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คํานํา 
 
  องคการบริหารสวนตําบลเวยีงพางคาํ เปนองคการปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีตามกฎหมายที่เก่ียวของ  ดังนี ้

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 289,290 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม

จนถึงป พ.ศ.2546 มาตรา 66,67,68 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 
รัฐบาลมีนโยบายกระจายอํานาจใหคนในทองถิ่นบริหารงาน เพื่อแกไขปญหา พัฒนา 

และใหบริการแกคนในชุมชน ตามหลกัการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น เนนให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการปกครองตนเอง มีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ 
  ตามพระราชบญัญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 กลาวถึงการกําหนดให
หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารไวใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบดูได  เนื้อหาของ
ขอมูลขาวสารที่หนวยงานควรจัดทําเพื่อการตรวจสอบอยางหนึง่ ไดแก รายงานประจําปงบประมาณที่
ดําเนินงานผานมา   องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา จึงไดจัดทํารายงานผลการปฏิบตัิงานในรอบ
ปท่ีผานมา  เพื่อเปนขอมูลขาวสารที่ประชาชนสามารถเขาตรวจสอบ หรือคนควาขอมูลจากผลการ
ดําเนินงานประจําปตาง ๆ ของคณะผูบริหาร อบต.,สมาชิกสภาฯ และพนักงานสวนตําบล 
  คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา  รายงานประจําปงบประมาณ 2548  ท่ีจัดทําขึ้นเลมนี้ 
จะเปนประโยชนกับผูสนใจ ประชาชนทัว่ไป เพื่อใชเปนขอมูลในการตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน การวางแผนพฒันา อบต.ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ตอไป 
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ข้อมูลทัว่ไปขององค์การบริหารส่วนตาํบลเวยีงพางคาํ 
อาํเภอแม่สาย   จงัหวดัเชียงราย 

สภาพทัว่ไป 
 -ตําบลเวียงพางคํา ไดรับการจัดต้ังตามกฎหมายลักษณะปกครองทองท่ี พ.ศ.2457  เม่ือ 
พ.ศ.2526 โดยแยกจากตําบลแมสาย และไดรับการยกฐานะเปน  อบต. ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ลงวันท่ี 19 มกราคม 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับท่ัวไป เลม 113 ตอนท่ี 9 ง ลงวันท่ี 30 
มกราคม 2539 มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2539 
 -ปจจุบันเปนองคการบริหารสวนตําบล ขนาดเล็ก (ช้ันท่ี 5) ต้ังอยู ณ เลขท่ี 409 หมูท่ี 9 ตําบล
เวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทรศัพท 0-5364-6569 โทรสาร 0-5364-6393 
ทีต่ั้งและขนาด 

ตําบลเวียงพางคํา เปน  1 ใน 8 ตําบลของอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มีพื้นท่ีเฉพาะในเขต 
อบต.ประมาณ 31 ตร.กม.หรือประมาณ 19,375 ไร                                           

ท่ีทําการ อบต.ไดขอใชท่ีสาธารณะประโยชนหนองแหวน เนื้อท่ีประมาณ 14 ไร ระยะหางจาก
ท่ีวาการอําเภอแมสาย ประมาณ 2 กิโลเมตร 
 มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้ 
จํานวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน 

จํานวนหมูบานในเขต อบต.เต็มท้ังหมูบาน จํานวน 6 หมู ไดแก หมูท่ี 4 บานปายางใหม,หมูท่ี 5  
บานปาเหมือดรุงเจริญ, หมูท่ี 6 บานผาหมี, หมูท่ี 7 บานหวยน้ําริน ,หมูท่ี 8 บานปาเหมือดสันติสุข และ 
หมูท่ี 9 บานปาเหมือดสุขสําราญ 
 จํานวนหมูบานในเขต อบต.เต็มบางสวน จํานวน 4 หมู ไดแก หมูท่ี 1 บานแมสาย,หมูท่ี 2 บาน
ดอยงาม,หมูท่ี 3 บานเวียงพาน และหมูท่ี 10 บานปายางผาแตก 
 มีทองถ่ินอ่ืนในตําบลเวียงพางคํา จํานวน 1 แหง คือ เทศบาลตําบลแมสาย 
ประชากร 

ประชากรเฉพาะในเขต อบต.ท่ีมีสัญชาติไทยท้ังส้ิน 9,882 คน แยกเปนชาย 4,707 คน หญิง  
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5,175 คน จํานวนครัวเรือน 4,861 
ครัวเรือน มีความหนาแนนเฉล่ีย 318 คน/
ตารางกิโลเมตร 
 ประชากรแฝง  ท่ีอยูตามเ มือง
ชายแดน เช้ือชาติจีน สัญชาติจีน และอ่ืนๆ
ไดแก ไทยใหญ,ไทยล้ือ,พมาอพยพ,ชาว
ไทยภู เขา ,ล๊ั วะ ,ขึน  เฉพาะท่ี มีการขึ้น
ทะเบียนควบคุมไว ประมาณ  2,358 คน 
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ัง  3,801 
คน   จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง ส.อบต. 

คร้ังลาสุด(18 ก.ค.2547) จํานวน  2,351 คน คิดเปนรอยละ 61.85 
 
หน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกจิในเขต อบต. 
 -ตูยามตํารวจเวียงพางคํา หมูท่ี 9, ตูยามตํารวจหวยน้ําริน หมูท่ี 7, ตูยามตํารวจหัวฝาย หมูท่ี 1 
 -สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอแมสาย 
 -ท่ีทําการไปรษณียโทรเลขอําเภอแมสาย   -สถานีโทรคมนาคมอําเภอแมสาย 
ข้อมูลด้านการศึกษา 
 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 หมูท่ี 7, ศูนยฯ หมูท่ี 9 ) 
ข้อมูลการศาสนา 
 ศาสนสถานทางพุทธศาสนา  วัด 4 แหง ,สํานักสงฆ 3 แหง 
 ศาสนาสถานทางคริสตศาสนา  1 แหง 
ข้อมูลการสาธารณสุข 
 สถานีอนามัยประจําหมูบาน จํานวน 1 แหง 
 สถานพยาบาลเอกชน จํานวน 5 แหง 
 รานขายยาแผนปจจุบัน จํานวน 2 แหง 
ข้อมูลด้านศักยภาพ การเมือง การบริหาร 
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเวยีงพางคาํ 
 -สมาชิกสภา อบต.จํานวนท้ังส้ิน 20 คน  เปนชาย 15 คน  หญิง 5 คน 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 
 -นายก อบต. จํานวน 1 คน รองนายก อบต. จํานวน 2 คน   เลขานุการนายก อบต. จํานวน 1 คน 
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พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  29 คน 
 -สํานักงานปลัด จํานวน 8 คน  พนักงานสวนตําบล 3 คน พนักงานจาง 5 คน 
 -สวนการคลัง จํานวน 3 คน  พนักงานสวนตําบล 2 คน พนักงานจาง 1 คน 
 -สวนโยธา จํานวน 3 คน  พนักงานสวนตําบล 1 คน พนักงานจาง 2 คน 
 -สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 15 คน พนักงานสวนตําบล 1 คน  พนักงานจาง 14 คน 
ฐานะทางการคลงั  เปรียบเทยีบปีงบประมาณ 2545-2548 
ปงบประมาณ รายไดจดัเก็บเอง รายไดท่ีรัฐจดัสรรให เงินอุดหนุนรัฐบาล รายไดรวม 

2545 952,016.93 5,771,016.20 1,215,197.18 7,938,230.31

2546 1,064,267.40 9,836,943.25 2,128,000.00 13,029,210.65

2547 1,002,238.45 10,897,766.45 3,221,362.00 15,121,366.90

2548 3,134,713.77 16,234,889.42  6,606,019.00 25,975,622.19
 

 
เงินรายรับ – รายจ่ายจริง ของ อบต.เวยีงพางคาํ เปรียบเทยีบปีงบประมาณ 2545-2548 

ปงบประมาณ รายรับจริง รายจายจริง เงินสะสมคงเหลือ 

2545 7,938,230.31 6,875,175.20 3,909,626.01

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
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รายจ่ายตามแผนงาน  เปรียบเทยีบปีงบประมาณ 2545-2548 

 
ผลการดําเนินการและกจิกรรมสําคญั 
1.ไดรับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกลาท่ีผานเกณฑมาตรฐานดานความโปรงใสและการมี
สวนรวมของประชาชน ประจําป 2545 จากสถาบันพระปกเกลา 
ดังปรากฏในเอกสารท่ีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรางวัลพระปกเกลาระบุวา “องคการบริหารสวน
ตําบลเวียงพางคํา เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
ระดับดี โดยไดจัดตั้งศูนยวัฒนธรรม และศูนยจําหนายสินคาประจําทองถ่ิน ซ่ึงในกิจกรรมท้ังสองนี้ 
ประชาชนมีสวนรวมมาก การจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนศูนยกลางในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณี และเปนศูนยกลางในการประสานความรวมมือของประชาชนในทองถ่ินท่ีมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และนอกจากนี้ยังมีอีกหลายกิจกรรมท่ีมุงเนนการพัฒนาทองถ่ิน เชน การจัด
โครงการศูนยกลางเรียนรูและพัฒนาเครือขายเศรษฐกิจระดับชุมชน” 
2.ไดรับรางวัลชมเชย โครงการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความพยายามในการจดัเกบ็ภาษี 
ประจําป 2547  จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เงินรางวัล 270,000 บาท 
3.ไดรับรางวัลชมเชย โครงการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความพยายามในการจดัเกบ็ภาษี 
ประจําป 2548  จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เงินรางวัล 260,000 บาท 

รายจายตามแผนงาน จายจริงป 2545 จายจริงป 2546 จายจริงป 2547 จายจริงป 2548 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2,255,849.80 2,681,324.29 2,757,610.85 5,945,788.57
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 39,800.00 55,397.60 47,310.22 1,706,828.14
แผนงานการศกึษา 156,040.00 1,789,944.00 377,340.00 2,844,594.80
แผนงานสาธารณสุข 191,962.40 158,416.00 74,100.00 224,878.42
แผนงานสังคมสงเคราะห - 57,600.00 518,300.00 307,600.00
แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 1,380,120.00 181,398.00 213,600.00 1,302,416.00
แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
นันทนาการ 

287,870.00 399,741.00 342,176.00 1,152,254.00

แผนงานการเกษตร 237,350.00 158,050.00 63,120.00 286,700.00
แผนงานเคหะและชุมชน 395,351.00 1,616,902.00 751,250.25 553,922.53
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,855,014.00 4,217,340.00 1,660,691.32 3,638,100.00
แผนงานงบกลาง 75,818.00 56,463.00 117,542.00 174,893.00

รวมท้ังส้ิน 11 แผนงาน 6,875,175.20 11,372,575.89 6,923,040.64 18,137,975.46
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4.ไดรับรางวัลพระปกเกลา สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความเปนเลิศดานความโปรงใสและ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ประจําป 2548  จากสถาบันพระปกเกลา  เปนเกีรยติภูมิทองถ่ิน 
ดังปรากฏในเอกสารสูจิบัตรรางวัลพระปกเกลา KPI AWARDS 2548 ระบุวา 
“องค์การบริหารส่วนตําบลเวยีงพางคาํ เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลทีมี่การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในระดบัทีด่ ี ทาํการจัดประชุมประชาคมสัญจรหมุนเวยีนในแต่ละหมู่บ้านเพือ่จัดลาํดับ
ความเร่งด่วนของโครงการต่าง  ๆ และมีการส่งเสริมการบริหารจัดการทีย่ดึหลกัธรรมาภิบาลโดย
สนับสนุนให้มีการประกวดหมู่บ้านธรรมาภิบาลในการปกครองตนเองของประชาชน มีการออกกฎ
ข้อบังคบัสําหรับป้องกนัประชาชนฝ่าฝืนระเบียบทีก่าํหนด นอกจากนี ้การบริหารงานของ อบต.มีการให้
โอกาสประชาชนได้แสดงความคดิเห็นยืน่ข้อเรียกร้องและสอบถามในการประชุมสภา อบต.สัญจรนอก
สถานที ่ สมาชิกสภา อบต.โดยเฉพาะสมาชิกสภา อบต.หญงิยงัมีบทบาทสําคญัในการตรวจสอบการ
ดําเนินงานของผู้บริหาร และมีการบริหารงานในลกัษณะการผสมผสานความร่วมมือระหว่างทุกภาค
ส่วนอย่างดีเยีย่มทั้งภาคราชการ ส่วนท้องถ่ิน และประชาชน รวมไปถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้จัดตั้ง
กลุ่มความร่วมมือต่าง ๆ เช่น ส่งเสริมการจัดตั้งคณะกรรมการท่องเทีย่วชุมชนของหมู่บ้านชายไทยภูเขา
เผ่าอาข่า ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์บูรณาการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชนตาํบลเวยีงพางคาํ เป็นต้น” 

• โครงการประกวดหมู่บ้านดีเด่นตามหลกัธรรมาภิบาล  
• อบต.ริเร่ิมโครงการรวมกับประชาคมตําบล-หมูบาน  มีวัตถุประสงคโครงการ เพื่อการจัด

ระเบียบหมวดหมู งานการพัฒนาของหมูบานตางๆ ในเขตของ อบต.เปนการเหลียวหลังมอง
อดีต ปจจุบัน มุงสูการพัฒนาในอนาคต ยกระดับการพัฒนาหมูบานท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม สอดคลองกับบทบาทหนาท่ีของกํานนั-ผูใหญบาน,องคกรภาคประชาชน รวม
ตรวจสอบการดําเนินงานทองถ่ินใหเกิดประสิทธิภาพ การเขามีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชน  ซ่ึงเปนกิจกรรมที่ดําเนินการควบคูไปกับการจัดทําแผนพฒันาสามป (พ.ศ.2549-
2551) ของ อบต.เวียงพางคํา 

 
• หลักเกณฑการประเมิน 

หลักนิติธรรม –อาทิเชน การออกกฎของหมูบาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ ขอบังคับของหมูบาน 
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หลักคุณธรรม –อาทิเชน การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม ยกยองคนดี ครอบครัวตัวอยาง 
หลักความโปรงใส –อาทิเชน การเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการ การใชหอกระจายขาว การ
บริหารงานของกองทุนหมูบาน 
หลักการมีสวนรวม –อาทิเชน การเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมกับกิจกรรมของหมูบาน  การ
สงเสริมการรวมกลุมอาชีพ การใชสิทธิเลือกต้ังของประชาชน  

หลักความรับผิดชอบ –อาทิเชน  การเขา
รวมประชุมของ สมาชิกสภา อบต./
ผูแทนหมูบาน 
หลักความคุมคา –อาทิเชน การจัดกจิกรรม
รณรงคใหประชาชนมีความประหยดั และ
ใชทรัพยากรอยางคุมคา การพัฒนาตางๆ
ทางดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม,การจัดทําแผนผัง ประวัติความ
เปนมา ขอมูลของหมูบาน   

การดําเนินงานของศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  ,การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน  
การเสนอแผนงานโครงการขอรับงบประมาณ สอดคลองกับปญหาความเดือดรอนของประชาชนภายใน
หมูบาน การจดัเรียงลําดับความเรงดวนของปญหา เปนตน 

 ศูนย์บูรณาการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลเวยีงพางคาํ 
 อบต.ไดรับความรวมมือจาก

คณะกรรมการหมูบาน กลุมองค
อาชีพตาง ๆ และสภาวัฒนธรรม
ตําบลเวียงพางคํา สงเสริม

สนับสนุนจนไดรับการจัดต้ัง
เปนศูนยบูรณาการวัฒนธรรม

ไทยสายใยชุมชน ระดับตําบล 1
ใน 4 ตําบลนํารอง ของจังหวัด

เชียงราย ท่ีดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค 
 เพื่อพัฒนาตนทุนทางสังคม ใหมีรากฐาน
วัฒนธรรมท่ีเขมแข็งนําไปสูการพัฒนาท่ียัง่ยืน 

 เพื่อสงเสริมสนับสนุนการสืบคนการถายทอด 
การเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน และนํามา
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ประยุกตในชีวติประจําวนั เพิม่คุณคาทางสังคม จิตใจ และมูลคาเพิ่มผลผลิตในชุมชน 
 เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดวยวัฒนธรรม โดยการนําเอาระบบคุณคาใน
วัฒนธรรมไทย การมีศิลธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม และมีจิตวิญญาณ รักถ่ินเกิด อันจะ
นําไปสูการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และปญหาการประพฤตมิิชอบในชุมชน 

 นิทรรศการกลุ่มวฒันธรรม 12 กลุ่มสําคญั ได้แก่ 
 กลุมบุคคลสําคัญของทองถ่ิน 
 กลุมชาติพันธุ 
 กลุมภาษาและวรรณกรรม 
 กลุมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณ ี
 กลุมการศาสนา ความเช่ือ และพิธีกรรม 
 กลุมศิลปะการแสดงดนตรีพืน้บาน 
 กลุมศิลปะหัตถกรรมพื้นบาน 
 กลุมขาวของเคร่ืองใช 
 กลุมแหลงทองเท่ียวทาง
ธรรมชาติ 

 กลุมวัฒนธรรมอาหารการกนิ 
 กลุมสินคาหนึง่ตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ 

 กลุมประวัติศาสตรพื้นบาน 
 

• โครงการพฒันาการท่องเทีย่วเพือ่สุขภาพ/
เชิงอนุรักษ์ หมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า  

-ไดรับการสนบัสนุนงบประมาณ อุดหนุนเฉพาะกิจ 
จํานวน 1,464,800 บาท ไดรับความไววางใจจาก
ประชาคมตําบล-หมูบาน ใหการสงเสริมหมูบานชาว
ไทยภเูขาเผาอาขา บานผาหมี หมูท่ี 6 ตําบลเวียงพาง
คํา เปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ/เพื่อสุขภาพ  ใน
การกอสรางอาคารบริการนักทองเท่ียว,ทางเขาเทาจุด
ชมวิว ,จัดทําหองน้ําบริการสําหรับการเขาคาย
เยาวชน และจดัหาเตนทกางนอน จํานวน 30 หลัง 
เพื่อบริการนักทองเท่ียว   
นอกจากนี้ยังไดรับการประสานขอรับการสนับสนุน
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งบประมาณของ อบต.บางสวน จากหนวยกองรอยทหารมาท่ี 2 กองพนัทหารมาท่ี 138  ท่ีขอรับการ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณกอสราง  เพิ่มเติม ในการ
กอสรางหองน้าํบริการนักทองเท่ียว การติดต้ังไฟฟา 
เพื่อสงเสริมหมูบานผาหมี ตามโครงการความ
รวมมือไทย-พมา เพื่อพัฒนาหมูบานชายแดน ชุดท่ี 
19 ณ บริเวณถํ้าผาหมี หมูท่ี 6 ตําบลเวียงพางคํา 
อําเภอแมสาย จังหวดัเชียงราย 

 
 
 
 
 
 

• ร้านค้ากลุ่มองค์กรอาชีพ อบต.เวยีงพางคาํ 
               “OTOP  CORNER” 
 
อบต.ไดดําเนนิการสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดต้ังกลุม

อาชีพ เงินทุนกูยืมตามโครงการสงเสริมอาชีพหมูบานละ 100,000 บาท ปจจุบันมี 22 กลุมอาชีพ  และ
สนับสนุนใหประชาชนมีการรวมกลุมจัดต้ังเปนกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา  
“กลุ่มองค์กรอาชีพ อบต.เวยีงพางคาํ”นี้  มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและ
สังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกนัตามหลักสหกรณ โดยดําเนนิ
ธุรกิจการผลิต การคา การบริการ อุตสาหกรรม และอ่ืนๆ เพื่อประโยชนของสมาชิก   
หุ้น กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา มีมูลคาหุนละ 10 บาท   ปจจุบันมีจํานวน 14,239 หุน จํานวน
สมาชิก 252 คน มีเงินหมุนเวียนท้ังส้ิน 181,920.52 
บาท  ในป  2547 มีผลกําไรสุทธิ  34,598 บาท เฉล่ีย
ปนผลหุนละ 2.25 บาท 
การเปิดดําเนินธุรกจิร้านค้า “OTOP 
CORNER”  อบต.เวยีงพางคํา โดยความ
รวมมือกับหางเทสโกโลตัส คุมคา สาขาแมสาย ได
สนับสนุนพื้นท่ีจําหนายสินคาหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ ภายในหางฯ พืน้ท่ีประมาณ 300 ตร.ม. 
ประเภทของสินค้า ท่ีจะนํามาจําหนายในราน OTOP 
CORNER โดยมีกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวยีงพางคํา 



 ๑๐

เปนผูดําเนนิการจัดจําหนาย บริหารจัดการ เลือกสรรสินคา OTOP ท่ีมีอยูในอําเภอแมสาย และสินคา
เดนๆ ในแตละอําเภอของจังหวัดเชียงราย  สรางเครือขายสินคาชุมชนทั่วภูมิภาคของประเทศ  แบงกลุม
สินคาเปนประเภท ดังนี ้

• กลุมผลิตภัณฑประเภท อาหาร 

• กลุมผลิตภัณฑประเภท เคร่ืองดื่ม 

• กลุมผลิตภัณฑประเภท ผาและเครื่องแตงกาย 

• กลุมผลิตภัณฑประเภท ของใชและของประดับตกแตง 

• กลุมผลิตภัณฑประเภท ศิลปประดิษฐและของท่ีระลึก 

• กลุมผลิตภัณฑประเภท สมุนไพรท่ีไมใชอาหาร 

• กลุมผลิตภัณฑประเภท เบ็ดเตล็ด เชน นวดคลายเสนแผนไทย กลุมแมบานผาหมี หมูท่ี 6 ,
ผลไมสดทองถ่ินตามฤดูกาล (ล้ินจี่,สตรอเบอร่ี) 

 
 
 

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

คําขวัญประจําตําบลเวียงพางคํา 

 
“เวียงพางคํา เมืองกําเนิดแหงสยาม 

นามแผนดินพระเจาพรหมปฐมกษัตรามหาราช 

งามวิลาส ดอยผาหมี ลิ้นจ่ีหวาน 
นํ้าหนองแหวนเย็นรมรื่น 

ชนหลากเผาล่าํคาวัฒนธรรม 
สุดชายแดนถิน่ธุรกิจเหนือสยาม” 

 
 

 
 



 ๑๑

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่โดยภาพรวมของทุกส่วนราชการ 
มิตทิี ่1 ความสามารถด้านการบริหารภายในของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาํบล  
1)  การคดิค้นเพือ่ปรับปรุงกระบวนการทาํงานหรือลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏบิตัริาชการเพือ่ประชาชน 

องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ไดคิดคนเพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานและไดประกาศ 
กําหนดการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน  โดยไดดําเนินการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ  เพ่ือมาความสะดวกในการติดตอราชการ และบริการประชาชนดังน้ี   

กระบวนงานบริการ เวลาปฏิบัติงานเดมิ เวลาทีป่รับลด 
ด้านสาธารณสุข 
1. การขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุข  
      ภาพ (130  ประเภท) 
-  ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต 
2.การขออนุญาตจัดต้ังตลาด 
-  ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต 

 
 
 

30 วัน/ราย 
 

30  วัน/ราย 

 
 
 

20 วัน/ราย 
 

20  วัน/ราย 

3.  การขออนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ี
สะสมอาหาร (พ้ืนที่เกิน 200 ตร.ม.) 
-  ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต 

 
 

30  วัน/ราย 

 
 

20  วัน/ราย 
4.  การขออนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 
-  ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต 

 
30  วัน/ราย 

 
20  วัน/ราย 

ด้านจัดเกบ็รายได้ 
1.  จัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ 
2.  จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
3.  จัดเก็บภาษีปาย 

 
8 นาที / ราย 

10 นาที / ราย 
10  นาที / ราย 

 
5 นาที / ราย 
5 นาที / ราย 
5  นาที / ราย 

งานอืน่ ๆ  
1. ขออนุญาตกอสรางอาคาร 
2.  สนับสนุนนํ้าอุปโภคบริโภค 
3. ชวยเหลือสาธารณภัย 
4. รับเรื่องราวรองทุกข  
5. ศูนยบริการรวม (SERVICE LINK) 

 
45 นาที / ราย 
1  วัน / ราย 
1  ชม. / ราย 

แจงตอบภายใน 10 วัน 
- 

 
30  วัน / ราย 
3  ชม./ราย 
ในทันที 

แจ งตอบภายใน7วัน
ตามท่ี กพร.กําหนด 

 
มิตทิี ่2 ความสามารถในการบริหารทรัพยากรด้านการเงนิ 
 องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก งบประมาณรายรับมา
จากการจัดเก็บภาษีท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง และเงินจัดสรรท่ีรัฐบาลจัดสรรให องคการบริหาร
สวนตําบลเวียงพางคํา ไดจัดสรรงบประมารเพ่ือใชในการพัฒนาทางดานตาง ๆ อยางครอบคลุมและท่ัวถึง 
เปนไปตามความตองการของประชาชนและเปนไปตามแผนพัฒนาสามป โดยองคการบริหารสวนตําบลเวียง
พางคํา ไดคํานึงถึงปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนใหญในการใชงบประมาณ 



 ๑๒

แบบสรุปยอดรายรับ – รายจ่าย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2545 ถงึ 2548 
ปงบประมาณ รายรับจรงิ รายจายจริง รายรับสูงกวา 

รายจาย 
หมายเหตุ 

ขอมูล ณ วันท่ี 
2545 7,938,230.31 6,875,175.20 +1,063,055.11 30 ก.ย.2545 
2546 13,029,210.65 11,372,575.89 +1,656,634.76 30 ก.ย.2546 
2547 15,121,366.90 6,923,040.64 +8,198,326.26 30 ก.ย.2547 
2548 19,195,057.29 8,603,065.60 +10,591,991.69 31 ก.ค.2548 

สถานะการคลงั 
 ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา มียอดเงินสะสมในปงบประมาณ 2548 ท่ีสามารถ
นํามาใชไดจํานวน   5,007,152.40  บาท 

การบริหารงบประมาณในปีทีผ่่านมาและปีปัจจุบนั 
 ในปงบประมาณท่ีผานมา แมวารายรับขององคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคําจะมีจํานวนจํากัดเม่ือ
เปรียบเทียบกับภารกิจตาง ๆ ท่ีจะตองดําเนินการเพื่อบริการใหแกประชาชนตามอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายก็
ตาม แตองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ก็สามารถดําเนินการกิจการตามท่ีไดต้ังงบประมาณไวครบถวน
ทุกรายการและในเรื่องความประหยัด และความคุมคาในการบริหารจัดการโครงการหรอืงานประจํา ซึ่งเปน
ปจจัยหลักท่ีสามารถใชวัดความสําเร็จของการปฏิบัติงานไดนั้น ปรากฏวางานหรือโครงการตาง ๆ ท่ีไดมีการ
จัดซ้ือ/จัดจาง เมื่อเทียบกับราคากลางท่ีกําหนดแลว ในภาพรวมทุกโครงการผูเสนอราคาจะเสนอราคาตํ่ากวา
ราคากลางซ่ึงเปนการประหยัดงบประมาณได 
และยังสามารถนําเงินท่ีเหลือจากโครงการตาง ๆ มาขยายจัดทําโครงการตามท่ีประชาชนตองการไดทันตาม
ความตองการ  หรือนําไปใชประโยชนดานอืน่ ๆ ตามความตองการของประชาชน   ซึ่งเปนไปตามตาราง
เปรียบเทียบการใชงบประมาณขางทายน้ี 

 สําหรับในการบริหารจัดการของการจัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณ 2547  มีโครงการกอสรางท่ี
ประกาศประกวดราคา สอบราคา ตามระเบียบพัสดุฯ จํานวน  10 โครงการ มีวงเงินงบประมาณรวมท้ังส้ิน 
2,797,300.-บาท เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจางทุกโครงการแลว มีเงินเหลือจายทําใหประหยัดงบประมาณ รวมเปนเงิน
ท้ังส้ิน 548,790.-บาท คิดเปนรอยละ 19.62 ของงบประมาณดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 ประเภทหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีดําเนินการประจําปงบประมาณ 2548 

รายการ ต้ังไว เบิกจาย คงเหลือ 

1)ครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรพกพา 60,000.00 52,580.00 7,420.00 

2)ครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลสูง 31,000.00 30,900.00 100.00 

3)ครุภัณฑเครื่องควบคุมและสํารองไฟฟา 2,600.00 2,500.00 100.00 

4)ครุภัณฑโตะวางเครื่องคอมพิวเตอร 3,200.00 2,900.00 300.00 

5)ครุภัณฑชุดไมโครโฟนหองประชุม 85,000.00 84,500.00 500.00 

6)ครุภัณฑเครื่องโทรสาร เลเซอร 18,000.00 17,000.00 1,000.00 
 



 ๑๓

 ประเภทหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีดําเนินการประจําปงบประมาณ 2548 
รายการ ต้ังไว เบิกจาย คงเหลือ 

7)คาปรับปรุงหองสํานักงานปลัด อบต. 14,300.00 14,000.00 300.00 

8)กอสรางท่ีอานหนังสือพิมพ 10 หมูบาน 998,000.00 820,000.00 178,000.00 

9)กอสรางบอพักน้ํากระเบ้ืองโคง หมูท่ี 7 101,800.00 100,000.00 1,800.00 

10)กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 4 726,500.00 720,000.00 6,500.00 

11)กอสรางทอลอด คสล.หมูท่ี 7 63,900.00 62,500.00 1,400.00 

12)กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 10 444,000.00 440,000.00 4,000.00 

13)กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 9 686,000.00 684,900.00 1,100.00 

14)กอสรางถนนปูบลอก หมูท่ี 6 443,600.00 442,000.00 1,600.00 

15)กอสรางรองระบายนํ้า หมูท่ี 2 763,300.00 760,000.00 3,300.00 

16)กอสรางทอลอดขามถนน คสล.หมูท่ี 10 131,000.00 130,000.00 1,000.00 

17)กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 5 330,500.00 329,800.00 700.00 

18)กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 9 202,100.00 201,000.00 1,100.00 

19)กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูท่ี 5 677,500.00 675,000.00 2,500.00 

20)กอสรางทอระบายนํ้าปองกันน้ําทวม หมูท่ี 1 75,300.00 74,000.00 1,300.00 

รวมท้ังส้ิน 20 รายการ 5,857,600.00 5,643,580.00 214,020.00 

สรุป สําหรับในการบริหารจดัการของการจดัซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณ 2548  มโีครงการกอสรางท่ี
ประกาศประกวดราคา สอบราคา ตามระเบียบพัสดุฯ ในประเภทครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน  20 
โครงการ มีวงเงินงบประมาณรวมท้ังส้ิน 5,857,600.-บาท เมื่อมีการจัดซ้ือจัดจางทุกโครงการแลว มีเงินเหลือ
จายทําใหประหยัดงบประมาณ รวมเปนเงินท้ังส้ิน 214,020.-บาท คิดเปนรอยละ  3.65 ของงบประมาณดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน   ซึ่งจะเห็นวามีจํานวนงบประมาณท่ีเหลือเพียงเล็กนอย เนื่องจากในการจัดทําราคากลาง
สิ่งกอสราง ราคาวัสดุสิ่งกอสรางมีคาผันผวนสูงข้ึนตามราคานํ้ามัน แตการต้ังงบประมาณของ อบต.จะคงราคา
กลางตามท่ีมีการประมาณราคาไวเดิม 
 

มิตทิี ่3 ความตั้งใจและการอุทศิเวลาเพือ่ประโยชน์ของราชการของผู้ร่วมงาน 
         พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา มีหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ
คือการใหบริการแกประชาชน และการพัฒนาชุมชนตําบลใหมีความเจริญกาวหนาเปนตําบลท่ีนาอยู  ฉะน้ันจึง
จําเปนอยางยิ่งท่ีพนักงานและลูกจางทุกคน จะตองทุมเทความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเต็มกําลัง 
รวมถึงจะตองเสียสละเวลาใหแกทางราชการในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ เพื่อใหงานท่ีได
มอบหมายประสบผลสําเร็จตามท่ีไดต้ังไวและกอใหเกิดประโยชนแกสวนรวม   โดยองคการบริหารสวนตําบล
เวียงพางคํา ไดออกประกาศองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของพนักงานสวนตําบลและลูกจาง  ฉบับลงวันท่ี   1  ตุลาคม 2546  เพื่อยึดเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ี



 ๑๔

ของพนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา อยางเครงครัด ตลอด
ปงบประมาณ  พ.ศ.2548   ดังน้ี    
 1.พึงดํารงตนใหต้ังม่ันอยูในศิลธรรมปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต เสียสละและมีความ
รับผิดชอบ 
 2.พึงปฏิบัติหนาท่ีอยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ 
 3.พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของประชาชน
เปนหลัก 
 4.พึงปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา 
 5.พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 
 6.พึงปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความอุตสาหะ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร เอาใจใสระมัดระวัง
รักษาประโยชนของทางราชการ อยางเต็มกําลัง ความสามารถ 
 7.พึงตอนรับใหความสะดวก ใหความเปนธรรม แกประชาชนผูมาติดตอราชการเกี่ยวกับหนาท่ีของ
ตนโดยไมชักชาและดวยความสุภาพเรียบรอย ไมดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี หรือขมเหงประชาชน ผูมาติดตอ
ราชการ 
 8.พึงปฏิบัติตนตอผูรวมงานดวยความสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคีและไมกระทําการอยางใดท่ี
เปนการกลั่นแกลงกัน 
  

การปฏบิตังิานของพนักงานส่วนตาํบลและพนักงานจ้าง 
                        วนัจันทร์-วนัศุกร์ 
                        พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา เริ่มปฏิบัติต้ังแต
เวลา 08.30-16.30น. โดยไมหยุดพักเท่ียง ซึ่งมีเวรปฏิบัติหนาท่ีชวงพักเท่ียง   และในกรณีท่ีมีงานเรงดวนก็จะ
ปฏิบัติงานตอไปหลังจากเวลา 16.30 น. จนกวางานจะแลวเสร็จเสมอ  หรือหากมีกิจกรรมพิเศษพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางทุกคนใหความรวมมือในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี  นอกจากน้ีหลังเวลาราชการยังจัด
เวรยามคอยดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพยสินของทางราชการ  ต้ังแต 16.30 น. จนถึง 08.30 น.ของวันใหม  
และเวรยามรับแจงเหตุฉุกเฉินและเฝาระวังสาธารณภัยทุกวันท้ังในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ  ซึ่งจะ
เปนการอยูเวรยามรวมกับสมาชิกสภา อบต. ในการปฏิบัติหนาท่ีของศูนย อปพร.อบต.เวียงพางคํา 
 

                         วนัเสาร์, วนัอาทติย์, วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 
                          องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา มีเวรปฏิบัติงานใหบริการประชาชนในวันหยุดราชการ 
โดยมีคําส่ังใหพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางปฏิบัติหนาท่ีรองรับโดยไมมีคาลวงเวลา  และนอกจากนี้ยัง
มีการจัดเวรยามเพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพยสินของทางราชการต้ังแต 16.30 น. จนถึง 08.30 น.ของ
วันใหม และเวรยามรับแจงเหตุฉุกเฉินและเฝาระวังสาธารณภัยทุกวันท้ังในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ  
ตลอดจนการจัดต้ังศูนยบริการนักทองเท่ียว ในชวงวันหยุดของเทศกาลตาง ๆ เพื่อบริการนักทองเท่ียวท่ีเดิน
ทางเขามาในพ้ืนท่ีอําเภอแมสาย เนื่องจากเปนเสนทางท่ีนักทองเท่ียวเดินทางเขามาเปนจํานวนมาก 

 



 ๑๕

โครงการทีอ่งค์การบริหารส่วนตําบลเวยีงพางคาํ 
บริการประชาชนในวนัหยุดราชการ / นอกสถานที ่

ลาํดบั
ที ่ โครงการ วนั/เดอืน/ปี

ดาํเนินการ 
ผู้เข้าร่วม 

 สถานที ่

1. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนสวนปาบานผาหมี เพื่อการทองเท่ียว 6 ต.ค. 47 บริการประชาชน หนวยจัดการตนน้ําท่ี 10
2.  ลานกีฬาอเนกประสงค 24 พ.ย. 47 บริการประชาชน หมูที่ 6 
3.  จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําป 2547 27 พ.ย. 47 บริการประชาชน อบต.เวียงพางคํา
4.  แผนปฏิบัติการ  อบต.เวียงพางคํา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.

2548 
30  ธ.ค. 47 บริการประชาชน อบต.เวียงพางคํา

5.  กิจกรรมจัดงานวันเด็ก  ประจําป  2548 7 ม.ค. 48 บริการประชาชน อบต.เวียงพางคํา
6.  การดําเนินการตามโครงการปลูกตนราชพฤกษเฉลิมพระ

เกียรติเนื่องในวันมหามงคลสมัย พระเจาอยูหัวจะทรงมีพระ
ชนมพรรษา  80  พรรษา  ในป  2550                                          

4 ม.ค. 48 บริการประชาชน อบต.เวียงพางคํา

7. การประชาสัมพันธการประชุมสภา อบต.สัญจร และการรับ
ชําระภาษีนอกสถานที่ 

11 ก.พ. 48 บริการประชาชน ศาลาอเนกประสงคประจํา
หมูบาน 10 หมู

8. ขอสนับสนุนชุดตรวจสารเสพติดเพื่อปองกันแกไขปญหาการ
แพรระบาดของสารเสพติดในกลุมเด็ก นักเรียน 

15 ก.พ. 48 บริการประชาชน อบต.เวียงพางคํา,ตูยาม
เวียงพางคํา,รร.ปาเหมือด 

9. โครงการประกวดตลาดสด อปท. ( ตลาดดี มีมาตรฐาน 
ประจําป 2548 ) 

17 ก.พ. 48 บริการประชาชน ตลาดสดบานปาเหมือด

10. การประชาสัมพันธใหประชาชนในหมูบานออกกําลังกาย
แบบแอโรบิคดานซ 

22 ก.พ. 48 บริการประชาชน อบต.เวียงพางคํา

11. รายงานผลการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา 28 ก.พ. 48 บริการประชาชน วัดปาเหมือด 
12. ขอความรวมมือเจาของตลาดเอกชนจัดรณรงคลางตลาดสด 15 มี.ค. 48 บริการประชาชน ตลาดสดหมู 9 และหมู 10
13. รายงานการใหความชวยเหลือผูประสบวาตภัย 30 มี.ค. 48 บริการประชาชน อบต.เวียงพางคํา
14. การดําเนินงาน Internet ตําบลตามยุทธศาสตรของกลุม

ภารกิจดานพัฒนาชุมชน  และสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ิน ประจําป 2548 

31 มี.ค. 48 บริการประชาชน อบต.เวียงพางคํา

15. ขอเรียนเชิญรวมงานประเพณีสงกรานตและรวมเปน
คณะกรรมการดําเนินการจัดงานประเพณีสงกรานต สรงนํ้า
พระ รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ ตําบลเวียงพางคํา ประจําป 2548

7 เม.ย. 48 บริการประชาชน อบต.เวียงพางคํา

16. ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธตรวจโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ และโรคเอดส 

26 เม.ย 48 บริการประชาชน อบต.เวียงพางคํา

17. ขอเรียนเชิญเปนประธานในการมอบรางวัลโครงการประกวด
หมูบานดีเดนตามหลักธรรมาภิบาล 

22 มิ.ย. 48 บริการประชาชน ที่วาการอําเภอแมสาย

18. ขอเรียนเชิญเขารวมกิจกรรมและประชาสัมพันธการประกวด
เรียงความเพื่อชิงทุนการศึกษา 

22 มิ.ย. 48 บริการประชาชน อบต.เวียงพางคํา

19. โครงการเจาหนาท่ีรัฐปลอดยาเสพติด จังหวัดเชียงราย ป 
2548 ,วันตอตานยาเสพติดโลก 

24 มิ.ย. 48 บริการประชาชน วัดปาเหมือด   

20. ขอเชิญรวมพิธีเฉลมิพระเกียรติเนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ป 2548

4 ส.ค. 48 บริการประชาชน อําเภอแมสาย 



 ๑๖

 
ลาํดบั
ที ่

โครงการ วนั/เดอืน/ปี
ดาํเนินการ 

ผู้เข้าร่วม 
 

สถานที่

21. ขอประชาสัมพันธการรับสมัครเยาวชนเขารวมโครงการศูนย
เยาวชน อบต.เวียงพางคํา 

18 ส.ค. 48 บริการประชาชน อบต.เวียงพางคํา

22. ขอเชิญเขารวมพิธีโลชิงชา ประจําป 2548 22 ส.ค. 48 บริการประชาชน บานผาหมี หมูที่ 6
23. ประชุมสมาชิกกลุมองคกรอาชีพ ตําบลเวียงพางคํา 23 ส.ค. 48 บริการประชาชน อบต.เวียงพางคํา
24. ขอความรวมมือประชาสัมพันธใหเยาวชนเขารวมคัดตัว

นักกีฬา 
23 ส.ค. 48 บริการประชาชน อบต.เวียงพางคํา

25. การประกาศผลการตัดสินการประกวดเรียงความชิง
ทุนการศึกษา 

31 ส.ค. 48 บริการประชาชน อบต.เวียงพางคํา

 
           การลาของพนักงานส่วนตาํบลและพนักงานจ้าง 
     

การลาของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ไดมีการ
จัดทําบัญชีควบคุมการลาทุกประเภทของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางในสังกัด และส้ินปงบประมาณ
เจาหนาท่ีก็จะสรุปผลการลาของพนักงานสวนตําบลและลูกจางใหผูบริหารทราบซึ่งการลาทุกประเภทของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางไดปฏิบัติตามระเบียบท่ีกําหนด โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 (เริ่ม
ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2547  -  30  กันยายน 2548 ) สรุปจํานวน วันลากิจ ลาพักผอนของพนักงานและลูกจางคิด
เปนรอยละ 19.20 เมื่อเทียบกับจํานวนสิทธิวันลาของทุกคนแลว  ตามแบบสรุปการลาของพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางดังน้ี   (ซึ่งกรณีดังกลาวไมนําสิทธิการลาปวยของพนักงานและลูกจางมาคิดดวย)  
1)  แบบสรุปวนัลาของพนักงานส่วนตาํบล   ระหว่างวนัที ่ 1  ตุลาคม  2547 -  วนัที ่ 30 กนัยายน  2548 

ลาํดบั
ที ่

ช่ือ  - สกลุ ลาป่วย ลา
พกัผ่อน 

สิทธิ
วนัลา 

ลากจิ สิทธิ
วนัลา 

รวมวนัลา คดิเป็น % 

1. ร.ท.กิตติชัย   เจริญยิ่ง - - 30 - - - 0 
 สํานักงานปลัด อบต.        

2. น.ส.สอิ้งมาส  แสงศรี - - 10 - - - 0 
3. น.ส.สามินี  ดูดี 1 3 10 3 3 7 25% 
 สวนการคลัง        

4. นางกุหลาบ  ขาเลศักดิ์ - - 20 - - - 0 
5. นายธงชัย  จําปา - - 20 - - - 0 
 สวนโยธา        

6. วาท่ี ร.อ.เทพพิทักษ สวางเต็ม - 14 20 2 2 16 57.14% 
 สวนการศึกษา        

7. น.ส.สุทราทิพย  บุญมี 1 - 10 - - 1 3.57% 
 



 ๑๗

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ  - สกุล ลา
ปวย 

ลา
พักผอน 

สิทธิ
วันลา 

ลากิจ สิทธิ
วันลา 

รวมวันลา คิดเปน % 

 พนักงานสวนตําบลท่ียายออก        
1. น.ส.เขมขวัญ  กลางหลา - - - - - - - 
2. น.ส.ยุพิน  เช้ือหมอ - - - - - - - 
3. น.ส.วิสุลัดดา  ทรายคํา - - - - - - - 
4. นางนงคเยาว  แสวงผล - - - - - - - 
 รวม 2 17 120 5 5 24 19.20% 

 

2)  แบบสรุปวนัลาของพนักงานจ้าง   ระหว่างวนัที ่ 1  ตุลาคม  2547 -  วนัที ่ 30 กนัยายน  2548 
ลาํดบั
ที ่

ช่ือ  - สกลุ ลาป่วย ลา
พกัผ่อน 

สิทธิ
วนัลา 

ลากจิ สิทธิ
วนัลา 

รวมวนัลา คดิเป็น % 

 สํานักงานปลัด อบต.        
1. นายธงชัย  ปญญาพฤกษ - - 10 6 6 6 21.43% 
2. นายบุญมี  วินัน  - - 10 - - - 0 
3. น.ส.วิยุดา  หวางเช้ือ - - 10 12 12 12 42.85% 
4. นายสมพงษ  ศรีณรงค  4 - 10 - - 4 14.28% 
5. น.ส.สุวิตรา  จินะโกษฐ - - 10 - - - 0 
 สวนการคลัง        

6. นายไพบูลย  ราชคม - - 10 4 4 4 14.28% 
 สวนโยธา        

7. นายอุดมทรัพย  ศักดิ์แสน - - 10 8 8 8 28.57% 
8. นายประทีป  เตจะ - - 10 - - - 0 
 สวนการศึกษา        

9. น.ส.ดอกรัก  บ้ังเงิน - - 10 - - - 0 
10. น.ส.ธิดา  ใจพูล        - - 10 - - - 0 
11. น.ส.แพรวพรรณ  บรรเลง

กาศ 
- - 10 - - ลาคลอด 

60 วัน 
99.43% 

12. น.ส.อุไรวรรณ  รุงสิริพิพัฒน - - 10 - - - 0 
13. นางโสภา  ลาภพรวโิรจน - - 10 - - - 0 
14. น.ส.จารุรินทร  ศรีวิชัย - - 10 - - - 0 
15. นางสายฝน  ปญญา - - 10 2 2 2 7.14% 
16. น.ส.มยุรา  คําต๋ันแกว - - 10 4 4 4 14.28% 
17. นางแสงจันทร  อึ้งอภิธรรม - - 10 - - - 0 



 ๑๘

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ  - สกุล ลาปวย ลา
พักผอน 

สิทธิ
วันลา 

ลากิจ สิทธิ
วันลา 

รวมวันลา คิดเปน % 

18. น.ส.นรีเวช  เนตรยอง 1 - 10 - - 1 3.57% 
19. นางศรีนวล  ไชยสีต๊ิบ - - 10 5 5 5 17.85% 
20. น.ส.รุงทิวา  วินัน - - 10 5 5 5 17.85% 
21. นางจันทรจุรี  พรมจันทร - - 10 1 1 1 3.57% 
22. น.ส.เกษริน  แสงบุญเรือง - - 10 - - - 0 

 รวม 5 - 220 47 47 47 21.36% 
 
มิตทิี ่4 ความพงึพอใจของผู้รับบริการ 

จากการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ท้ัง 3  มิติ ท่ีกลาวมาขางตนไดสรางมิติ
การปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีระบบ ท้ังน้ีเนื่องจากการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลทุก ๆ ดาน โดย
เฉพาะงานดานการพัฒนา งานดานการสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชนดาน
การศึกษา งานบําบัดผูติดยาเสพติด ฯลฯ องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ไดนํากระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชนมาใชในรูปของคณะกรรมการ  โดยจัดทําเวทีประชาคมหมูบานจัดทําเวทีประชาคมตําบลและ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาตําบล  ซึ่งทุกกระบวนการปฏิบัติเปนไปดวยความ
รวดเร็ว โปรงใส และสามารถตรวจสอบไดพรอมท้ังไดมีการพิจารณา กลั่นกรอง งานท่ีตองปฏิบัติเรียบลําดับ
ความจําเปนและเรงดวน เพ่ือแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชน ซึ่งการดําเนินดังกลาวเปนท่ีสราง
ความพึงพอใจใหกับประชาชนและเปนท่ียอมรับเปนอยางดี  ตัวอยางเชน 

        ความพงึพอใจในด้านการบริการประชาชน 
        องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  ไดใหความสําคัญกับการใหบริการสาธารณะแกประชาชนใน
เขตพื้นท่ีรับผิดชอบ เปนอยางมาก  เนื่องจากผูบริหารมีนโยบายในการใหบริการแกประชาชน  ซึ่งเปนหัวใจ
หลักในการปฏิบัติภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และรัฐ   ซึ่งใชหลักการใหบรกิารท่ีดีท่ีสุดแก
ประชาชนผูท่ีมาใชบริการ  เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางดีท่ีสุด 

องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  มีรายไดจากการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ และรายได
ท่ีไดรับการจัดสรรจากรัฐบาล การจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ทําโดยการจัดทําปาย 
ประกาศการชําระภาษีใหประชาชนทราบ และออกหนังสือแจงใหประชาชนมาชําระภาษีภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด ทําใหประชาชนผูมีหนาท่ีเสียภาษีมาเสียภาษีกันอยางตอเนื่อง  ซึ่งถงึมีปญหาบางแตก็สามารถ
ดําเนินการแกไขได โดยการสรางความเขาใจในการชําระภาษีใหแกประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ และ
ไดรับความรวมมือจากประชาชนไดเปนอยางดี พรอมท้ังออกบริการจัดเก็บภาษี ตางๆ นอกจากสถานท่ี ซึ่งเปน
ท่ีพอใจของประชาชนอยางมาก และลดข้ันตอนของการรับชําระภาษีใหแลวเสร็จอยางรวดเร็ว    โดยใหบริการ
ชําระภาษีบํารุงทองถิ่น  ภาษีโรงเรอืน และภาษีปาย   ซึ่งผลปรากฏวา องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา 
ไดรับรางวัล ชมเชย โครงการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีความพยายามในการจัดเก็บภาษี 



 ๑๙

ประจําป 2548 จากกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น  และไดรับ เงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับความพยายามในการ
จัดเก็บภาษี ประจําป 2548  โดยสามารถนําไปใชจายไดตามอํานาจหนาท่ี เพื่อนํามาพัฒนาทองถิ่น เปนจํานวน 
260,000 บาท   (สองแสนหกหมื่นบาทถวน)   
 สวนการบริการประชาชนในดานการจัดเก็บขยะมูลฝอย  ซึ่งเปนภารกิจท่ีองคการบริหารสวนตําบล
เวียงพางคํา ไดใหบริการประชาชนดวย  โดยองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ไดอนุญาตใหเอกชนเขามา
ดําเนินการจัดเก็บขยะในพ้ืนท่ี  ไดออกใหบริการประชาชนทุกวันผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปในแตละพ้ืนท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบลอยางท่ัวถึง  ซึ่งในสวนน้ีเปนบริการท่ีองคการบริหารสวนตําบลมีคาธรรมเนียมใน
การจัดเก็บและมีพนักงานเอกชนใหบริการจัดเก็บคาขยะในแตละครัวเรือน  ประชาชนไมตองมาชําระ
คาธรรมเนียม ณ ท่ีทําการ อบต.  ทําใหลดปญหาดานมลพิษ และสิ่งแวดลอม  อีกท้ังทําใหเกิดความสะอาด
เรียบรอย ในภาพรวมท้ังตําบล    และเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีประสานใหองคการบริหารสวนตําบล
ตาง ๆ ในอําเภอแมสาย มีการวางแผนการบรหิารจัดการขยะมูลฝอย  เนื่องจากมีพื้นท่ีการกําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลตําบลแมสาย ต้ังอยูในพื้นท่ี      
 และนอกจากนี้องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ยังใหบริการการอนุญาตในดานตาง ๆ ตาม
พระราชบัญญัติสาธารณสุข   เชน การขออนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหนายอาหารหรอืสถานท่ีสะสมอาหาร ขอ
อนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ขออนุญาตจัดต้ังตลาด   ขออนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือ
ทางสาธารณะ   และดานอื่น ๆ   เชน การใหบริการสนับสนุนน้ําอุปโภคบริโภค   การชวยเหลือและบรรเทาสา
ธารณภัย  การรับเรื่องราวรองทุกข  เปนตน  
 นอกจากน้ี  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  ยังเปน หนวยงานนํารองในดานการใหบริการ 
ศูนยบริการรวม  (SERVICE LINK)  โดยประชาชนสามารถมาติดตอขอรับบริการท่ีองคการบริหารสวนตําบล
เวียงพางคํา  แตสามารถไดรับบริการอื่น ๆ ดวย กลาวคือเปนจุดรับเรื่องท่ีรวมบริการหลายประเภท หรือบริการ
จากหลายหนวยงานเขาไวดวยกัน  เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการย่ืนขอรับบริการตาง ๆ ไดท่ีจุด
รับบริการเพียงจุดเดียว  ใหคําแนะนําการขอใชบริการจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ซึ่งเปนไปตามพระราช
กฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546   
 

ความพงึพอใจในการตดัสินใจบริหารของ พนักงานส่วนตาํบล  ลูกจ้าง สมาชิก อบต. 
    การบริหารท้ัง  3 ฝาย คือ ฝายคณะผูบริหาร ฝายสมาชิกสภา  และฝายพนักงานสวนตําบลไดประชุม
ช้ีแจง  มอบหมายนโยบายในการบริหาร โดย 

-บริการประชาชนดวยความเสมอภาค  รวดเรว็  โปรงใส  สามารถตรวจสอบได  โดยเปรียบเสมือน
ประชาชนเปนลูกคารายใหญท่ีมารับบริการ 

-ปฏิบัติตอผูมารับบริการดวยความมีน้ําใจ  เมตตาเอื้อเฟอ  พูดจาไพเราะ  และยิ้มแยมแจมใส
ตลอดเวลาจงึมองไดวาในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
เวียงพางคําเปนอยางมาก  ปรากฏวารอยละ 79   มีความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล
เวียงพางคํา   โดยสํารวจจากจาํนวนประชาชนท่ัวไปท่ีเขามาใชบริการในทุกสวนราชการในท่ีทําการองคการ
บริหารสวนตําบล 120  คนโดยองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ไดจัดทําแบบสอบถามสํารวจความพึง



 ๒๐

พอใจของประชาชนโดยในจํานวนน้ีรอยละ 80 พึงพอใจตอสภาพภูมิทัศนของ อบต.ท่ีมาใชบริการตามแบบ ดัง
ตัวอยางแนบทายภาคผนวก 

ความพงึพอใจในการจัดโครงการให้บริการประชาชนต่าง ๆ  (การบริการเชิงรุก) 
   ปรากฏวารอยละ  79   มีความพึงพอใจในโครงการใหบริการประชาชน   โดยสํารวจจากโครงการ  3   

โครงการ ในจํานวนประชาชนท่ัวไปท่ีเขารวมโครงการ 140  คน  โดยองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ให
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลเวียงพางคํา  ไดจัดทําแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจตอโครงการ
ใหบริการประชาชนตามแบบดังตัวอยางท่ีแนบทายภาคผนวก 

         องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ไดจัดกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมงานประเพณีตางๆ ในวัน
สําคัญของชาติ  กิจกรรมการแขงขันกีฬา  กิจกรรมการออกหนวยเคลื่อนท่ีเพื่อบริการประชาชน โดยเฉพาะ
กิจกรรมการออกหนวยเคลื่อนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลไดรับความสนใจจากประชาชนเปนอยางมาก 
รวมถึงการออกไปจัดเวทีประชาคมทุกหมูบานในเขตตําบล  เพื่อใหทราบถึงปญหาและความตองการของ
ประชาชนท่ีแทจริง เพราะในการออกหนวยแตละครั้ง องคการบริหารสวนตําบลจะจัดเวทีการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล    การรับฟงปญหาความตองการของพ้ืนท่ี  ใหคําปรึกษาดานอาชีพท่ี
ใหความรู ใชงบประมาณนอยตลอดจนมีการสาธิตวิธีการทําใหประชาชนท่ีสนใจ    ซึ่งเรียนรูแลวสามารถ
นําไปประกอบอาชีพเพื่อเปนรายไดเสริมใหกับครอบครัวได   บริการอํานวยความสะดวกในการรับชําระภาษี
และคาธรรมเนียมตางๆและไดประสานงานหนวยงานราชการตาง ๆ  ท่ีอยูในเขตรับผิดชอบ และเก่ียวของกับ
การใหบริการประชาชน เชน สถานีอนามัย ท่ีทําการปกครองอําเภอ เปนตน    เขารวมกิจกรรมออกหนวย
เคลื่อนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ในการประชาคมระดมความเห็นของประชาชน  

 -ดังเอกสารบัญชีการแกไขปญหาขอรองเรียน รองทุกข และการใหขอมูลขาวสารของทางราชการ 
แนบทายภาคผนวก 
 

   ความพงึพอใจในด้านการจัดสรรงบประมาณด้านการพฒันาของแต่ละหมู่บ้าน 
   องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  ไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ในดานตามท่ีกลาวมาแลวขางตนวา  องคการบริหารสวนตําบลไดนําเรื่องผานกระบวนการพิจารณากลั่นกรอง
จากคณะกรรมการ เวทีประชาคม  ประกอบกิจการการบริหารท่ีควบคุมดูแล ไมใหเกิดการเลื่อมล้ําในทุกๆ ดาน
การปฏิบัติหนาท่ี การจัดสรรงบประมาณ เปนท่ียอมรับของประชาชนไมเกิดปญหาในดานการแบงปน
ทรัพยากร ทางดานการพัฒนาใหกับหมูบานแตอยางใด  สรางความเขาใจและ ปญหา ความตองการของแตละ
หมูบานเปนไปอยางดี  ดังสรุปข้ันตอนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2549-2551) ดังน้ี 

สรุปขั้นตอนการจัดทาํร่างแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2549-2551)  
ของ อบต.เวยีงพางคาํ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

1.ความเป็นมาของการจัดทาํร่างแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2549-2551) 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย     การจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2546 ไดใหคํานิยาม แผนพฒันาสามป หมายถึง แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา       อันมีลักษณะเปน
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การกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา      ท่ีจดัข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป   ซ่ึงมีความ
ตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา ครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุก
ป    
2. วตัถุประสงค์ของการจัดทาํแผนพฒันาสามปี 
  1. เพื่อแสดงความสัมพันธเช่ือมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา      และการจัดทํางบประมาณประจําป 
  2. เพื่อแสดงแนวทางการพฒันาในชวงสามีปท่ีมีความสอดคลอง         และสามารถ
สนองตอบตอยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. เปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตางๆ             ใหอยูในลักษณะท่ีพรอมจะบรรจุใน
เอกสารงบประมาประจําป และนําไปปฏิบัติไดทันทีเม่ือไดรับงบประมาณ 
3. ขั้นตอนในการจัดทาํแผนพฒันาสามปี 
 1.การเตรียมการจัดทําแผน และจัดเก็บขอมูล  ภายในเดอืนมกราคม-กุมภาพันธ 2548 
-อบต.เวยีงพางคํา จัดประชุมช้ีแจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบัการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2549-2551) ,
การกําหนดหลักเกณฑการประเมินการประกวดหมูบานดีเดน ตอคณะกรรมการพัฒนา อบต./
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา/คณะท่ีปรึกษา  เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพนัธ 2548 
 2.การจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน ภายในเดือนกมุภาพันธ-มีนาคม 2548 
-นําผลที่ไดจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต./ผูบริหาร อบต. นําแจงตอท่ีประชุมประชาคม
ตําบลสัญจร คร้ังท่ี 3/2548 เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพนัธ 2548 ณ ศาลาอเนกประสงคบานปายางใหม (การ
ประชุมสภา อบต.สัญจร) 
-กําหนดนดัประชุมประชาคมหมูบาน ในแตละหมูบาน เพื่อใหมีการรวบรวมขอเสนอ ปญหา ความ
ตองการ โดยท่ีประชุมประชาคมหมูบาน นดัการประชุมจดัทําแผนพฒันาหมูบาน ดังนี ้
 บานแมสาย หมูท่ี 1   ประชุมวันท่ี 10 มีนาคม 2548 
 บานดอยงาม หมูท่ี 2 ประชุมวันท่ี 10 มีนาคม 2548 
 บานเวยีงพาน หมูท่ี 3 ประชุมวันท่ี 10 มีนาคม 2548 
 บานปายางใหม หมูท่ี 4 ประชุมวันท่ี 16 มีนาคม 2548 
 บานปาเหมือดรุงเจริญ หมูท่ี 5 ประชุมวันท่ี 12 มีนาคม 2548 
 บานผาหมี หมูท่ี 6 ประชุมวนัท่ี 14 มีนาคม 2548 
 บานหวยน้ําริน หมูท่ี 7 ประชุมวันท่ี 14 มีนาคม 2548 
 บานปาเหมือดสันติสุข หมูท่ี 8 ประชุมวันท่ี 20 มีนาคม 2548 
 บานปาเหมือดสุขสําราญ หมูท่ี 9 ประชุมวนัท่ี 20 มีนาคม 2548 
 บานปายางผาแตก หมูท่ี 10 ประชุมวันท่ี 16 มีนาคม 2548 
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-คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพฒันา อบต.  นาํผลการประชุมประชาคมหมูบาน ในแตละ
หมูบาน มาเสนอในภาพรวม เปนแผนงานโครงการของแตละหมูบาน ในการฝกอบรมจัดทําแผนชุมชน/
แผนพัฒนาสามป เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2548 ตามโครงการฝกอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนพัฒนา อบต.เชิงบูรณาการ และทัศนศึกษาดูงานสรางความเขมแข็งปรับวิสัยทัศนกลุมแกนนํา อบต.
เวียงพางคํา ประจําป 2548 ระหวางวนัท่ี 21 – 26 มีนาคม 2548 
-ในชวงเทศกาลสงกรานต อบต.ไดจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต สรงนํ้าพระ รดน้ําขอพรผูสูงอายุ 
ประจําป 2548 เม่ือวันท่ี 13 เมษายน 2548  ทําใหการสรุปผลการประชุมทัศนศึกษาดูงานและการ
รวบรวมขอมูลเปนจัดทํารางแผนพัฒนาสามป ไมเปนไปตามกําหนด  
-อบต.จัดทําหนังสือถึงสวนราชการ หนวยงานตางๆ ท่ีจะเสนอบรรจุแผนงานโครงการในแผนพฒันา
สามปของ อบต.ตามหนังสือท่ี ชร 75101/ว.266 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2548  กําหนดสงภายในวนัท่ี 20 
เมษายน 2548 
 3.การจดัทํารางแผนพัฒนาสามป ภายในเดือนเมษายน 2548 
-คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพฒันา อบต.รวบรวมขอมูล วเิคราะหขอมูลฯ โดยพิจารณาจาก 
1)การประเมินผลการพัฒนาท่ีผานมา 
2)การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา 
3)การจัดลําดบัความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
4)การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 
-มอบหมายหนาท่ีใหมีเจาหนาท่ี อบต. ประสานงานประจําหมูบาน ในการประชุมพนักงานสวนตําบล 
ประจําเดือน เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2548  และมีการแกไขเพ่ิมเติมในเดอืนมิถุนายน 2548 ประกอบดวย 
1)น.ส.วยิุดา  หวางเช้ือ  ผช.จนท.ธุรการ  ประสานงานประจําหมูบาน หมูท่ี 1 
2)นางกหุลาบ  ขาเลศักดิ์ หน.สวนการคลัง ประสานงานประจําหมูบาน หมูท่ี 2 
3)น.ส.สุทราทิพย  บุญมี  นักวิชาการศึกษา ประสานงานประจําหมูบาน หมูท่ี 3 
4)นายไพบูลย  ราชคม  ผช.จนท.การเงินและบัญชี  ประสานงานประจําหมูบาน หมูท่ี 4 
5)นายธงชัย  ปญญาพฤกษ  พนักงานขับรถยนต ประสานงานประจําหมูบาน หมูท่ี 5 
6)น.ส.เขมขวญั  กลางหลา  จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน  ประสานงานประจําหมูบาน หมูท่ี 6 
7)นายอุดมทรัพย  ศักดิ์แสน  ผช.ชางไฟฟา  ประสานงานประจําหมูบาน หมูท่ี 7 
8)น.ส.สามินี  ดูดี   เจาหนาท่ีธุรการ  ประสานงานประจําหมูบาน หมูท่ี 8 
9)น.ส.ยุพนิ  เช้ือหมอ  จพง.การเงินและบัญชี  ประสานงานประจําหมูบาน หมูท่ี 9 
10)วาท่ี ร.ท.เทพพิทักษ  สวางเต็ม  หน.สวนโยธา  ประสานงานประจําหมูบาน หมูท่ี 10 
-ทําการทบทวนภารกจิ ประเมินความเปนไปไดของแผนงานโครงการท่ีแตละหมูบานเสนอ จัดเวที
ประชาคมในแตละหมูบาน รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลวนํามาปรับปรุงรางแผนพัฒนาสามป
ใหสมบูรณ กอนเสนอใหคณะกรรมการพัฒนา อบต.พิจารณารวมกนั  โดยมีกําหนดระยะเวลาการออก
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รางประชาพิจารณแผนพัฒนาในแตละหมูบาน ควบคูไปกับการประเมินการประกวดหมูบานดีเดนตาม
หลักธรรมาภิบาล ประจําป 2548 ดังนี ้
 วันท่ี 17 พ.ค.2548 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงคบานแมสาย หมูท่ี 1 
 วันท่ี 17 พ.ค.2548 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงคบานดอยงาม หมูท่ี 2 
 วันท่ี 18 พ.ค.2548 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงคบานเวยีงพาน หมูท่ี 3 
 วันท่ี 18 พ.ค.2548 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงคบานปายางใหม หมูท่ี 4 
 วันท่ี 19 พ.ค.2548 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงคบานปาเหมือดรุงเจริญ หมูท่ี 5 
 วันท่ี 19 พ.ค.2548 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงคบานผาหมี หมูท่ี 6 
 วันท่ี 24 พ.ค.2548 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงคบานหวยน้ําริน หมูท่ี 7 
 วันท่ี 24 พ.ค.2548 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงคบานปาเหมือดสันติสุข หมูท่ี 8 
 วันท่ี 26 พ.ค.2548 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงคบานปาเหมือดสุขสําราญ หมูท่ี 9 
 วันท่ี 26 พ.ค.2548 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงคบานปายางผาแตก  หมูท่ี 10 
 4.การพิจารณารางแผนพัฒนาสามปของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ภายในเดือนเมษายน 
2548 
-กําหนดนดัประชุมเพื่อพิจารณาในภาพรวมของตําบล รับฟงขอคิดเห็น จัดเรียงลําดับความสําคัญ
เรงดวนของแผนงานโครงการ  เพื่อนํามาปรับปรุงรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2549-2551) ใหสมบูรณ 
เสนอใหผูบริหาร อบต.นาํรางแผนพัฒนาสามป ขอความเห็นชอบคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินระดับอําเภอ  กอนท่ีจะเสนอขออนุมัติจากสภา อบต. ประกาศใชแผนพัฒนาสามป ภายในเดือน
มิถุนายน 2548 
-ประชุมวนัท่ี 3 มิถุนายน 2548 ต้ังแตเวลา 09.00 น. เปนการจัดประชุมรวมประกอบดวยคณะกรรมการ
พัฒนา อบต./คณะกรรมการสนับสนุนจัดทําแผนฯ ประชาคมหมูบาน-ตําบล และหนวยงานท่ีเกีย่วของ
ตางๆ ในพื้นท่ี  นําเสนอขอมูลใหประชาคมแตละหมูบานพิจารณาปญหาในภาพรวมของตําบล แลวนํา
ปญหาท่ีเกิดข้ึนจัดเรียงลําดบัความจําเปนเรงดวน ท่ีจะบรรจุเปนแผนงาน/โครงการในรางแผนพฒันา
สามป  โดยยึดวัตถุประสงคใหประชาคมตําบล-หมูบาน มีสวนรวมในการจัดทํา รวมดําเนนิการ รวม
รับรูและรวมตรวจสอบ เพือ่ใหแผนพัฒนาสามป เปนท่ียอมรับและไดรับความรวมมือจากประชาชน  
ซ่ึงการประชุมไดพิจารณาแผนงานโครงการในแตละยุทธศาสตร  มีการพิจารณาความเปนไปไดของ
โครงการ จัดเรียงลําดับไมใหเกิดความขัดแยงกนั และมีการสรุปผลถึงขอดี ขอเสีย ท่ีไดจากการประเมิน
การประกวดหมูบานดีเดนตามหลักธรรมาภิบาล ท่ีผานมา  เสร็จส้ินเวลา 17.30 น.  
 5.การเสนอขอความเหน็ชอบ อนุมัติและประกาศใชแผนพฒันาสามป  ภายในเดือนพฤษภาคม-
มิถุนายน 2548 
-กําหนดเสนอคณะอนกุรรมการประสานแผนระดับอําเภอ วันท่ี 7 มิถุนายน 2548   
-คณะอนุกรรมการประสานแผนระดับอําเภอ ประชุมใหความเหน็ชอบเม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2548 
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-นายก อบต.เวียงพางคํา เสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ในการประชุมสมัยวสิามัญ 
สมัยท่ี 1 คร้ังท่ี 1 ประจําป 2549 เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2548 
-ประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2549-2551) เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2548 
 

ตารางเปรียบเทยีบการจัดเกบ็ภาษ ีประจําปี 2547 
ประจําเดือน ภาษี

โรงเรือน 

ภาษีบํารุง 

ทองท่ี 

ภาษีปาย คาธรรมเนียมขอบัญญัติ พรบ.
สาธารณสุขฯ 

รวม 

จําหนาย
อาหาร 

อันตรายตอ
สุขภาพ 

กําจัดขยะ 

ต.ค.46 - - - - - - - 

พ.ย.46 - - - - - - - 
ธ.ค.46 - - - - - - - 
ม.ค.47 134,963.00 2,452.84 20,680 500 3,800 6,000 168,395.84 

ก.พ.47 229,092.00 4,345.87 95,761 200 8,900 - 338,298.87 

มี.ค.47 72,166.00 1,077.79 112,784 1,200 - - 187,227.79 

เม.ย.47 616.00 17,015.02 - 200 - - 17,831.02 

พ.ค.47 30,342.00 991.46 220 1,500 - - 33,053.46 

มิ.ย.47 - 313.28 1,728 1,000 - - 3,041.28 

ก.ค.47 29,181.00 5,473.50 14,780 - 4,000 - 53,434.50 

ส.ค.47 1,180.00 33.82 220 - 500 - 1,933.82 

ก.ย.47 - 384.48 - - - - 384.48 

รวมท้ังส้ิน 497,540.00 32,088.06 246,173 4,600 17,200 6,000 803,601.06 

 

ตารางเปรียบเทยีบการจัดเกบ็ภาษ ีประจําปี 2548 
ประจําเดือน ภาษี

โรงเรือน 

ภาษีบํารุง 

ทองท่ี 

ภาษีปาย คาธรรมเนียมขอบัญญัติ พรบ.
สาธารณสุขฯ 

รวม 

จําหนาย
อาหาร 

อันตรายตอ
สุขภาพ 

กําจัดขยะ 

ต.ค.47 - 749.38 400 300 10,500 - 11,949.38 

พ.ย.47 - 203.81 1,500 300 6,000 2,000 10,003.81 

ธ.ค.47 2,700 331.08 - - 500 - 3,531.08 

ม.ค.48 110,350 2,093.28 19,446 100 14,300 - 146,289.28 

ก.พ.48 266,327 763.62 97,037 800 15,500 - 380,427.62 



 ๒๕

ประจําเดือน ภาษี
โรงเรือน 

ภาษีบํารุง 

ทองท่ี 

ภาษีปาย คาธรรมเนียมขอบัญญัติ พรบ.
สาธารณสุขฯ 

รวม 

จําหนาย
อาหาร 

อันตรายตอ
สุขภาพ 

กําจัดขยะ 

มี.ค.48 115,310 14,288.95 36,098 500 4,200 - 170,396.95 

เม.ย.48 23,188 6,340.36 84,120 2,000 3,400 - 119,048.36 

พ.ค.48 22,138.35 25,036.59 6,616 500 2,100 - 56,390.94 

มิ.ย.48 20,618 550.91 6,704 600 1,100 750 30,322.91 

ก.ค.48 3,600 - 6,320 1,000 - - 10,920 

ส.ค.48 2,320 - - - - - 2,320 

ก.ย.48 - - - - - - - 
รวมท้ังส้ิน 566,551.35 50,357.98 258,241 6,100 57,600 2,750 941,600.33 

 

 สรุป  ดวยการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ในป 2548 องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ไดรับการตัดสินจากสถาบันพระปกเกลา 
ไดรับรางวัลพระปกเกลา สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความเปนเลิศดานความโปรงใสและ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน เปน 1 ใน 20 แหง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ัวประเทศท่ี
สงผลงานเขาประเมิน   ดังท่ีสถาบันพระปกเกลาไดระบุวา “องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา เปน
องคการบริหารสวนตําบลที่มีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในระดับท่ีดี ทําการจัดประชุม 
ประชาคมสัญจรหมุนเวียนในแตละหมูบาน เพื่อจัดลําดับความเรงดวนของโครงการตาง ๆ และมีการ
สงเสริมการบริหารจัดการท่ียึดหลักธรรมาภิบาลโดยสนับสนุนใหมีการประกวดหมูบานธรรมาภิบาลใน
การปกครองตนเองของประชาชน มีการออกกฎขอบังคับสําหรับปองกันประชาชนฝาฝนระเบียบท่ี
กําหนด นอกจากนี้ การบริหารงานของ อบต.มีการใหโอกาสประชาชนไดแสดงความคิดเห็นยื่นขอ
รองเรียนและสอบถามในการประชุมสภา อบต.สัญจรนอกสถานท่ี สมาชิกสภา อบต.โดยเฉพาะสมาชิก
สภา อบต.หญิง ยังมีบทบาทสําคัญในการตรวจสอบการดําเนินงานของผูบริหาร และมีการบริหารงาน
ในลักษณะการผสมผสานความรวมมือระหวางทุกภาคสวนอยางดีเยี่ยมท้ังภาคราชการ สวนทองถ่ิน 
และประชาชน รวมไปถึงการสงเสริมสนับสนุนใหจัดต้ังกลุมความรวมมือตาง ๆ เชน สงเสริมการจัดต้ัง
คณะกรรมการทองเท่ียวชุมชนของหมูบานชาวไทยภูเขาเผาอาขา สงเสริมการจัดต้ังศูนยบูรณาการ
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลเวียงพางคํา เปนตน” 
 
 
 
 



 ๒๖

ผลการดําเนินงานของศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตําบลเวยีงพางคาํ 
การฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. 
• ในป 2543 ไดมีการสํารวจขอมูลสมาชิก  
อปพร.ในแตละหมูบานเขต อบต.เวียงพางคํา 
จัดต้ังเปนศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภยั
ตําบลเวียงพางคํา  มีสมาชิกจํานวน  88 คน 
-จัดสงผูเขารวมฝกอบรมจัดต้ังสมาชิก อปพร.

รุนท่ี 1/2543  ของอําเภอแมสาย จังหวดัเชียงรายระหวางวนัท่ี 13-17 มีนาคม 2543 ณ หอประชุม
โรงเรียนแมสายประสิทธิศาสตร  จํานวน 88 คน  
• จัดสงผูเขารวมฝกอบรมจัดต้ังสมาชิก  
อปพร.รุนท่ี 1/2544 ของอําเภอแมสาย จงัหวัด
เชียงราย ระหวางวนัท่ี 17-21 กันยายน 2544  ณ 
หอประชุมพรหมมหาราช  จาํนวน 25 คน 

• จัดทําโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ประจําป 2548  
โดยขอใหศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เขต 10 ลําปาง เปนผูดําเนินการฝกอบรมให ระหวางวันท่ี 12- 15 กรกฎาคม 2548 ณ ศูนย
ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั เขต 10 ลําปาง ผูเขารวมฝกอบรม จํานวน 60 คน 

การฝึกอบรมทบทวน อปพร. 
 -ในการฝกอบรมทบทวน อปพร. ไดสนับสนุนใหมีการประชุมพบกลุมสมาชิก อปพร.ในแตละ
เดือน หรือในชวงท่ีจําเปนตองมีการ
ปฏิบัติภารกิจท่ีสําคัญ เชน การ
เตรียมพรอมจดัต้ังศูนยอํานวยความ
สะดวกบริการนักทองเท่ียวในชวง
วันหยุดเทศกาล ก็จะมีการประชุมหารือ 
ช้ีแจงแนวทางปฏิบัติและฝกระเบียบ
แถวเบ้ืองตน  ดังเชน การฝกอบรม
ทบทวน เพือ่ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติงาน เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2548 มี
ผูเขารวมฝกอบรม จํานวน 206 คน  
 
 



 ๒๗

 -คัดเลือกสมาชิก อปพร.เขารวม
ฝกอบรมตามโครงการเสริมสราง
ศักยภาพชุมชนดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั ของศูนยปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั เขต 10 ลําปาง 
ระหวางวันท่ี 8-9 มิถุนายน 2548  จํานวน 
60 คน ณ หองประชุมหนองแหวน ท่ีทํา
การ อบต.เวยีงพางคํา  
 -ในป 2548 ไดจัดต้ังศูนย อปพร.
อบต.เวียงพางคํา ตามแนวทางปฏิบัติของ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหนวยอาสาสมัคร
ปองกันภยัฝายพลเรือน พ.ศ.2547  มีสมาชิก อปพร.ท่ี
สมัครใจสังกัดศูนยฯ ท้ังผูท่ีผานการฝกอบรมและข้ึน
ทะเบียนรอรับการฝกอบรม จํานวนท้ังส้ิน 206 คน  
-ในป 2549 มีแผนท่ีจะดําเนนิการฝกอบรมทบทวน 
จํานวน 2 รุน ๆ ละ 85 คน ในระหวางเดือน มกราคม 
2549-กุมภาพนัธ 2549  รวมท้ังส้ิน 170 คน 

ระบบการทาํงาน และการบริหารงานของศูนย์ อปพร.อบต.เวยีงพางคาํ 
 ไดแตงต้ังการปฏิบัติหนาท่ีของศูนย อปพร.อบต.เวียงพางคํา ตามคําส่ังองคการบริหารสวนตําบล
เวียงพางคําท่ี 330/2548 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2548  โดยมีการแตงต้ัง รอง ผอ.ศูนย อปพร.,เจาหนาท่ี
ประจําศูนยฯ และการส่ังใชสมาชิก อปพร.  

 มีการมอบหมายภารกจิใหสมาชิก อปพร.ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ ใหสมาชิก อปพร.ชวยเหลืองาน
ดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ประพฤติตนอยูในระเบียบวินยัและดํารงตนเปนพลเมืองด ี

 มีการเรียกสมาชิก อปพร.ฝกทบทวนเพื่อเตรียมความพรอม และเปนการปรับปรุงขอมูลสมาชิก อป
พร.,แสดงตน เพื่อจัดทําทะเบียนประวัติสมาชิก อปพร.ใหเปนปจจุบัน 

 มีการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารงานกิจการ อปพร.โดยมีตัวแทนของแตละศูนยหมูบาน เปน
คณะกรรมการฯ และกําหนดใหผูแทนของศูนย อปพร. เขารวมประชุมเปนประจําเดือน รวมกับการ
ประชุมประชาคมตําบลสัญจร ในแตละเดือน 

 มีการแตงต้ังสมาชิก อปพร. อยูเวรยามเฝาฟงวิทยุส่ือสาร,การเฝาระวังเหตุราย เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาการกอวินาศกรรมและความไมสงบเรียบรอยในสังคม  โดยมีการประสานงานการปฏิบัติกบั
เจาหนาท่ีตํารวจประจําตูยามในพ้ืนท่ี และการปฏิบัติหนาท่ีของกํานนั-ผูใหญบานในแตละหมูบาน  



 ๒๘

 มีการออกติดตาม ตรวจเยีย่มการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิก อปพร.ในแตละศูนยหมูบาน เพือ่
เช่ือมโยงการปฏิบัติกับชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน,ตํารวจบาน  เปนการสรางความสัมพันธ
ระหวางองคกรเครือขายอาสาสมัครในพื้นท่ี 

 มีการสนับสนุนเคร่ืองมือ เคร่ืองใชและวัสดุอุปกรณตาง ๆ ท่ีจําเปนไวใชประจําศูนย อปพร.อบต.
เวียงพางคํา  ,การมีฝกซอมบุคลากรเพื่อความคุนเคยในการใชรถยนตชวยดับเพลิงอเนกประสงค
ของ อบต.เวียงพางคํา  

การส่ังใช้ของผู้อาํนวยการศูนย์ อปพร.และผลการปฏิบัติงานของ ศูนย์ อปพร.อบต.เวยีงพางคาํ ปี 2548 
 มีการแตงต้ังการปฏิบัติงานและมอบหมายภารกิจ ตามคําส่ัง อบต.เวียงพางคํา ท่ี 330/2548 ลง
วันท่ี 21 ตุลาคม 2548 

 มีแผนการปฏิบัติงานการจัดต้ังจุดอํานวยความสะดวกบริการนักทองเท่ียวในชวงเทศกาล
สงกรานต ประจําป 2548  ระหวางวนัท่ี 13-15 เมษายน 2548 

 มีการออกคําส่ังแตงต้ังการปฏิบัติงานและมอบหมายภารกิจ โดยใหมีการอยูเวรยามเฝาระวัง
เหตุราย เฝาฟงวิทยุส่ือสาร โดยมีการระบุตัวบุคคลของสมาชิก อปพร. รวมปฏิบัติหนาท่ีกับ
เจาหนาท่ีประจําศูนย อปพร.อบต.เวียงพางคํา 

ผลการปฏบัิตงิานในด้านต่าง ๆ ทีสํ่าคญั 
 -ด้านการป้องกนัและบรรเทาภัย 
 1) มีการจัดทําแผนเฉพาะกิจชวยเหลือ
ผูประสบภัยแลง ป 2548 และมีการจัดทําประกาศ
เตรียมการปองกันและชวยเหลือผูประสบอัคคีภัย 
และไฟปา ป 2548   
 2) มีการประสานงานกับสถานีตํารวจภูธร
อําเภอแมสาย ในการประชาสัมพันธประกาศเตือน
ผูขับข่ีเสพส่ิงมึนเมาแลวหามขับรถ ทางหอ
กระจายขาวประจําหมูบาน และจัดอบรมให
ความรูเกี่ยวกบัวินัยจราจรสําหรับประชากรแฝงท่ีอยูในพื้นท่ี โดยประสานการปฏิบัติระหวางสํานักงาน

ขนสงจังหวดัเชียงราย,สถานีตํารวจภูธรอําเภอแมสาย 
และ อบต.เวียงพางคํา   
 3) การติดต้ังหมุดติดถนน ชนิดไฟกระพริบ เพื่อ
เตือนผูใชเสนทางสัญจรทางโคงท่ีมีสถิติเกิดอุบัติเหตุ
บอยคร้ังบริเวณชวงทางโคงทางเขาสถานีขนสง
ผูโดยสารอําเภอแมสายถึงโรงเรียนบานปาเหมือด ชวง
ระหวาง กม.886 ถึง กม.888 ถนนพหลโยธิน  



 ๒๙

 -ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 1)มีการแตงต้ังเวรยามเฝาระวงัวิทยุส่ือสาร,
การเฝาระวังเหตุราย ,การสํารวจขอมูลตรวจสอบ
พื้นท่ีเส่ียงภัยในแตละหมูบาน  
 2) มีการส่ังใชสมาชิก อปพร.ใหเขารวม
ปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาความสงบเรียบรอย ในงาน
เทศกาลประเพณีตาง ๆ เชน การรักษาความสงบ
เรียบรอยในงานประเพณีลอยกระทง,งานประเพณี
สงกรานต ตลอดจนการชวยเหลือหนวยงานตาง ๆ ท่ี
ขอใหศูนย อปพร.อบต.เวียงพางคํา จัดกาํลัง
เพื่อชวยดูแลรักษาความปลอดภัยในงานตาง ๆ 
 -ด้านการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
 1)การพิจารณาใหการชวยเหลือ
ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากภยัตาง ๆ 
เชน 
  -การเขาชวยเหลือราษฎรท่ี
ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ
เรียบรอยตามแนวชายแดน เม่ือวันท่ี 11 
กุมภาพนัธ 2544 

-การเขาชวยเหลือผูประสบอุทกภยั เม่ือวนัท่ี 3 กันยายน 
2547 

-การชวยประกาศเชิญชวนใหราษฎรในพืน้ท่ีรวมบริจาค
เงินส่ิงของเคร่ืองใช ชวยเหลือผูประสบภัยคล่ืนยักษถลมภาคใต  
เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2547 

-การชวยเหลือราษฎรท่ีไดรับความเดือดรอนจากวาตภยั 
เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2548 

-การชวยเหลือราษฎร/การรายงานผลการปองกันและแกไข
ปญหาภัยแลง ป 2548 

-การชวยเหลือ
ราษฎร/ ศูนยทางเลือกการเรียนรูสูการพัฒนาและปองกันชีวิตเดก็ 
“บานนานา” (องคกรเอกชน) ท่ีไดรับความเสียหายจากวาตภัย 
เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2548 
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 -ด้านอืน่ ๆ 
 1) การใหความชวยเหลือหนวยงาน องคกร
เอกชนตาง ๆ เกี่ยวกับการสนับสนุนรถยนตชวย
ดับเพลิงอเนกประสงค เชน การบรรทุกน้ําให
โรงเรียนวัดวิเชตรมณี ในการปฏิบัติธรรมรุกขมูลใน
สุสานแมสาย ระหวางวันท่ี 26 ธันวาคม 2547 ถึง
วันท่ี 2 มกราคม 2548 
 2) การขอความรวมมือสมาชิก อปพร.ใน

การชวยเหลืองานดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม เชน 
การชวยเตรียมหลุมปลูกตนยางนา  ตามความ

รวมมือของสํานกังานโครงการพัฒนาดอยตุง 
(พื้นท่ีทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ ,การ
ปลูกตนไม พัฒนาพื้นท่ีสนับสนุนโครงการ
เชียงรายดอกไมงาม ตอนรับฤดูนักทองเที่ยว ใน
วันท่ี 24 ธันวาคม 2547 
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ผลการดาํเนินงานทีผ่่านมา 
 ความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกจิของส่วนราชการให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล ตาม
แผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถแยก
รายละเอียด ดงันี้ 
 
ภารกิจถายโอน

ดาน 
หนวยงานท่ีถายโอน/ภารกิจท่ีถายโอน การจัดสรรงบประมาณ 

ปท่ีถายโอน จํานวนเงิน 
1.ดานโครงสราง
พื้นฐาน 

กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท   
-งานบํารุงรักษาทาง

 
2547 

 
409,753.00

2.ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน 
1)  การสนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอน 

 
2546 
2547 
2548 

 
8,400.00

29,200.00
14,600.00

2)การสนับสนนุอาหารเสริม (นม) 2546 
2547 
2548 

64,400.00
161,100.00
83,950.00

3)การสนับสนนุอาหารกลางวัน 2546 
2547 
2548 

67,200.00
163,200.00
146,000.00

4)การสนับสนนุคาตอบแทนผูดูแลเด็ก 2545 
2546 
2547 
2548 

295,200.00
295,200.00
295,200.00
295,200.00

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง   ของ
มนุษย 
1)การสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุฯ 

 
 

2545 
2546 
2547 
2548 

11,600.00
11,600.00

162,000.00
162,000.00

2)การสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 2547 
2548 

48,000.00
24,000.00
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ภารกิจถายโอน 
ดาน 

หนวยงานท่ีถายโอน/ภารกิจท่ีถายโอน การจัดสรรงบประมาณ 
ปท่ีถายโอน จํานวนเงิน 

2.ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
สํานักงานพัฒนากีฬาและนันทนาการ 
-การจัดหาอุปกรณกฬีา 

 
 

2545 
2546 
2547 

50,000.00
71,400.00
76,500.00

 กระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ 
-โครงการถายโอนกิจกรรมอาหารเสริม (นม) 

 
 

2546 
2547 
2548 

276,000.00
626,500.00
276,000.00

 กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
-โครงการถายโอนกิจกรรมอาหารเสริม (นม) 
(สําหรับนักเรียนบนภูเขา) 

 
2546 11,800.00

 กระทรวงวัฒนธรรม 
กรมการศาสนา 
-โครงการถายโอนกิจกรรมอาหารเสริม (นม) 

 
 

2546 
2547 
2548 

25,875.00
41,750.00
49,000.00

3.ดานการจดัระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย -ไมมี-
4.ดานการวางแผน 
การสงเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม 
และการทองเที่ยว 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กรมสงเสริมการเกษตร 
-การถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

 
 

2547 
 

20,000.00

5.ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม -ไมมี-
6.ดานศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน -ไมมี-
 
 ผลการดําเนินงานการพฒันาขององค์การบริหารส่วนตําบล 
1.การดําเนินงานด้านเศรษฐกจิ  ดําเนนิการสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ท้ังทางดาน
การเกษตร อุตสาหกรรม และการบริการทองเท่ียว โครงการท่ีสําคัญ อาทิเชน 
1.1) โครงการกอสรางอาคารสินคาพื้นเมืองและหอพพิิธภัณฑพื้นบาน งบประมาณ 1,810,000.-บาท  
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1.2) โครงการศูนยกลางเรียนรูพัฒนาเครือขายเศรษฐกจิระดับชุมชนตําบลเวียงพางคํา งบประมาณ 
982,330.-บาท 
1.3) โครงการพัฒนาการทองเท่ียวเพื่อสุขภาพ/เชิงอนุรักษ หมูบานชาวไทยภเูขาเผาอาขาบานผาหมี 
งบประมาณ 1,464,800.-บาท 
1.4) สงเสริมการรวมกลุมอาชีพตางๆ จํานวน 18 กลุม    มีสมาชิกจํานวน 673 คน เงินทุนหมุนเวยีน รวม                            
1,270,000.-บาท 
 โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2548 
-การตั้งงบประมาณสนับสนุนการฝกอบรมอาชีพราษฎร งบประมาณ 100,000.-บาท 
-การตั้งงบประมาณสนับสนุนการกอต้ังกองทุนสนับสนุนปจจยัการผลิต งบประมาณ 100,000.-บาท 
-การสนับสนนุกิจการของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต.เวียงพางคํา งบประมาณ 
81,625.-บาท 
-การสนับสนนุจัดต้ังคณะกรรมการทองเท่ียวชุมชน งบประมาณ 20,000.-บาท 
2.การดําเนินงานด้านสังคม ดําเนินงานพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การ
สาธารณสุข  ตลอดจนเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  โครงการที่สําคัญ อาทิเชน 
2.1) การจัดซ้ือรถยนตอเนกประสงค ชวยดบัเพลิง ขนาด 6,000 ลิตร จํานวน 1 คัน งบประมาณ 
1,988,000.-บาท เพื่อชวยในการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
2.2) การจัดกิจกรรมเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การจัดหาชุดตรวจหาสารเสพติด 
2.3) การจัดกิจกรรมเก่ียวกับการนันทนาการ และสงเสริมการจัดการแขงขันกีฬาในทุกระดับ 
2.4) การสงเสริมความเขมแข็งของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
2.5) การจัดสวสัดิการและสังคมสงเคราะห เพิ่มเปาหมายผูสูงอายุไดรับเบ้ียยังชีพ ดวยเงินรายไดของ 
อบต.หมูบานละ 4 คน เม่ือรวมกับผูไดรับเงินจากศูนยสงเคราะหฯ เดิม รวมท้ังส้ิน 77 คน 
 โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2548 
-การสนับสนนุการจัดต้ังศูนย อปพร.อบต.เวียงพางคํา ต้ังงบประมาณ จาํนวน 260,840.-บาท เพื่อเปน
คาใชจายในการจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีจําเปน 
-การตั้งงบประมาณใชในการแขงขันกีฬา จัดทําโครงการฝกสอนกีฬาภาคฤดูรอน วสัดุอุปกรณทางดาน
กีฬา งบประมาณ 125,000.-บาท 
-การจัดทําโครงการประกวดหมูบานดีเดนตามหลักธรรมาภิบาล งบประมาณ 200,000.-บาท 
-การตั้งงบประมาณจากเงินรายไดของ อบต. เปนคาเบ้ียยงัชีพเพิ่มเปาหมายผูสูงอายุ เปนหมูบานละ 6 
คน รวมเปน 56 คน งบประมาณ 201,600.-บาท 
-การตั้งงบประมาณอุดหนนุคณะกรรมการศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน จํานวน 100,000.-บาท 
-การสนับสนนุต้ังงบประมาณการจัดต้ังศูนยประสานงานเพ่ือพิทักษสิทธิเด็กและสตรี จํานวน 20,000.-
บาท 



 ๓๔

-การตั้งงบประมาณกอสรางปรับปรุงท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน จํานวน 10 แหง งบประมาณ 
998,000.-บาท 
-การตั้งงบประมาณสนับสนุนจัดหาหนังสือพิมพประจําท่ีอานหนังสือพิมพ 10 แหง จํานวน 60,000.-บาท 
-การตั้งงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานตําบลเวียงพางคํา 
งบประมาณ 30,000.-บาท 
-การตั้งงบประมาณสนนัสนุนกองทุนวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 10 หมูบาน  งบประมาณ 20,000.-บาท 
3.การดําเนินงานด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ดาํเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการตางๆเพื่อ
ยกระดับความเปนอยู และรองรับการขยายตัวของเมือง  
 -ในการบริหารจัดการของการจัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณ 2547  มีโครงการกอสรางท่ีประกาศ
ประกวดราคา สอบราคา ตามระเบียบพัสดฯุ จํานวน  10 โครงการ มีวงเงินงบประมาณรวมท้ังส้ิน 
2,797,300.-บาท เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจางทุกโครงการแลว ทําสัญญารวมเปนเงิน 2,248,510.-บาท  มีเงินเหลือ
จายทําใหประหยัดงบประมาณ รวมเปนเงินท้ังส้ิน 548,790.-บาท คิดเปนรอยละ 19.62 ของงบประมาณดาน
โครงสรางพื้นฐาน 
4.การดําเนินงานด้านแหล่งนํา้  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ดําเนินการจัดหาแหลงน้ําสําหรับ
อุปโภคบริโภค และนํ้าเพื่อการเกษตร การอนุรักษแหลงน้ํา ปาไม การจัดกิจกรรมปาชุมชน 
 โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2548 
-การตั้งงบประมาณสําหรับจัดกิจกรรมการอนุรักษปา ดนิ น้ํา จัดทําฝายกั้นน้ําลําธารตามแนว
พระราชดําริ งบประมาณ 79,350.-บาท 
-การขุดเจาะบอน้ําบาดาลในโรงเรียนบานปาเหมือด งบประมาณ 97,500.-บาท 
-การตั้งงบประมาณกอสรางบอพักน้ํากระเบื้องโคง สําหรับบานหวยน้าํริน ท่ีขาดแคลนนํ้าในฤดแูลง 
งบประมาณ 101,800.-บาท 
5.การดําเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ดําเนินการพัฒนาสงเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม การบํารุงรักษาศิลปจารีตประเพณีภูมิปญญา และวัฒนธรรมทองถ่ิน  
 โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2548 
-การตั้งงบประมาณสงเสริมการจัดต้ังศูนยบูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลเวียงพางคํา 
งบประมาณ 30,000.-บาท 
-การตั้งงบประมาณสงเสริมการจัดงานประเพณี คาใชจายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี งบประมาณ 
200,000.-บาท 
-การตั้งงบประมาณอุดหนนุสนับสนุนการจัดงานประเพณีตางๆของท่ีทําการปกครองอําเภอแมสาย 
งบประมาณ 30,000.-บาท 
-การตั้งงบประมาณอุดหนนุกลุมพัฒนาสตรีตําบลเวียงพางคํา โครงการสงเสริม อนุรักษ วัฒนธรรม
ทองถ่ิน งบประมาณ 29,760.-บาท 



 ๓๕

-การตั้งงบประมาณสนับสนุนการจดัการแขงขันกฬีาสีสัมพันธของโรงเรียนบานปาเหมือด งบประมาณ 
20,000.-บาท 
-การตั้งงบประมาณสนับสนุนการจดักิจกรรมศูนยเดก็เล็กนาอยู งบประมาณ 90,000.-บาท 
-การตั้งงบประมาณสนับสนุนการจดัหาทุนการศึกษาสําหรับเด็กนกัเรียนดอยโอกาสทางการศึกษา 
งบประมาณ 100,000.-บาท 
-การตั้งงบประมาณสนับสนุนวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนแกเดก็ท่ีดอยโอกาส งบประมาณ 40,000.-
บาท 
-การตั้งงบประมาณสมทบคาอาหารกลางวนั สําหรับใหเดก็ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดรับอาหารเสริม
ครบถวน จํานวน 4 แหง งบประมาณ 130,400.-บาท 
-การตั้งงบประมาณอุดหนนุโรงเรียนบานปาเหมือดในการจัดทําโครงการฝกอาชีพนกัเรียนทําบล็อกตัว
หนอน งบประมาณ 35,700.-บาท 
-การตั้งงบประมาณอุดหนนุโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๕ ในการจัดทําโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน งบประมาณ 5,000.-บาท 
-การตั้งงบประมาณอุดหนนุคณะกรรมการกองทุนการศึกษาเอดสตําบลเวียงพางคํา งบประมาณ 
50,000.-บาท 
-การตั้งงบประมาณสมทบคาอาหารกลางวนั สําหรับเด็กนักเรียนท่ีไมไดรับจัดสรรคาอาหารกลางวัน
ของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ  งบประมาณ 702,000.-บาท 
-การตั้งงบประมาณในการจดัหาพนกังานจางตามภารกจิ ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเดก็อนุบาลและปฐมวัย 
จํานวน 2 คน ใชงบประมาณของ อบต.สงเปนครูชวยสอนในโรงเรียนบานปาเหมือด และโรงเรียนเจา
พอหลวงอุปถัมภ ๕ แหงละ 1 คน 
-การตั้งงบประมาณอุดหนนุศูนยการเรียนชุมชนตําบลเวยีงพางคํา จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน 
งบประมาณ 20,000.-บาท 
-การจัดหาเคร่ืองรับโทรทัศนสี สําหรับติดต้ังในโรงเรียนบานปาเหมือด เพื่อรับรายการโทรทัศนเพื่อ
การศึกษา จํานวน 9 เคร่ือง งบประมาณ 45,000.-บาท 
-การจัดหาอุปกรณวงดุริยางค จํานวน 13 รายการ เพื่อสงเสริมเด็กนักเรียนโรงเรียนบานปาเหมือดใช
เวลาวางใหเกดิประโยชน งบประมาณ 149,600.-บาท 
-การจัดทําหองเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ หองปฏิบัติการทางภาษา เพือ่การศึกษาและส่ือสาร
ศูนยบริการอินเทอรเน็ตตําบล งบประมาณ 811,800.-บาท 
6.การดําเนินงานด้านการเมือง การบริหาร ดําเนินการพฒันาปรับปรุงการบริการประชาชน เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  โครงการท่ีสําคัญ 
อาทิเชน 



 ๓๖

6.1) โครงการจัดประชุมประชาคมตําบลสัญจร โดยฝายบริหาร ,ฝายสภา อบต.,ฝายกํานัน-ผูใหญบาน
และฝายประชาคมตําบล-หมูบาน หมุนเวยีนจัดประชุมสัญจรไปในแตละหมูบาน ตามวงรอบแตละ
เดือน  เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ รับรูขอมูลขาวสารของทางราชการตางๆ และรับทราบปญหาของ
แตละหมูบานในเขต อบต. 
6.2) การจัดทําเวบไซด ประชาสัมพันธผลงาน สนองนโยบายโครงการอินเตอรเน็ตตําบล ภายใตช่ือเวบ
ไซด www.nang-non.com 
6.3) การจัดต้ังคณะกรรมการรวมฝายสภา อบต. ซ่ึงแตละคณะจะประกอบไปดวยสมาชิกสภา อบต./
ผูแทนของประชาคมตําบล-หมูบาน,กํานนั/ผูใหญบาน,ผูแทนของหนวยงานสวนราชการที่เกี่ยวของ  
สัดสวนตามท่ีประธานคณะกรรมการแตละคณะกําหนด  จํานวน 6 คณะ ไดแก 
 -คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 -คณะกรรมการกิจการสภา อบต. 
 -คณะกรรมการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
 -คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผลงานดานโครงสรางพื้นฐาน 
 -คณะกรรมการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 -คณะกรรมการสงเสริมเศรษฐกิจและการเกษตร 
6.3) การจัดต้ังคณะกรรมการจริยธรรมของสภา อบต. จะประกอบไปดวยประธานคณะกรรมการรวม
ฝายสภา อบต.และผูแทนของฝายบริหาร รวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลทางดาน
จริยธรรม การวางตัว ความประพฤติของสมาชิกสภา อบต.และคณะผูบริหาร อบต.  
 
การประเมินความโปร่งใสในการบริหารงานและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ความโปร่งใสในการบริหารงาน 

• จากผลการดําเนินงานท่ีผานมาของ อบต.เวียงพางคํา ไดปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี 
การสรางความโปรงใสในการเปดเผยขอมูลขาวสาร  

• การจัดประชุมประชาคมตําบล 
สัญจรประจําเดือน ไปในแตละหมูบาน มีผูแทน 
4 ฝายประกอบดวยฝายผูบริหาร,ฝายสภา อบต.,
ฝายกํานัน-ผูใหญบาน และฝายประชาคมตําบล-
หมูบาน  หมุนเวยีน แจงขอมูลขาวสาร 
ปรึกษาหารือในประเด็นตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเปน
ประจําทุกเดือน จากสถิติการประชุมประชาคม
ต้ังแตเดือน ต.ค.46-ส.ค.48  จัดประชุมจํานวน 14 
คร้ัง ผูเขารวมประชุม จํานวน 1,058 คน 



 ๓๗

• จัดทําเวบไซดเผยแพรประชาสัมพันธผลงานของ อบต.  การประกาศจดัซ้ือจัดจาง
ตางๆ การรับสมัครพนักงาน,การชําระภาษี,การจัดกิจกรรมตามแผนงานพัฒนาฯ 

  
• ในการประชุมสภา อบต.ในสมัยสามัญ 4 สมัย ผูบริหาร อบต.ไดแถลงรายละเอียดการ

ปฏิบัติงานและการใชจายเงินงบประมาณ ตอสภาฯ และจัดทําเอกสารบัญชีการใช
จายเงินใหแกผูเขารวมประชุมทุกคน และมีการประกาศผลการจัดซ้ือ-จัดจางเผยแพร
ในท่ีประชุม เสียงตามสาย และ ปดประกาศบอรดประชาสัมพันธท่ี อบต.จัดทําใหทุก
หมูบาน 

ในการประชุมสภา อบต.ปกติจะมีการ
ประชุมในท่ีทําการ อบต.   การปฏิบัติท่ี
ผานมาของงานกิจการสภาฯ ไดจัดใหมี
การประชุมสภา อบต.สัญจรนอกสถานท่ี 
ซ่ึงจะเปนการจัดประชุมรวมกับการ
ประชุมประชาคมตําบลสัญจร 
ประจําเดือน  เพื่อเปนการรับทราบขอมูล
ขาวสารจากประชาชนในพืน้ท่ีโดยตรง 
 
 



 ๓๘

• ในการบริหารงานของ อบต.
ใหเกดิความโปรงใส 
ตรวจสอบได เสริมสราง
บทบาทของสมาชิกสภาฯ ได
เขามีสวนรวมกับประชาคม
หมูบาน-ตําบล  สภา อบต.ไดมี
การแตงต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
อบต.เวียงพางคํา มีคณะกรรมการ 7 คณะ ประกอบดวย 1)คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภา อบต. 2)คณะกรรมการกิจการสภา อบต. 3)คณะกรรมการสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม 4)คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผลงานดานโครงสรางพื้นฐาน 5)
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และ 6)คณะกรรมการ
สงเสริมเศรษฐกิจและการเกษตร      

• การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

-   อบต.ไดดําเนินการสงเสริม
สนับสนุนใหมีการจัดต้ังกลุม มี 18 
กลุมอาชีพ  และสนับสนุนให
ประชาชนมีการรวมกลุมจัดต้ังเปน
กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวยีงพางคํา
ขอมูล ณ วนัท่ี 23 ส.ค.2548 มี
สมาชิกจํานวน 254 คน จํานวนหุน 

14,349 หุน ๆละ 10 บาท มีเงินทุนคิดเปนเงิน 182,783.52 บาท  
  

 
 

 
 

  
 
 
 



 ๓๙

• ความเช่ือถือไว้วางใจของสาธารณชน 
การจัดกจิกรรมสงเสริมเด็ก เยาวชน ใหมีสวนรวมเขาใจบทบาทหนาท่ีของ อบต.โดยมีการจัด
กิจกรรมเนื่องในวนัเปล่ียนแปลงการปกครองไทย ควบคูกับการจดักิจกรรมการรณรงคเนื่องใน
สัปดาหวันตอตานยาเสพติดโลก เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2548  มีกิจกรรมการประกวดเรียงความใน
หัวขอ “บทบาท อบต.กบัการทุจริตคอรัปชันในทัศนะของเยาวชน” และหวัขอ “แนวคิดการ
รณรงคตอตานยาเสพติดในกลุมเยาวชนใหยั่งยืน”  

การจัดหนวยบริการชวยเหลือ
ประชาชนรวมกับการออกหนวย

บริการอําเภอคาราวานแกไข  การจัด
แสดงผลงานหมูบานท่ีผานเกณฑ
ประเมินการประกวดหมูบานดีเดน

ตามหลักธรรมาภิบาล การจัดกิจกรรม
สงเสริมการแสดงออกของเด็กเยาวชน 
 
 

 



 ๔๐

การสนับสนุนกิจกรรมเดก็ ส่ือการเรียนการสอน เคร่ืองคอมพิวเตอร อาหารกลางวัน 
แกเดก็ท่ีอยูในศูนยพัฒนาเดก็เล็ก และโรงเรียนในเขตพื้นท่ี 

 
ใหการสนับสนุนวัสดุทุนการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส และชวยเหลือศูนยดแูลเด็กบานนานาของ

องคกรเอกชนที่ทํางานในพืน้ท่ี 
 



 ๔๑

ภาพกจิกรรมผลการดาํเนินงานทีสํ่าคญัในรอบปี 2548 
 

ในปี 2548 อบต.เวยีงพางคาํ ให้การต้อนรับคณะทศันศึกษาดูงาน โดยแฉพาะ องค์การบริหารส่วนตําบล
จากทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศ   จํานวน         คณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        อบต.ยีล้่น จ.อ่างทอง เม่ือวนัที ่2 ก.พ.2548                       อบต.เกาะเปาะ จ.ปัตตานี เม่ือวนัที ่14 มี.ค.2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       อบต.บ้านดู่ จ.ร้อยเอด็ เม่ือวนัที ่8 เม.ย.2548               อบต.ดอนตาเพชร จ.กาญจนบุรี เม่ือ 14 ส.ค.2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         อบจ.พษิณุโลก  เม่ือวนัที ่30 ส.ค.2548                      อบต.วงัม่วง จ.สระบุรี เม่ือวนัที ่14 ธ.ค.2548 



 ๔๒

ภาพกจิกรรมการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การส่งเสริมฝึกอบรม กลุ่มปักเยบ็เส้ือผ้า กลุ่มแม่บ้านป่าเหมือดสันติสุข หมู่ที ่8 
ระหว่างวนัที ่1 -10 กนัยายน 2548 

 
 
                                                                                        การสนับสนุนผลติภัณฑ์กลุ่มมาลยัดินหอมมะล ิ
 
 
 
 
 
 
 
การจัดกจิกรรมรณรงค์การป้องกนัและกาํจัดหอยเชอร์ร่ี ประจําปี 2548 ระหว่างวนัที ่17-18 กรกฎาคม 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๓

ภาพกจิกรรมการบริหารจัดการ อนุรักษ์ธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสนับสนุนวสัดุการเกษตร จัดหาหญ้าปูสนาม สําหรับลานกฬีาของเด็กเยาวชน ทีโ่รงเรียนบ้านป่าเหมือด 
ในช่วงวนัที ่1 กนัยายน 2548 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์กาํจัดขยะมูลฝอยรวม ของอาํเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ 
เพือ่นํามาปรับใช้ในการบริหารจัดในเขตพืน้ที ่อบต.เวยีงพางคาํ  เม่ือวนัที ่13 ธ.ค.2548 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริ ห้วยฮ่องไคร้ เกีย่วกบัการอนุรักษ์ดนิ นํา้ ป่า,การจัดทาํฝายแม้ว 
ตามแนวพระราชดําริ   ในวนัที ่26 กนัยายน 2548 



 ๔๔

ภาพกจิกรรมด้านศิลปะวฒันธรรม จารีตประเพณ ีภูมปัิญญาท้องถิ่น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
งานประเพณลีอยกระทง  วนัที ่27 พ.ย.2547                                    งานฉลองวนัเด็กแห่งชาติ  วนัที ่7 ม.ค.2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งาน “แอ่วกาดม่ัว กิน๋ข้าวแลง ตีห้นองแหวน”                   ประเพณแีห่เทยีนพรรษา ประจําปี 2548 
                   วนัที ่6 มกราคม 2548                                   วนัที ่20 กรกฎาคม 2548 
 
 
 
 
 
 

 
ประเพณสีงกรานต์ ปี 2548 สัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ และวนัครอบครัว ประจําปี 2548 

วนัที ่13 เมษายน 2548 

 



 ๔๕

คณะที่ปรึกษา 
 

นายก อบต.เวียงพางคํา 
รองนายก อบต.เวียงพางคํา 
ประธานสภา อบต.เวียงพางคํา 

รองประธานสภา อบต.เวียงพางคํา 
 
 

คณะผูจัดทํา 
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ อบต.เวียงพางคํา 

 
ขอขอบคุณ 

 สมาชิกสภา อบต.เวียงพางคํา คณะผูบริหาร อบต. กํานัน-ผูใหญบาน ผูชวย

ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน  ประชาคมหมูบาน-ตําบล  คณะผูนํากลุมองคกร

อาชีพ ผูนําชุมชน ทุกคณะ  สถานีอนามัยบานผาหมี โรงเรียนบานปาเหมือด โรงเรียน

เจาพอหลวงอุปถัมภ ๕  คณะกรรมการพัฒนา อบต. รวมทั้งประชาชนชาวตําบลเวียงพาง

คํา ทุกทาน ท่ีไดใหความรวมมือในการจัดทําโครงการสํารวจคร้ังนี้จนสําเร็จลุลวงไปได

ดวยดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




