุงเปนสวนสาธารณะ และจัดทํารั้วปองกันการบุกรุก เปนเงิน 630,000.-บาท
2.8 การสงเสริมใหประชาชนลดการใชทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะใหนอยลง
-ดําเนินการออกขอบังคับวาดวยการกําจัดขยะปฏิกูลและมูลฝอย และสงเสริมจัดซื้อถังขยะแบบคัดแยกขยะ เปน
มาตรการใหประชาชนใหมีจิตสํานึกในการลดการใชทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะ
2.9 การจัดใหมีหรือปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย
-ดําเนินการจัดจางแรงงานในการขุดรองระบายน้ําเสียชุมชนใหกับหมูบานปาเหมือดรุงเจริญที่เสนอของบประมาณ
คิดเปนคาใชจายในปงบประมาณ 2544 เปนเงิน18,990.-บาท
-ดําเนินการติดตั้งระบบน้ําพุปองกันน้ําเสียและเพิ่มความสวยงามแกสวนสาธารณะหนองแหวน คิดเปนเงิน
งบประมาณจํานวน 125,000.-บาท
2.10การดูแลรักษาและใหมีการบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติและแหลงน้ําที่สรางขึ้นที่ดี
-ในปงบประมาณ 2544 ไดสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาถังน้ําและเครื่องสูบน้ําเพื่อดูแลรักษาตนไมบริเวณ
เกาะกลางถนนพหลโยธิน และรอบสวนสาธารณะหนอง แหวน โดยใหสมาชิกสภา อบต.เปนผูดูแลรักษาจัดการน้ํา คิดเปน
เงินจํานวน 14,535.-บาท
-ในปงบประมาณ 2545 จัดสรางถังเก็บน้ํา แบบ ฝ.33 จํานวน 2 ชุด หมูที่ 7 บานหวยน้ําริน คิดเปนเงินจํานวน
140,000.-บาท เพื่อไวใชเก็บกักน้ําอุปโภค บริโภค และตลอดจนสงเสริมการดํารงชีวิตของผูบําบัดยาเสพติดของตูยาม
ตํารวจบานหวยน้ําริน
2.11ในปงบประมาณ 2544 จัดทําโครงการปรับภูมิทัศนจัดสวนหยอมสวนสาธารณะหนองแหวน ใชงบประมาณ
23,000.-บาท โดยประสานชมรมผูสูงอายุตําบลเวียงพางคํา จัดสํารวจคัดเลือกผูสูงอายุที่ตองการทํางาน มารับจางทํางาน
ไดรับคาแรงงานขั้นต่ํา
2.12 จัดทําโครงการปลูกตนไมตามแนวพระราชเสาวนียฯ ในปงบประมาณ 2544 คิดเปนเงินจํานวน 34,465.-บาท
2.13 จัดทําโครงการจางแรงงานผูสูงอายุบํารุงรักษาตนไม แผวถางวัชพืช ในปงบประมาณ 2544-2545 เปนเงิน
งบประมาณ จํานวน 21,174.-บาท
2.14 จัดทําโครงการปลูกตนไมประจําตัว เพื่อรักษสิ่งแวดลอมในโอกาสเทศกาลวิสาขบูชา และวันตนไมประจําป
ของชาติ ประจําป 2545 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2545 โดยไมใชงบประมาณของทางราชการ
2.15 จัดทําโครงการปลูกตนไมดอกสามฤดูเนื่องในวโรกาสวันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ วันที่ 28 กรกฏาคม 2545 ใชงบประมาณ 46,540.-บาท
2.16 โครงการปลูกตนไมเทิดพระเกียรติสมเด็จยา เนื่องในวโรกาสวันคลายวันพระราชสมภพ วันที่ 18 กรกฏาคม
2545 โดยไมใชงบประมาณของทางราชการ

-153. ดานการสงเสริมเศรษกิจและแกไขปญหาความยากจน
3.1 การเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม
จัดทําโครงการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมอาชีพของนักเรียนโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๕ ใชงบประมาณ
15,000.-บาท เปนคาใชจายในการซื้อวัสดุอุปกรณในการเตรียมสถานที่เลี้ยงปลา-กบ และการปลูกพืชผักสวนครัว
ตามแนวทฤษฎีใหม
3.2 การเกษตรอินทรีย
-ในปงบประมาณ 2545 จัดทําโครงการสนับสนุนศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี่ทางการเกษตร ในการ
รณรงคกําจัดหอยเชอรรี่ ใชงบประมาณจํานวน 40,000.-บาท เปนคาฝกอบรม การสาธิตทําน้ําหมักหอยเชอรรี่
การทําปุยหมัก
3.3 การจัดตั้งกลุมออมทรัพย
-ในปงบประมาณ 2544 ไดสนับสนุนใหประชาชน รวมตัวจัดตั้งกลุมอาชีพในหมูบาน จากเดิมไมมีกลุมอาชีพที่
จัดตั้งขึ้นในตําบล โดยแยกเปนกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต จํานวน 7 กลุม คิดเปนเงินเริ่มแรกกอตั้งจํานวน
700,000.-บาท
3.4 การจัดตั้งกลุมอาชีพ
-อบต.สงเสริมใหมีการรวมกลุมผูสนใจ จัดตั้งเปนกลุมอาชีพโดยใชงบประมาณของ อบต.สนับสนุน ปจจุบันมี
กลุมอาชีพที่เปนรูปธรรม จํานวน 11 กลุม คิดเปนเงินที่สนับสนุนจํานวน 570,000.-บาท
3.5 การพัฒนาแหลงทองเที่ยว
-สนับสนุนใหมีการสงเสริมแหลงทองเที่ยวในพื้นที่หมูที่ 6 บานผาหมี เกี่ยวกับการทําโครงการสงเสริมแหลง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ในบริเวณสวนปาบานผาหมี ,การจัดทําโครงการสงเสริมการทองเที่ยวของสวนสาธารณะ
หนองแหวน
-การสนับสนุนเผยแพรประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวของตําบล ทางอินเทอรเน็ตตําบล จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยวในเขตตําบลที่เปนรูปธรรม
3.6 การแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทย
-สงเสริมใหกลุมผูสูงอายุ ไดมีการรวบรวมสมุนไพรไทยพื้นบาน ปลูกในบริเวณสวนสาธารณะหนองแหวนใหคน
รุนหลังไดรูจัก
-จัดทําโครงการศูนยกลางเรียนรูและพัฒนาเครือขายเศรษฐกิจระดับชุมชนตําบลเวียงพางคํา ในการจัดทําหองอบ
สมุนไพร และจัดซื้อพืชสมุนไพรไทย เพื่อใหผูสูงอายุไดมีความรูแลกเปลี่ยนประสบการณภูมิปญญาทองถิ่น และ
เสริมสรางรายไดใหแกผูสูงอายุ ใชงบประมาณจํานวน 346,000.-บาท
3.7 การจัดใหมีลานคาชุมชน
-ในปงบประมาณ 2543 จัดทําโครงการลานคาชุมชนอเนกประสงค บริเวณลานหนาที่ทําการ อบต.ใชเปนสถานที่
แลกเปลี่ยนสินคาของชุมชน และปรับปรุงลานกีฬาตางๆ ใหเปนลานคาชุมชนอเนกประสงค

-163.8 การจัดใหมีศูนยจําหนายสินคาผลิตภัณฑพื้นบานกลาง
-ในปงบประมาณ 2545 จัดทําโครงการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสงเสริมอาชีพ จํานวนเงินงบประมาณ
1,810,000.-บาท กอสรางเปนอาคารศูนยสงเสริมสินคาพื้นเมืองและหอพิพิธภัณฑพื้นบาน ขนาดสองชั้น และ
สงเสริมจัดทําตูวางจําหนวยสินคาผลิตภัณฑของกลุมอาชีพ จํานวน 10 แหง คิดเปนเงิน 100,000.-บาท ตาม
โครงการศูนยกลางเรียนรูและพัฒนาเครือขายเศรษฐกิจระดับชุมชนตําบลเวียงพางคํา
3.9 การจัดใหมีรานคาชุมชน
-สงเสริมใหกลุมอาชีพมีการรวมตัวจัดตั้งเปนสหกรณในรูปแบบสหกรณบริการ ใหมีการนําสินคาตางๆที่จําเปนใน
การอุปโภคบริโภคมาแลกเปลี่ยนในหมูบานชุมชน
-สงเสริมวัสดุอุปกรณใหกลุมอาชีพบานปาเหมือดสุขสําราญ รวมกลุมแปรรูปอาหารสําเร็จรูปทางการเกษตร (กลุม
พริกลาบสมุนไพร) ดําเนินการจัดทําพริกลาบ-น้ําพริกตาแดง น้ําพริกเผาตางๆ และผลิตผลถั่วสมุนไพร ใช
งบประมาณใน ปงบประมาณ 2544 เปนเงิน 24,023.-บาท และใชงบประมาณตามโครงการศูนยกลางเรียนรูและ
พัฒนาเครือขายเศรษฐกิจระดับชุมชนตําบลเวียงพางคํา ในปงบประมาณ 2545 เปนเงิน 63,920.-บาท
3.10 การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดยอม
-จั ด ประชุ ม สํ า รวจป ญ หาความต อ งการ อุ ป สรรค ของผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ ชุ ม ชนในพื้ น ที่ แ ละสนั บ สนุ น
ประชาสัมพันธกิจกรรมของธุรกิจผานทางอินเตอรเน็ตตําบล
-ในปงบประมาณ 2545 จัดใหมีการอบรมฝกอาชีพจัดตั้งเปนกลุมมาลัยดินหอมมะลิ ใชงบประมาณจํานวน
89,120.-บาท ทําใหผูเขารับการอบรมไดมคี วามรูสรางอาชีพเสริมแกครอบครัว
-จัดกิจกรรมฝกอาชีพระยะสั้น พัฒนาฝมือแรงาน ในหลักสูตร ชางเชื่อมโลหะเบื้องตน โดยกลุมเปาหมายเปนเด็ก
นักเรียนที่ดอยโอกาสโรงเรียนบานปาเหมือด ใชงบประมาณเปนคาวัสดุ จํานวน 44,675.-บาท
4.ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย
4.1 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
-ในปงบประมาณ 2544 ไดจัดทําโครงการฝกอบรมการจัดตั้งศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตําบลเวียงพาง
คํา ใชงบประมาณ 11,800.-บาท สงเสริมกิจการของ อปพร.โดยสนับสนุนใหมีการฝกอบรมทบทวนความรูแกอาสาสมัคร
และมีการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกิจการ อปพร.ของตําบล ในระหวางวันที่ 9-10 เมษายน 2544 มีผูเขารับการอบรม
100 คน
-ในปงบประมาณ 2544 จัดทําโครงการเสาสัญญาณวิทยุเพื่อใชในการกิจการปองกันภัย ใชงบประมาณ 21,000.บาท
-ในปงบประมาณ 2545 จัดทําโครงการสนับสนุนกิจการสมาชิกศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยซื้อเสื้อสะทอน
แสงใหยืมแกผูปฏิบัติงานในการเขาเวรบริการประชาชนในชวงเทศกาลสงกรานต ใชงบประมาณ 10,500.-บาท
4.2 การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
-ในปงบประมาณ 2545 จัดทําโครงการสนับสนุนปายสัญญาณเตือนจราจร อปพร.ใชงบประมาณ 26,000.-บาท
เพื่อใชในกิจการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบรอยตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน

-17-สนับสนุนอําเภอแมสาย และหมูบานใหมีการฝกอบรมแตงตั้งราษฎรเปนชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรป.)
เพื่อเปนเวรยามตรวจตราความเรียบรอยในหมูบาน,จัดชุดตรวจหมูบานเพื่อสกัดกั้นการลําเลียงลักลอบขนยาเสพติด
-สนับสนุนกิจการของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตําบล จัดชุดตรวจปองกันภัยรวมกับคณะกรรมการ
หมูบาน ตลอดจนจัดทําปายประชาสัมพันธตางๆ เพื่อปองกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
-ในปงบประมาณ 2545 ไดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟาติดตั้งไวตามทางแยก จุดอับภายในหมูบาน โดยชาวบานมีสวน
รวมในการเสียคาไฟฟาประจําเดือน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ใชงบประมาณ 85,750.บาท
4.3 การจัดใหมีผังเมืองและแบงเขตการใชประโยชนที่ดิน
-ในปงบประมาณ 2543 ไดอุดหนุนสํานักงานผังเมืองจังหวัดเชียงราย ใหมีการอบรมจัดทําโครงการอบรม
หลักสูตรการวางผังองคการบริหารสวนตําบล ไวในการวางผังพัฒนา อบต.แบงเขตการใชประโยชนที่ดิน ใชงบประมาณ
15,000.-บาท
4.4 การจัดอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม ตานยาเสพติด
-ในปงบประมาณ 2544 จัดทําโครงการฝกอบรมเครือขายเยาวชนรวมใจตานภัยยาเสพติด ใชงบประมาณ
47,211.-บาท ฝกอบรมเด็กเยาวชนในดานความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม รณรงคตอตานยาเสพติด ในวัดถ้ําผาจม
หมูที่ 1 ระหวางวันที่ 20-21 กันยายน 2544
4.5 การใหความรูดานยาเสพติด
-ในปงบประมาณ 2544 จัดทําโครงการฝกอบรมสัมมนา บาน วัด โรงเรียน (บวร) เปนรั้วปองกันยาเสพติด ใช
งบประมาณ 4,500.-บาท
-จัดตั้งศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพติดองคการบริหารสวนตําบล (ศ.ปส.อบต.เวียงพางคํา) สงเสริมใหมีการ
เผยแพรความรูดานยาเสพติด
4.6 การจัดสัปดาหตอตานยาเสพติดโลก และรณรงคการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในรูปแบบตางๆ เชน
เสียงตามสาย,หอกระจายขาว แผนพับ เปนตน
-ในปงบประมาณ 2544 สนับสนุนโครงการจัดทําปายรณรงคปองกันยาเสพยติด,การจัดทําเสื้อรณรงคเครือขาย
เยาวชนรว มใจตานภัยยาเสพติด,จั ดทําป า ยรณรงค และตูแ จงเบาะแสยาเสพยติด ประจําศูนยขอมูล ทุกหมูบาน ใช
งบประมาณ 28,650.-บาท
4.7 การสงเสริมลานกีฬา และการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด
-ในปงบประมาณ 2543 จัดทําลานกีฬาอเนกประสงคตานยาเสพติด หมูที่ 6 ใชงบประมาณ 196,000.-บาท
-ในปงบประมาณ 2543 จัดทําลานกีฬาอเนกประสงคตานยาเสพติด หมูที่ 10 ใชงบประมาณ 109,000.-บาท
4.8 การบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
-ในปงบประมาณ 2544 อุดหนุนงบประมาณสนับสนุนโครงการการดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติดจังหวัด
เชียงราย งบประมาณ 20,000.-บาท และอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมสาย เกี่ยวกับการบําบัดรักษาผูติดยา งบประมาณ
20,000.-บาท

-18-ในปงบประมาณ 2545 อุดหนุนงบประมาณสนับสนุนโครงการดําเนินงานปองกันบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
จังหวัดเชียงราย ใชงบประมาณ 15,000.-บาท
4.9 การจัดระเบียบสังคม เชน การสุมตรวจปสสาวะหาสารเสพติด
-ในปงบประมาณ 2545 อุดหนุนงบประมาณใหศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอแมสาย งบประมาณ
50,000.-บาท เปนการดําเนินงานจัดระเบียบสังคม การตรวจปสสาวะหาสารเสพติดของเยาวชน,การดําเนินงานเกี่ยวกับยา
เสพติด
4.10 การรวมพลังแผนดินตานยาเสพติด
-ในปงบประมาณ 2545 จัดทําโครงการแขงขันดนตรีสากลสมัคร”เลือกดนตรี เลนกีฬา ดีกวาลองยาเสพยติด” ใช
งบประมาณ 21,250.-บาท เปนสงเสริมการใชเวลาวางของเยาวชน และเปนกิจกรรมสงเสริมงานจําหนายสินคาของโครงการ
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑอําเภอแมสาย
5.ดานการแกไขปญหาการทุจริตคอรัปชั่น
5.1 มีโครงการที่สามารถจัดจาง/จัดซื้อ ไดต่ํากวาวงเงินงบประมาณที่ตั้งไวหรือไม
-โครงการที่สามารถจัดซื้อจัดจาง ไดต่ํากวาวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว ตั้งแตปงบประมาณ 2543-2545 แยกเปน
โครงการเฉพาะรายจายคาที่ดินและสิ่งกอสราง สามารถสรุปไดดังนี้
-ในปงบประมาณ 2543 มีโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผ จํานวน 3 โครงการ มีความยาวรวม 646 เมตร คิด
เปนพื้นที่ 2,454 ตร.ม. และกอสรางลานกีฬาอเนกประสงค จํานวน 2 โครงการ คิดเปนพื้นที่ 900 ตร.ม.รวมทั้งสิ้น 5
โครงการ งบประมาณตั้งไว 1,319,050.-บาท จายจริง 1,194,000.-บาท มีเงินเหลือต่ํากวางบประมาณที่ตั้งไว 125,050.-บาท
-ในปงบประมาณ 2544 มีโครงการที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 15 โครงการ เปนถนนคอนกรีตเสริมไมไผ จํานวน 6
โครงการ มีความยาวรวม 963 เมตร คิดเปนพื้นที่ 3,532 ตร.ม. งบประมาณตั้งไว 2,405,400.-บาท จายจริง 2,166,090.บาท มีเงินเหลือต่ํากวางบประมาณที่ตั้งไว 239,310.-บาท
-ในปงบประมาณ 2545 มีจํานวนโครงการรายจายเพื่อการลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 12 โครงการ เปนถนน
คอนกรีตเสริมไมไผ จํานวน 4 โครงการ ยาว 1,174 เมตร คิดเปนพื้นที่ 4,161 ตร.ม. ถนนลาดยางแอสฟสติก จํานวน 1
โครงการ ยาว 445 เมตร คิดเปนพื้นที่ 1,780 ตร.ม.งบประมาณที่ตั้งไว 3,090,006.-บาท จายจริง 2,826,294.-บาท มีเงิน
เหลือต่ํากวางบประมาณที่ตั้งไว 263,712.-บาท
5.2 มีการแตงตั้งประชาชนเขารวมในการจัดซื้อ/จัดจาง หรือไม
-ในการจัดซื้อจัดจางโครงการที่ดินและสิ่งกอสรางทุกโครงการ และโครงการที่มีลักษณะเปนภาพรวมของตําบล ได
แตงตั้งผูแทนประชาคมหมูบาน ตําบล เขารวมในการจัดซื้อ/จัดจางทุกครั้ง
-สภา อบต.ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต.ใหขอเสนอแนะ
ติดตามงาน จํานวน 6
คณะ โดยมีผูแทนประชาคมตําบล-หมูบาน เขารวมเปนกรรมการกับสมาชิกสภา ไดแก
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.,คณะกรรมการกิจการสภา อบต.,คณะกรรมการสาธารณสุข และ
สิ่งแวดลอม,คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผลงานดานโครงสรางพื้นฐาน,คณะกรรมการสงเสริมการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ และคณะกรรมการสงเสริมเศรษฐกิจและการเกษตร

-195.3 มีการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ จัดจางหรือไม
-ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางตามระเบียบ ในโครงการกอสรางทุกโครงการ
5.4 มีการจัดทํารายงานแสดงรายรับรายจาย และงบทดลองเปนรายเดือนหรือไม
-มีการจัดทํารายงานแสดงรายรับ รายจาย และงบทดลองเปนรายเดือน รายงานใหอําเภอทราบเปนประจําทุกเดือน
5.5 มีการจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ สงให สตง.ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ และ
เปดเผยใหประชาชนทราบหรือไม
-มีการจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ สงให สตง.ภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ และ
ปดประกาศเปดเผยใหประชาชนทราบตามระเบียบทุกครั้ง ตลอดจนนํารายละเอียดแถลงรายงานตอที่ประชุมประชาคม
ตําบลสัญจรใหทุกฝายไดรับทราบ
5.6 มีการจัดตั้งศูนยรวมขาวการประกวดราคา ณ สํานักงาน หรือที่ทําการหรือไม
-มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของทางราชการไว ณ สํานักงานปลัด อบต.มีการแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
5.7 มีการเผยแพรขาวสารการประกวดราคาทางสื่อตางๆ หรือไม
-มีการเผยแพรขาวสารการประกาศสอบราคา/ประกวดราคา ทางสื่อตางๆ เชน แจงใหที่ประชุมประชาคมตําบล
สัญจรไดรับทราบ,สงขาวสารใหผูมีอาชีพโดยตรงทุกครั้ง แจงขาวประชาสัมพันธทางอินเตอรเน็ต เปนตน
-ในปงบประมาณ 2545 ไดอุดหนุนเงินงบประมาณ จํานวน 496,800.-บาท ใหกับคณะกรรมการหมูบานในการ
จัดทําโครงการซอมแซมและปรับปรุงหอกระจายขาวเสียงตามสายประจําหมูบาน เพื่อเปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธ
ชี้แจงชาวสารของทางราชการ แยกเปนรายหมูบาน ดังนี้
เปนเงิน 17,200.-บาท
-คณะกรรมการหมูบานแมสาย หมูที่ 1
-คณะกรรมการหมูบานดอยงาม หมูที่ 2
เปนเงิน 44,200.-บาท
-คณะกรรมการหมูบานปายางใหม หมูที่ 4 เปนเงิน 55,700.-บาท
-คณะกรรมการหมูบานปาเหมือดรุงเจริญ หมูที่ 5 เปนเงิน 85,200.-บาท
-คณะกรรมการหมูบานผาหมี หมูที่ 6
เปนเงิน 41,800.-บาท
-คณะกรรมการหมูบานหวยน้ําริน หมูที่ 7 เปนเงิน 34,500.-บาท
-คณะกรรมการหมูบานปาเหมือดสันติสุข หมูที่ 8 เปนเงิน 37,200.-บาท
-คณะกรรมการหมูบานปาเหมือดสุขสําราญ หมูที่ 9 เปนเงิน 88,900.-บาท
-คณะกรรมการหมูบานปายางผาแตก หมูที่ 10 เปนเงิน 92,100.-บาท
5.8 มีศูนยรับแจงขาวสารการทุจริตหรือไม
-ไดจัดทําตูรับความคิดเห็น รับเรื่องราวรองทุกข ตูแจงเบาะแสผูเกี่ยวของกับยาเสพติด ติดตั้งประจําศูนยขอมูล
ทุกหมูบานในพื้นที่ และบริเวณดานหนาที่ทําการ อบต./มีการเปดโอกาสใหประชาชนสามารถแจงเรื่องราวตางๆ ตลอดจน
ขาวการทุจริตคอรัปชั่นในทุกโอกาสทุกครั้งที่มีการประชุมประชาคมตําบลสัญจร

-205.9 มีการพัฒนาจิตสํานึกและจรรยาบรรณใหกับเจาหนาที่หรือไม
-มีการสงเสริมสนับสนุนใหพนักงานสวนตําบล ตลอดจนสมาชิกสภา เขารับการอบรมพัฒนาความรู ความสามารถ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง าน โดยเฉพาะสมาชิ ก สภา อบต.เข า รั บ การอบรมหลั ก สู ต รการบริ ห ารงานของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีผูผานการอบรมแลว จํานวน 16 คน จากสมาชิกทั้งสิ้น 18 คน
-อบต.ไดสงเสริมใหมีคณะกรรมการจริยธรรม ควบคุมการปฏิบัติหนาที่ความประพฤติของสมาชิกสภา อบต.และ
เจาหนาที่ของ อบต.ใหเปนไปตามระบบคุณธรรม จรรยาบรรณ
5.10 มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณหรือไม
-ในการประชุมของ อบต.ในทุกระดับ จะมีหนังสือเชิญผูเขารวมประชุม/ประชาชน/ผูทรงคุณวุฒิใหเขารวมประชุม
กับสมาชิกสภา อบต. เชน การประชุมประชาคมตําบลสัญจร ที่หมุนเวียนประชุมในทุกหมูบาน,การประชุมคณะกรรมการ
พัฒนา อบต.,การประชุมสภา อบต.ในสมัยประชุม เปนตน จนในป 2545 ไดรับประกาศเกียรติคุณ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่ผานเกณฑมาตรฐาน ดานความโปรงใสและการมีสวนรวมของประชาชน ของสถาบันพระปกเกลา
5.11 มีกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาการทุจริตคอรัปชั่น
-เปดโอกาสใหผูมีหนาที่ตองชําระภาษีเพื่อพัฒนาทองถิ่น เขารวมประชุมพิจารณาราคาคาเชามาตรฐานกลาง อัตรา
ภาษี ตลอดจนชี้ แ จงขั้ น ตอนการชํ า ระภาษี ตอบข อ ซัก ถามต างๆ เพื่ อ เป น การสร า งความเข า ใจอั น ดี รว มกัน ระหว า ง
ผูประกอบการและองคการบริหารสวนตําบล เปนประจําทุกป จนทําใหสามารถจัดเก็บภาษีรายไดเพิ่มขึ้นเปนลําดับ ตั้งแตป
2543 จนถึงปจจุบัน ตลอดจนไดชวยเหลือใหผูประกอบการในทองถิ่น เผยแพรสินคา ผลิตภัณฑ ลักษณะสถานประกอบ
กิจการจัดทําเปนขอมูลทางระบบสารสนเทศ เผยแพรทางอินเตอรเน็ต ตามโครงการอินเตอรเน็ตตําบลของอบต.เวียงพางคํา

บทสรุป
องคการบริหารสวนตําบล เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจและหนาที่ในการพัฒนาทั้งใน
ดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง เปนไปตาม
บทบาทภารกิจตามกฎหมาย ทิศการการพัฒนาประเทศ นโยบายของรัฐบาล และขจัดปญหาตอบสนอง
ความตองการของประชาชน
หลังจากที่กระทรวงมหาดไทยไดประกาศจัดตั้ง องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา เมื่อวันที่ 30
มีนาคม 2539 เปนตนมา ผูมีสวนเกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบล ไมวาจะเปนสมาชิก อบต.,กํานันผูใหญบาน,กลุมองคกรของชุมชน และประชาคมหมูบาน-ตําบล ทุกฝาย ไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
ของ อบต.อยางตอเนื่อง โดยคาดหวังวา องคการบริหารสวนตําบลจะเปนหนวยงานที่อยูใกลชิดประชาชน
สามารถจะตอบสนองปญหาความตองการของประชาชนอยางแทจริง ทุกทุกฝายจึงไดทุมเทแรงกาย แรงใจ
สงผูแทนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาของ อบต.เวียงพางคํา อยางสม่ําเสมอตั้งแตเริ่มตนจนถึงปจจุบัน

-21คณะกรรมการบริ ห ารองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลเวี ย งพางคํ า ได เ ล็ ง เห็ น ว า การบริ ห าร การ
ดําเนินงานตามบทบาทภารกิจหนาที่ และนอกเหนือจากภารกิจหนาที่ปกติ มีผลงานเปนที่ประจักษยอมรับ
ตอประชาชนในพื้นที่ ถึงแมวา อบต.เปน อบต.ชั้น 5 มีขนาดเล็ก และมีขอจํากัดดานงบประมาณ
ดังนั้น เอกสารชุดนี้มีจุดประสงคเพื่อสะทอนใหเห็นวา ผลงานการบริหารจัดการขององคการบริหาร
สวนตําบลเวียงพางคํา ทั้งนี้เนื้อหาในเอกสารไดรวบรวมขอมูลทั่วไป เอกสารผลงานการดําเนินกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรมตางๆ ที่ไดดําเนินการในรอบปงบประมาณ 2543-2545 ผลงานที่ปรากฏนั้นเปนเพียง
สวนหนึ่ง ซึ่งใชในการประกอบการประเมินวัดประสิทธิภาพในการประกวดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จั ง หวั ด เชี ย งราย เพื่ อ รั บ รางวั ล ในการบริ ห ารจั ด การที่ ดี ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ประจํ า ป 2546 และ
ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนรวมในการพัฒนาตําบลเวียงพางคํา และที่มีสวนชวยเหลือในการจัดทําเอกสาร
เลมนี้มา ณ โอกาสนี้

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

เอกสารประกอบการประเมินวัดประสิทธิภาพในการทํากิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ในการประกวดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพือ่ รับรางวัลในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ของ อบต.เวียงพางคํา อ.แมสาย จ.เชียงราย
อบต.เวียงพางคํา ไดดําเนินการพัฒนาตําบลตามบทบาทอํานาจหนาที่และนอกเหนืออํานาจหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งผลงานในดานตางๆที่ดําเนินการระหวางปงบประมาณ พ.ศ.25432545 สามารถแยกกิจกรรมในแตละดานพอสังเขป ดังนี้
1.ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
1.1 การสังคมสงเคราะหโดยใชงบประมาณของทองถิ่นเอง ตั้งงบประมาณคาเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ เพิ่มเติมหมูบาน
ละ 2 คน จํานวน 9 หมูบาน รวม 18 คน เปนเงิน 64,800 บาท
1.2 ประสานองคกรเอกชน รวมมอบทุนสนับสนุนสมทบเงินทุน,สิ่งของอุปโภค บริโภค เครื่องนุงหม แกครอบครัวผู
ติดเชื้อ ผูไดรับผลกระทบของโรคเอดส และผูดวยโอกาส ฐานะยากจน
1.3 สนับสนุนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมสาย จัดการเสวนางานควบคุม และปองกันโรคเอดส ระหวางภาครัฐ
และเอกชน สัญจร ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 ต.ค.44 โดยใชสถานที่หองประชุมหนองแหวน ที่ทําการ อบต.
1.4 การจัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ ในปงบประมาณ 2543 ไดตั้งงบประมาณ จํานวน 212,800.-บาท เปน
คาใชจายในการสูบน้ําจางแรงงานขุดลอกหนองแหวน ออกแบบปลูกตนไม ปรับปรุงเปนสวนสาธารณะประจํา
ตําบล เปนสถานที่พักผอนหยอนใจของตําบล
1.5 การจัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ ในปงบประมาณ 2543 ไดสนับสนุนเครื่องเลนกลางแจง ใหกับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 4 แหง เปนเงิน 34,800.-บาท เปนคาจัดทําเครื่องเลนกลางแจงไวประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อเปนสถานที่พักผอนหยอนใจของเด็กและผูปกครอง
1.6 การจัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ ในปงบประมาณ 2544 ไดติดตั้งไฟฟา โคมไฟแสงสวาง จํานวน 17 จุด
และเดินทอน้ําประปารอบสวนสาธารณะหนองแหวน ปรับปรุงภูมิทัศนใหเหมาะสมเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ
ใชงบประมาณ 76,050.-บาท
1.7 การจัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ ในปงบประมาณ 2545 ไดจัดทําโครงการศูนยกลางเรียนรูและพัฒนา
เครือขายเศรษฐกิจระดับชุมชน จัดซื้อเรือปนจักรยานน้ํา จํานวน 5 ลํา,ติดตั้งระบบน้ําพุ ปองกันน้ําเสียเพิ่ม
ความสวยงาม จํานวน 1 จุด,ทําทาเทียบเรือและศาลาซุมนั่งพักผอน ใชงบประมาณจํานวน 574,900.-บาท
1.8 การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง ไดสงเสริมใหหมูบานชุมชน สมาชิก อบต.,
อาสาสมัคร อปพร. รวมกันพัฒนาที่สาธารณะ ถนนทางสาธารณะตางๆ ในเขตชุมชนหมูบาน ทั้งใชงบประมาณ
และเปนประชาอาสา ตลอดจนไดมีการออกขอบังคับตําบลวาดวยการกําจัดขยะมูลฝอยบังคับใชภายในตําบล
1.9 การสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
-สนับสนุนใหมีการแขงขันกีฬาภายในหมูบาน,ตําบล เพื่อเสริมสรางสุขภาพอนามัยและสรางความสามัคคี โดย
สนับสนุนงบประมาณในการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันแกคณะกรรมการหมูบาน ,ศูนยกีฬาตําบล สนับสนุนให
นักเรียนในโรงเรียนที่รับผิดขอบมีการแขงขันกีฬาภายใน โดยปงบประมาณ 2543 ใชงบประมาณ 19,300.-บาท
ปงบประมาณ 2544 ใชงบประมาณ 40,430.-บาท
ปงบประมาณ 2545 ใชงบประมาณ 71,715.-บาท

-21.10 สนับสนุนใหอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ไดมีการรวมกลุม สงเสริมการจัดแขงขันกีฬาเพื่อสุขภาพ
อนามัย สนับสนุนงบประมาณในป 2543 จํานวน 5,000.-บาท
1.11 ในปงบประมาณ 2544 จัดทําโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน ใหมีความรูความเขาใจ
ในบทบาทหนาที่สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ใชงบประมาณ 11,000.-บาท
1.12 ในปงบประมาณ 2545 สนับสนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานตําบล รวมกันจัดทําโครงการประกวดหมูบาน
สาธารณสุขมูลฐานดีเดน ประจําป 2545 ขึ้น โดยเปนการสงเสริมกระตุนเพิ่มศักยภาพ อสม.ใหสามารถดูแล
สุขภาพของประชาชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ใชงบประมาณ 33,400.-บาท
1.13 การปองกันโรคติดตอ
-ในปงบประมาณ 2543 จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง ใชพนหมอกควันปองกันโรคไขเลือดออก ใช
งบประมาณ 49,500.-บาท
-สนับสนุนให อสม./คณะกรรมการหมูบาน รวมกับผูนําหมูบาน,สมาชิก อบต.ในหมูบาน จัดกิจกรรมพนน้ํายา
หมอกควันแบบประชาอาสาชุมชนรวมกันทํา รณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย แหลงเพาะพันธุยุงลายปองกันโรค
ไขเลือดออก โดย อบต.สนับสนุนน้ํายาเคมี,ทรายอะเบท ในปงบประมาณ 2544 เปนเงิน 9,600.-บาท ใน
ปงบประมาณ 2545 เปนเงิน 20,000.-บาท
1.14ในปงบประมาณ 2544 อุดหนุนสํานักงานปศุสัตวอําเภอแมสาย ในการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ใชงบ
ประมาณ 17,500.-บาท
1.15ในปงบประมาณ 2545 สงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดตั้งกลุมในรูปแบบกองทุนวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบา โดย อบต.สนับสนุนเงินกองทุนใหคณะกรรมการหมูบานๆละ 2,000 บาท รวม 9 หมูบาน เปนทุนให
หมูบานในการจัดหาวัคซีนและไดรวมมือกับสํานักงานปศุสัตวอําเภอ จัดอบรมอาสาสมัครปศุสัตวฉีดวัคซีนแกสุนัข
โดยเก็บคาบริการจากประชาชนในราคาถูก ใชงบประมาณ 18,000.-บาท
1.16การพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
-ในปงบประมาณ 2544 สนับสนุนจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน เสริมสรางพัฒนาการเด็กใหกับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานปาเหมือดสุขสําราญ หมูที่ 9 ใชงบประมาณ 26,199.-บาท
-ในปงบประมาณ 2545 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กของสถานีอนามัยบานผาหมี เปนเงิน 25,101.-บาท ตาม
โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึงอายุ 5 ป
1.17 การศึกษาโดยใชงบประมาณของทองถิ่นเอง
-ในปงบประมาณ 2543 สนับสนุนงบประมาณ จํานวน 151,200.-บาท อุดหนุนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานโรงเรียนบานปาเหมือด ในการปรับปรุงสนามกีฬา,สนามเด็กเลน สงเสริมการศึกษาของนักเรียนในระบบ
-ในปงบประมาณ 2543 อุดหนุนงบประมาณใหกับคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยน้ําริน หมูที่ 7 ใน
การจัดทํารั้วเพื่อปองกันอันตรายชีวิตและทรัพยสิน เนื่องจากศูนยเด็กเล็นตั้งอยูบนพื้นที่ลาดชันและติดถนนใหญ
ใชงบประมาณ จํานวน 116,800.-บาท

-3-ในปงบประมาณ 2545 ดําเนินการกอสรางปรับปรุงตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยน้ําริน หมูที่ 7 ใชงบ
ประมาณ จํานวน 104,000.-บาท
1.18 การสนับสนุนการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาสที่อยูนอกระบบโรงเรียน
-ในปงบประมาณ 2545 สนับสนุนงบประมาณ จํานวน 50,000.-บาท ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน
ของนักศึกษาที่อยูนอกระบบโรงเรียน ศูนยการเรียนชุมชนตําบลเวียงพางคํา
-ในปงบประมาณ 2545 สนับสนุนงบประมาณ จํานวน 585,000.-บาท ในการกอสรางอาคารอเนกประสงค 2 ชั้น
เพื่อเปนหองสมุดประชาชนประจําตําบล และศูนยกลางพบกลุมของศูนยการเรียนชุมชนตําบลเวียงพางคํา
1.19 การสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น
-ในปงบประมาณ 2544 สนับสนุนงบประมาณในการจัดทําชุดวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาเผาอาขา หมูที่ 6 เปนเงิน
14,500.-บาท เพื่อใหเยาวชนไดอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษภูมิปญญาของทองถิ่น
-ในปงบประมาณ 2544 สนับสนุนงบประมาณในการจัดทําชุดวัฒนธรรมชาวไทยใหญ หมูที่ 1 เปนเงิน 10,000.บาท เพื่อใหเยาวชนไดอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษภูมิปญญาของทองถิ่น
-ในปงบประมาณ 2544 สนับสนุนงบประมาณในการจัดทําชุดวัฒนธรรมชาวไทยลื้อ หมูที่ 10 เปนเงิน 15,500.บาท เพื่อใหเยาวชนไดอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษภูมิปญญาของทองถิ่น
1.20 การสงเสริมประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น
-ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดเทียนพรรษาของอําเภอแมสาย ประจําป 2543 เมื่อวันที่ 15
กรกฎาคม 2543
-ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดกระทงใหญ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจําป 2543 เมื่อวันที่
11 พฤศจิกายน 2543
-ในปงบประมาณ 2544 ไดจัดงบประมาณสนับสนุนวัดวิเชตรมณี เปนเงิน 5,000.-บาท ในการจัดงานบรรพชา
สามเณรภาคฤดูรอน
-ในปงบประมาณ 2545 สนับสนุนงบประมาณ จํานวน 20,000.-บาท จัดขบวนเขารวมงานประเพณีลอยกระทง
จนไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงใหญและขบวนแหในงานประเพณีลอยกระทงอําเภอแมสาย ประจําป 2544
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2544
-ในปงบประมาณ 2545 ไดสนับสนุนงานประเพณีสงกรานตอําเภอแมสาย จัดขบวนแหเขารวมประเพณี เปนเงิน
8,000.-บาท จนไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดขบวนแหนางสงกรานต งานปาเวณีปใหมเมือง ประจําป
2545 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2545
-ในปงบประมาณ 2545 ไดจัดทําโครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษาของตําบลเวียงพางคํา โดยใหทุกหมูบาน
ไดแหเทียนมาฉลองกันที่ที่ทําการ อบต. ใชงบประมาณ จํานวน 20,800.-บาท
-ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกระทงใหญ ในงานประเพณีลอยกระทง อําเภอแมสาย ประจําป
2545 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545

-41.21 การดูแลรักษา คุมครอง โบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ชุมชนที่มีเอกลักษณทางสถาปตยกรรมของทอง
ถิ่น สนับสนุนใหกลุมผูสูงอายุ กลุมวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา,ไทยใหญ,ไทยลื้อ ไดหวงแหนศิลปวัฒนธรรมของตนเอง
และรวบรวมศิลปวัตถุ ทําเปนหอแสดงพิพิธภัณฑพื้นบานบนชั้นสอง ของอาคารศูนยสงเสริมสินคาพื้นเมืองที่อบต.
ไดรับสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เปนเงินจํานวน 1,810,000.-บาท
2.ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.1 การรณรงคใหประชาชนเห็นคุณคาและมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
-โครงการปลูกตนไมปรับภูมิทัศนหนองแหวนใหเปนสวนสาธารณะประจําตําบล ไดประสานกลุมองคกรประชาชนศูนย
การเรียนชุมชน ผูนําหมูบาน สมาชิก อบต.ในพื้นที่ เขารวมกิจกรรมปลูกตนไมแบบประชาอาสา
-ในปงบประมาณ 2543 ไดรับการประกาศชมเชยจากผูวาราชการจังหวัด ในฐานะหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่ดําเนินการโครงการปลูกตนไมดอกไมประดับจังหวัดเชียงราย ที่สามารถเปนตัวอยางแกหนวยงานองคกรอื่นไดดี
2.2 การปลูกตนไมหรือปลูกปาชุมชน
-ดําเนินการสงเสริมปลูกตนไมประจําตัว เพื่อรักษสิ่งแวดลอมในโอกาสเทศกาลวันวิสาขบูชา และวันตนไมประจําปของ
ชาติ ประจําป 2545 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2545
2.3 การจัดใหมีและปรับปรุงระบบการกําจัดขยะและสถานที่กําจัดขยะ
-สงเสริมใหเอกชนเขามาบริหารจัดการการเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยการออกขอบังคับตําบลวา
ดวยการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตลอดจนไดมีขอเสนอแนะใหเทศบาลตําบลแมสายปรับปรุงแกไขในสถานที่ทิ้งขยะมูล
ฝอยในเขตตําบลเวียงพางคํา
2.4 การปองกันและปราบปรามผูบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
-สงเสริมใหชุมชนหมูบาน ไดจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสวนปาบานผาหมี การหาทรัพยากรธรรมชาติการจัดประชุม
ปองปรามการบุกรุกทําลายปาเพิ่มเติม ในบริเวณพื้นที่สวนปาบานผาหมี หมูที่ 6 ต.เวียงพางคํา
2.5 การแยกขยะและสิ่งของที่ใชแลว แลวนํากลับมาใชใหม
-การจัดซื้อครุภัณฑถังขยะ จํานวน 50 ชุด มอบใหโรงเรียนสถานศึกษาในพื้นที่ ในปงบประมาณ 2545 เปนเงิน
95,000.-บาท เพื่อสงเสริมปลูกจิตสํานักใหเด็กนักเรียนไดมีการแยกขยะสิ่งของที่ใชแลว โดยมีถังขยะชุดแยกขยะที่ใชแลว
จํานวน 4 ถังตอหนึ่งชุด
2.6 การจัดใหมีอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม หรือฝกอบรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
-สนับสนุนงบประมาณ จํานวน 21,250.-บาท รวมกับศูนยการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน ในการจัดฝกอบรมคาย
เยาวชนอาสาสมัครอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติตานภัยยาเสพติด สถานที่บริเวณวนอุทยานแหงชาติถ้ําหลวง ต.โปงผา
2.7 การดูแลรักษาและการปองกันการบุกรุกทิ่ดินสาธารณะประโยชน
-สนับสนุนสงเสริมใหหมูบานที่มีที่สาธารณะประโยชนสํารวจแนวเขต ประมาณการคาใชจายในการจัดทําหลักเขต แนว
รั้วปองกันการบุกรุก ตลอดจนตั้งงบประมาณ จํานวน 2,550.-บาท ในการรังวัดสอบแนวเขตที่ดินที่สาธารณะหนองแหวน ที่อบต.
ไดปรับปรุงเปนสวนสาธารณะ และจัดทํารั้วปองกันการบุกรุก เปนเงิน 630,000.-บาท

-52.8 การสงเสริมใหประชาชนลดการใชทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะใหนอยลง
-ดําเนินการออกขอบังคับวาดวยการกําจัดขยะปฏิกูลและมูลฝอย และสงเสริมจัดซื้อถังขยะแบบคัดแยกขยะ เปน
มาตรการใหประชาชนใหมีจิตสํานึกในการลดการใชทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะ
2.9 การจัดใหมีหรือปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย
-ดําเนินการจัดจางแรงงานในการขุดรองระบายน้ําเสียชุมชนใหกับหมูบานปาเหมือดรุงเจริญที่เสนอของบประมาณ คิด
เปนคาใชจายในปงบประมาณ 2544 เปนเงิน18,990.-บาท
-ดําเนินการติดตั้งระบบน้ําพุปองกันน้ําเสียและเพิ่มความสวยงามแกสวนสาธารณะหนองแหวน คิดเปนเงินงบประมาณ
จํานวน 125,000.-บาท
2.10การดูแลรักษาและใหมีการบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติและแหลงน้ําที่สรางขึ้นที่ดี
-ในปงบประมาณ 2544 ไดสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาถังน้ําและเครื่องสูบน้ําเพื่อดูแลรักษาตนไมบริเวณเกาะ
กลางถนนพหลโยธิน และรอบสวนสาธารณะหนอง แหวน โดยใหสมาชิกสภา อบต.เปนผูดูแลรักษาจัดการน้ํา คิดเปนเงินจํานวน
14,535.-บาท
-ในปงบประมาณ 2545 จัดสรางถังเก็บน้ํา แบบ ฝ.33 จํานวน 2 ชุด หมูที่ 7 บานหวยน้ําริน คิดเปนเงินจํานวน
140,000.-บาท เพื่อไวใชเก็บกักน้ําอุปโภค บริโภค และตลอดจนสงเสริมการดํารงชีวิตของผูบําบัดยาเสพติดของตูยามตํารวจบาน
หวยน้ําริน
2.11ในปงบประมาณ 2544 จัดทําโครงการปรับภูมิทัศนจัดสวนหยอมสวนสาธารณะหนองแหวน ใชงบประมาณ
23,000.-บาท โดยประสานชมรมผูสูงอายุตําบลเวียงพางคํา จัดสํารวจคัดเลือกผูสูงอายุที่ตองการทํางาน มารับจางทํางานไดรับ
คาแรงงานขั้นต่ํา
2.12 จัดทําโครงการปลูกตนไมตามแนวพระราชเสาวนียฯ ในปงบประมาณ 2544 คิดเปนเงินจํานวน 34,465.-บาท
2.13 จัดทําโครงการจางแรงงานผูสูงอายุบํารุงรักษาตนไม แผวถางวัชพืช ในปงบประมาณ 2544-2545 เปนเงิน
งบประมาณ จํานวน 21,174.-บาท
2.14 จัดทําโครงการปลูกตนไมประจําตัว เพื่อรักษสิ่งแวดลอมในโอกาสเทศกาลวิสาขบูชา และวันตนไมประจําปของ
ชาติ ประจําป 2545 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2545 โดยไมใชงบประมาณของทางราชการ
2.15 จัดทําโครงการปลูกตนไมดอกสามฤดูเนื่องในวโรกาสวันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
วันที่ 28 กรกฏาคม 2545 ใชงบประมาณ 46,540.-บาท
2.16 โครงการปลูกตนไมเทิดพระเกียรติสมเด็จยา เนื่องในวโรกาสวันคลายวันพระราชสมภพ วันที่ 18 กรกฏาคม
2545 โดยไมใชงบประมาณของทางราชการ
3. ดานการสงเสริมเศรษกิจและแกไขปญหาความยากจน
3.1 การเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม
- จัดทําโครงการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมอาชี พของนัก เรียนโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๕ ใชงบประมาณ
15,000.-บาท เปนคาใชจายในการซื้อวัสดุอุปกรณในการเตรียมสถานที่เลี้ยงปลา-กบ และการปลูกพืชผักสวนครัว
ตามแนวทฤษฎีใหม

-63.2 การเกษตรอินทรีย
-ในปงบประมาณ 2545 จัดทําโครงการสนับสนุนศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี่ทางการเกษตร ในการรณรงค
กําจัดหอยเชอรรี่ ใชงบประมาณจํานวน 40,000.-บาท เปนคาฝกอบรม การสาธิตทําน้ําหมักหอยเชอรรี่ การทําปุยหมัก
3.3 การจัดตั้งกลุมออมทรัพย
-ในปงบประมาณ 2544 ไดสนับสนุนใหประชาชน รวมตัวจัดตั้งกลุมอาชีพในหมูบาน จากเดิมไมมีกลุมอาชีพที่จัดตั้งขึ้น
ในตําบล โดยแยกเปนกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต จํานวน 7 กลุม คิดเปนเงินเริ่มแรกกอตั้งจํานวน 700,000.-บาท
3.4 การจัดตั้งกลุมอาชีพ
-อบต.สงเสริมใหมีการรวมกลุมผูสนใจ จัดตั้งเปนกลุมอาชีพโดยใชงบประมาณของ อบต.สนับสนุน ปจจุบันมีกลุม
อาชีพที่เปนรูปธรรม จํานวน 11 กลุม คิดเปนเงินที่สนับสนุนจํานวน 570,000.-บาท
3.5 การพัฒนาแหลงทองเที่ยว
-สนับสนุนใหมีการสงเสริมแหลงทองเที่ยวในพื้นที่หมูที่ 6 บานผาหมี เกี่ยวกับการทําโครงการสงเสริมแหลงทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ ในบริเวณสวนปาบานผาหมี ,การจัดทําโครงการสงเสริมการทองเที่ยวของสวนสาธารณะหนองแหวน
-การสนับสนุนเผยแพรประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวของตําบล ทางอินเทอรเน็ตตําบล จัดทําสื่อประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยวในเขตตําบลที่เปนรูปธรรม
3.6 การแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทย
-สงเสริมใหกลุมผูสูงอายุ ไดมีการรวบรวมสมุนไพรไทยพื้นบาน ปลูกในบริเวณสวนสาธารณะหนองแหวนใหคนรุนหลัง
ไดรูจัก
-จัดทําโครงการศูนยกลางเรียนรูและพัฒนาเครือขายเศรษฐกิจระดับชุมชนตําบลเวียงพางคํา ในการจัดทําหองอบ
สมุนไพร และจัดซื้อพืชสมุนไพรไทย เพื่อใหผูสูงอายุไดมีความรูแลกเปลี่ยนประสบการณภูมิปญญาทองถิ่น และ
เสริมสรางรายไดใหแกผูสูงอายุ ใชงบประมาณจํานวน 346,000.-บาท
3.7 การจัดใหมีลานคาชุมชน
-ในปงบประมาณ 2543 จัดทําโครงการลานคาชุมชนอเนกประสงค บริเวณลานหนาที่ทําการ อบต.ใชเปนสถานที่
แลกเปลี่ยนสินคาของชุมชน และปรับปรุงลานกีฬาตางๆ ใหเปนลานคาชุมชนอเนกประสงค
3.8 การจัดใหมีศูนยจําหนายสินคาผลิตภัณฑพื้นบานกลาง
-ในปงบประมาณ 2545 จัดทําโครงการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสงเสริมอาชีพ จํานวนเงินงบประมาณ
1,810,000.-บาท กอสรางเปนอาคารศูนยสงเสริมสินคาพื้นเมืองและหอพิพิธภัณฑพื้นบาน ขนาดสองชั้น และสงเสริม
จัดทําตูวางจําหนวยสินคาผลิตภัณฑของกลุมอาชีพ จํานวน 10 แหง คิดเปนเงิน 100,000.-บาท ตามโครงการ
ศูนยกลางเรียนรูและพัฒนาเครือขายเศรษฐกิจระดับชุมชนตําบลเวียงพางคํา
3.9 การจัดใหมีรานคาชุมชน
-สงเสริมใหกลุมอาชีพมีการรวมตัวจัดตั้งเปนสหกรณในรูปแบบสหกรณบริการ ใหมีการนําสินคาตางๆที่จําเปนในการ
อุปโภคบริโภคมาแลกเปลี่ยนในหมูบานชุมชน

-7-สงเสริมวัสดุอุปกรณใหกลุมอาชีพบานปาเหมือดสุขสําราญ รวมกลุมแปรรูปอาหารสําเร็จรูปทางการเกษตร (กลุมพริก
ลาบสมุนไพร) ดําเนินการจัดทําพริกลาบ-น้ําพริกตาแดง น้ําพริกเผาตางๆ และผลิตผลถั่วสมุนไพร ใชงบประมาณใน
ปงบประมาณ 2544 เปนเงิน 24,023.-บาท และใชงบประมาณตามโครงการศูนยกลางเรียนรูและพัฒนาเครือขาย
เศรษฐกิจระดับชุมชนตําบลเวียงพางคํา ในปงบประมาณ 2545 เปนเงิน 63,920.-บาท
3.10 การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดยอม
-จัดประชุมสํารวจปญหาความตองการ อุปสรรค ของผูประกอบการธุรกิจชุมชนในพื้นที่และสนับสนุนประชาสัมพันธ
กิจกรรมของธุรกิจผานทางอินเตอรเน็ตตําบล
-ในปงบประมาณ 2545 จัดใหมีการอบรมฝกอาชีพจัดตั้งเปนกลุมมาลัยดินหอมมะลิ ใชงบประมาณจํานวน 89,120.บาท ทําใหผูเขารับการอบรมไดมีความรูสรางอาชีพเสริมแกครอบครัว
-จัดกิจกรรมฝกอาชีพระยะสั้น พัฒนาฝมือแรงาน ในหลักสูตร ชางเชื่อมโลหะเบื้องตน โดยกลุมเปาหมายเปนเด็ก
นักเรียนที่ดอยโอกาสโรงเรียนบานปาเหมือด ใชงบประมาณเปนคาวัสดุ จํานวน 44,675.-บาท
4.ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย
4.1 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
-ในปงบประมาณ 2544 ไดจัดทําโครงการฝกอบรมการจัดตั้งศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตําบลเวียงพางคํา ใช
งบประมาณ 11,800.-บาท สงเสริมกิจการของ อปพร.โดยสนับสนุนใหมีการฝกอบรมทบทวนความรูแกอาสาสมัครและมีการ
คัดเลือกคณะกรรมการบริหารกิจการ อปพร.ของตําบล ในระหวางวันที่ 9-10 เมษายน 2544 มีผูเขารับการอบรม 100 คน
-ในปงบประมาณ 2544 จัดทําโครงการเสาสัญญาณวิทยุเพื่อใชในการกิจการปองกันภัย ใชงบประมาณ 21,000.-บาท
-ในปงบประมาณ 2545 จัดทําโครงการสนับสนุนกิจการสมาชิกศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยซื้อเสื้อสะทอนแสง
ใหยืมแกผูปฏิบัติงานในการเขาเวรบริการประชาชนในชวงเทศกาลสงกรานต ใชงบประมาณ 10,500.-บาท
4.2 การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
-ในปงบประมาณ 2545 จัดทําโครงการสนับสนุนปายสัญญาณเตือนจราจร อปพร.ใชงบประมาณ 26,000.-บาท เพื่อใช
ในกิจการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบรอยตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
-สนับสนุนอําเภอแมสาย และหมูบานใหมีการฝกอบรมแตงตั้งราษฎรเปนชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรป.)เพื่อ
เปนเวรยามตรวจตราความเรียบรอยในหมูบาน,จัดชุดตรวจหมูบานเพื่อสกัดกั้นการลําเลียงลักลอบขนยาเสพติด
-สนับสนุนกิจการของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตําบล จัดชุดตรวจปองกันภัยรวมกับคณะกรรมการหมูบาน
ตลอดจนจัดทําปายประชาสัมพันธตางๆ เพื่อปองกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
-ในปงบประมาณ 2545 ไดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟาติดตั้งไวตามทางแยก จุดอับภายในหมูบาน โดยชาวบานมีสวนรวมใน
การเสียคาไฟฟาประจําเดือน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ใชงบประมาณ 85,750.-บาท
4.3 การจัดใหมีผังเมืองและแบงเขตการใชประโยชนที่ดิน
-ในปงบประมาณ 2543 ไดอุดหนุนสํานักงานผังเมืองจังหวัดเชียงราย ใหมีการอบรมจัดทําโครงการอบรมหลักสูตรการ
วางผังองคการบริหารสวนตําบล ไวในการวางผังพัฒนา อบต.แบงเขตการใชประโยชนที่ดิน ใชงบประมาณ 15,000.-บาท

-84.4 การจัดอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม ตานยาเสพติด
-ในปงบประมาณ 2544 จัดทําโครงการฝกอบรมเครือขายเยาวชนรวมใจตานภัยยาเสพติด ใชงบประมาณ 47,211.-บาท
ฝกอบรมเด็กเยาวชนในดานความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม รณรงคตอตานยาเสพติด ในวัดถ้ําผาจม หมูที่ 1 ระหวางวันที่
20-21 กันยายน 2544
4.5 การใหความรูดานยาเสพติด
-ในปงบประมาณ 2544 จัดทําโครงการฝกอบรมสัมมนา บาน วัด โรงเรียน (บวร) เปนรั้วปองกันยาเสพติด ใช
งบประมาณ 4,500.-บาท
-จัดตั้งศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพติดองคการบริหารสวนตําบล (ศ.ปส.อบต.เวียงพางคํา) สงเสริมใหมีการ
เผยแพรความรูดานยาเสพติด
4.6 การจัดสัปดาหตอตานยาเสพติดโลก และรณรงคการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในรูปแบบตางๆ เชนเสียง
ตามสาย,หอกระจายขาว แผนพับ เปนตน
-ในปงบประมาณ 2544 สนับสนุนโครงการจัดทําปายรณรงคปองกันยาเสพยติด,การจัดทําเสื้อรณรงคเครือขายเยาวชน
รวมใจตานภัยยาเสพติด,จัดทําปายรณรงค และตูแจงเบาะแสยาเสพยติด ประจําศูนยขอมูลทุกหมูบาน ใชงบประมาณ 28,650.บาท
4.7 การสงเสริมลานกีฬา และการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด
-ในปงบประมาณ 2543 จัดทําลานกีฬาอเนกประสงคตานยาเสพติด หมูที่ 6 ใชงบประมาณ 196,000.-บาท
-ในปงบประมาณ 2543 จัดทําลานกีฬาอเนกประสงคตานยาเสพติด หมูที่ 10 ใชงบประมาณ 109,000.-บาท
4.8 การบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
-ในปงบประมาณ 2544 อุดหนุนงบประมาณสนับสนุนโครงการการดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติดจังหวัดเชียงราย
งบประมาณ 20,000.-บาท และอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมสาย เกี่ยวกับการบําบัดรักษาผูติดยา งบประมาณ 20,000.-บาท
-ในปงบประมาณ 2545 อุดหนุนงบประมาณสนับสนุนโครงการดําเนินงานปองกันบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดจังหวัด
เชียงราย ใชงบประมาณ 15,000.-บาท
4.9 การจัดระเบียบสังคม เชน การสุมตรวจปสสาวะหาสารเสพติด
-ในปงบประมาณ 2545 อุดหนุนงบประมาณใหศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอแมสาย งบประมาณ
50,000.-บาท เปนการดําเนินงานจัดระเบียบสังคม การตรวจปสสาวะหาสารเสพติดของเยาวชน,การดําเนินงานเกี่ยวกับยาเสพติด
4.10 การรวมพลังแผนดินตานยาเสพติด
-ในปงบประมาณ 2545 จัดทําโครงการแขงขันดนตรีสากลสมัคร”เลือกดนตรี เลนกีฬา ดีกวาลองยาเสพยติด” ใช
งบประมาณ 21,250.-บาท เปนสงเสริมการใชเวลาวางของเยาวชน และเปนกิจกรรมสงเสริมงานจําหนายสินคาของโครงการหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑอําเภอแมสาย

-95.ดานการแกไขปญหาการทุจริตคอรัปชั่น
5.1 มีโครงการที่สามารถจัดจาง/จัดซื้อ ไดต่ํากวาวงเงินงบประมาณที่ตั้งไวหรือไม
-โครงการที่สามารถจัดซื้อจัดจาง ไดต่ํากวาวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว ตั้งแตปงบประมาณ 2543-2545 แยกเปนโครงการ
เฉพาะรายจายคาที่ดินและสิ่งกอสราง สามารถสรุปไดดังนี้
-ในปงบประมาณ 2543 มีโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผ จํานวน 3 โครงการ มีความยาวรวม 646 เมตร คิดเปนพื้นที่
2,454 ตร.ม. และกอสรางลานกีฬาอเนกประสงค จํานวน 2 โครงการ คิดเปนพื้นที่ 900 ตร.ม.รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ
งบประมาณตั้งไว 1,319,050.-บาท จายจริง 1,194,000.-บาท มีเงินเหลือต่ํากวางบประมาณที่ตั้งไว 125,050.-บาท
-ในปงบประมาณ 2544 มีโครงการที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 15 โครงการ เปนถนนคอนกรีตเสริมไมไผ จํานวน 6 โครงการ มี
ความยาวรวม 963 เมตร คิดเปนพื้นที่ 3,532 ตร.ม. งบประมาณตั้งไว 2,405,400.-บาท จายจริง 2,166,090.-บาท มีเงินเหลือต่ํา
กวางบประมาณที่ตั้งไว 239,310.-บาท
-ในปงบประมาณ 2545 มีจํานวนโครงการรายจายเพื่อการลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 12 โครงการ เปนถนนคอนกรีต
เสริมไมไผ จํานวน 4 โครงการ ยาว 1,174 เมตร คิดเปนพื้นที่ 4,161 ตร.ม. ถนนลาดยางแอสฟสติก จํานวน 1 โครงการ ยาว
445 เมตร คิดเปนพื้นที่ 1,780 ตร.ม.งบประมาณที่ตั้งไว 3,090,006.-บาท จายจริง 2,826,294.-บาท มีเงินเหลือต่ํากวา
งบประมาณที่ตั้งไว 263,712.-บาท
5.2 มีการแตงตั้งประชาชนเขารวมในการจัดซื้อ/จัดจาง หรือไม
-ในการจัดซื้อจัดจางโครงการที่ดินและสิ่งกอสรางทุกโครงการ และโครงการที่มีลักษณะเปนภาพรวมของตําบล ได
แตงตั้งผูแทนประชาคมหมูบาน ตําบล เขารวมในการจัดซื้อ/จัดจางทุกครั้ง
-สภา อบต.ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต.ใหขอเสนอแนะติดตาม
งาน จํานวน 6 คณะ โดยมีผูแทนประชาคมตําบล-หมูบาน เขารวมเปนกรรมการกับสมาชิกสภา ไดแก คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภา อบต.,คณะกรรมการกิจการสภา อบต.,คณะกรรมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม,คณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามผลงานดานโครงสรางพื้นฐาน,คณะกรรมการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และ
คณะกรรมการสงเสริมเศรษฐกิจและการเกษตร
5.3 มีการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ จัดจางหรือไม
-ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางตามระเบียบ ในโครงการกอสรางทุกโครงการ
5.4 มีการจัดทํารายงานแสดงรายรับรายจาย และงบทดลองเปนรายเดือนหรือไม
-มีการจัดทํารายงานแสดงรายรับ รายจาย และงบทดลองเปนรายเดือน รายงานใหอําเภอทราบเปนประจําทุกเดือน
5.5 มีการจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ สงให สตง.ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ และเปดเผย
ใหประชาชนทราบหรือไม
-มีการจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ สงให สตง.ภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ และปด
ประกาศเปดเผยใหประชาชนทราบตามระเบียบทุกครั้ง ตลอดจนนํารายละเอียดแถลงรายงานตอที่ประชุมประชาคมตําบลสัญจร
ใหทุกฝายไดรับทราบ

-105.6 มีการจัดตั้งศูนยรวมขาวการประกวดราคา ณ สํานักงาน หรือที่ทําการหรือไม
-มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของทางราชการไว ณ สํานักงานปลัด อบต.มีการแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
5.7 มีการเผยแพรขาวสารการประกวดราคาทางสื่อตางๆ หรือไม
-มีการเผยแพรขาวสารการประกาศสอบราคา/ประกวดราคา ทางสื่อตางๆ เชน แจงใหที่ประชุมประชาคมตําบลสัญจรได
รับทราบ,สงขาวสารใหผูมีอาชีพโดยตรงทุกครั้ง แจงขาวประชาสัมพันธทางอินเตอรเน็ต เปนตน
-ในปงบประมาณ 2545 ไดอุดหนุนเงินงบประมาณ จํานวน 496,800.-บาท ใหกับคณะกรรมการหมูบานในการจัดทํา
โครงการซอมแซมและปรับปรุงหอกระจายขาวเสียงตามสายประจําหมูบาน เพื่อเปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธชี้แจงชาวสาร
ของทางราชการ แยกเปนรายหมูบาน ดังนี้
-คณะกรรมการหมูบานแมสาย หมูที่ 1
เปนเงิน 17,200.-บาท
-คณะกรรมการหมูบานดอยงาม หมูที่ 2
เปนเงิน 44,200.-บาท
-คณะกรรมการหมูบานปายางใหม หมูที่ 4 เปนเงิน 55,700.-บาท
-คณะกรรมการหมูบานปาเหมือดรุงเจริญ หมูที่ 5 เปนเงิน 85,200.-บาท
-คณะกรรมการหมูบานผาหมี หมูที่ 6
เปนเงิน 41,800.-บาท
-คณะกรรมการหมูบานหวยน้ําริน หมูท่ี 7 เปนเงิน 34,500.-บาท
-คณะกรรมการหมูบานปาเหมือดสันติสุข หมูที่ 8 เปนเงิน 37,200.-บาท
-คณะกรรมการหมูบานปาเหมือดสุขสําราญ หมูที่ 9 เปนเงิน 88,900.-บาท
-คณะกรรมการหมูบานปายางผาแตก หมูที่ 10 เปนเงิน 92,100.-บาท
5.8 มีศูนยรับแจงขาวสารการทุจริตหรือไม
-ไดจัดทําตูรับความคิดเห็น รับเรื่องราวรองทุกข ตูแจงเบาะแสผูเกี่ยวของกับยาเสพติด ติดตั้งประจําศูนยขอมูลทุก
หมูบานในพื้นที่ และบริเวณดานหนาที่ทําการ อบต./มีการเปดโอกาสใหประชาชนสามารถแจงเรื่องราวตางๆ ตลอดจนขาวการ
ทุจริตคอรัปชั่นในทุกโอกาสทุกครั้งที่มีการประชุมประชาคมตําบลสัญจร
5.9 มีการพัฒนาจิตสํานึกและจรรยาบรรณใหกับเจาหนาที่หรือไม
-มีการสงเสริมสนับสนุนใหพนักงานสวนตําบล ตลอดจนสมาชิกสภา เขารับการอบรมพัฒนาความรู ความสามารถ เพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง าน โดยเฉพาะสมาชิ ก สภา อบต.เข า รั บ การอบรมหลั ก สู ต รการบริ ห ารงานของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีผูผานการอบรมแลว จํานวน 16 คน จากสมาชิกทั้งสิ้น 18 คน
-อบต.ไดสงเสริมใหมีคณะกรรมการจริยธรรม ควบคุมการปฏิบัติหนาที่ความประพฤติของสมาชิกสภา อบต.และ
เจาหนาที่ของ อบต.ใหเปนไปตามระบบคุณธรรม จรรยาบรรณ
5.10 มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณหรือไม
-ในการประชุมของ อบต.ในทุกระดับ จะมีหนังสือเชิญผูเขารวมประชุม/ประชาชน/ผูทรงคุณวุฒิใหเขารวมประชุมกับ
สมาชิกสภา อบต. เชน การประชุมประชาคมตําบลสัญจร ที่หมุนเวียนประชุมในทุกหมูบาน,การประชุมคณะกรรมการพัฒนา

-11อบต.,การประชุมสภา อบต.ในสมัยประชุม เปนตน จนในป 2545 ไดรับประกาศเกียรติคุณ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ผาน
เกณฑมาตรฐาน ดานความโปรงใสและการมีสวนรวมของประชาชน ของสถาบันพระปกเกลา
5.11 มีกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาการทุจริตคอรัปชั่น
-เปดโอกาสใหผูมีหนาที่ตองชําระภาษีเพื่อพัฒนาทองถิ่น เขารวมประชุมพิจารณาราคาคาเชามาตรฐานกลาง อัตราภาษี
ตลอดจนชี้แจงขั้นตอนการชําระภาษี ตอบขอซักถามตางๆ เพื่อเปนการสรางความเขาใจอันดีรวมกันระหวางผูประกอบการและ
องคการบริหารสวนตําบล เปนประจําทุกป จนทําใหสามารถจัดเก็บภาษีรายไดเพิ่มขึ้นเปนลําดับ ตั้งแตป 2543 จนถึงปจจุบัน
ตลอดจนไดชวยเหลือใหผูประกอบการในทองถิ่น เผยแพรสินคา ผลิตภัณฑ ลักษณะสถานประกอบกิจการจัดทําเปนขอมูลทาง
ระบบสารสนเทศ เผยแพรทางอินเตอรเน็ต ตามโครงการอินเตอรเน็ตตําบลของ อบต.เวียงพางคํา

