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คํานํา
องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา เปนองคการปกครองสวนทองถิ่นที่มอี ํานาจ
หนาที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้
- 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 ตามหลักการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น เนนให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการปกครองตนเอง มีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 กลาวถึงการกําหนดให
หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารไวใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบดูได
เนื้อหาของ
ขอมูลขาวสารที่หนวยงานควรจัดทําเพื่อการตรวจสอบอยางหนึง่ ไดแก รายงานประจําปงบประมาณที่
ดําเนินงานผานมา องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา จึงไดจัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิงานในรอบ
ปที่ผานมา เพื่อเปนขอมูลขาวสารที่ประชาชนสามารถเขาตรวจสอบ หรือคนควาขอมูลจากผลการ
ดําเนินงานประจําปตาง ๆ ของคณะผูบริหาร อบต.,สมาชิกสภาฯ และพนักงานสวนตําบล
คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานประจําปงบประมาณ 2548 ที่จัดทําขึ้นเลมนี้
จะเปนประโยชนกับผูส นใจ ประชาชนทัว่ ไป เพื่อใชเปนขอมูลในการตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน การวางแผนพัฒนา อบต.ใหมปี ระสิทธิภาพยิ่งขึน้ ตอไป
คณะผูจัดทํา
29 ธันวาคม 2548

สารบัญ
เรื่อง
ขอมูลทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา
1.สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้งและขนาด
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
1.3 จํานวนหมูบาน
1.4 ประชากร
2.ขอมูลเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ
2.2. หนวยธุรกิจในเขต อบต.
2.3 หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในเขต อบต.
3.ขอมูลดานการศึกษา
4.ขอมูลการศาสนา
5.ขอมูลการสาธารณสุข
6.ขอมูลดานศักยภาพ การเมือง การบริหาร
6.1 สภาองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา
6.2 ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
6.3 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
7.ฐานะทางการคลัง เปรียบเทียบปงบประมาณ 2545-2548
8.ผลการดําเนินงานที่ผานมาที่สําคัญ
9.การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยภาพรวม
9.1 มิติที่ 1 ความสามารถดานการบริหารภายใน
9.2 มิติที่ 2 ความสามารถในการบริหารทรัพยากรดานการเงิน
9.3 มิติที่ 3 ความตั้งใจและการอุทิศเวลาเพื่อประโยชนราชการ
9.4 มิติที่ 4 ความพึงพอใจของผูรับบริการ
9.5 ตารางการเปรียบเทียบการจัดเก็บภาษี
10.ผลการดําเนินงานของศูนย อปพร.อบต.เวียงพางคํา
10.1 ดานกากรปองกันและบรรเทาภัย
10.2 ดานการรักษาความสงบเรียบรอย
10.3 ดานการสงเคราะหผปู ระสบภัย
10.4 ดานอื่น ๆ
11.ผลการดําเนินงานที่ผานมา
11.1 ความกาวหนาการถายโอนภารกิจของสวนราชการ
11.2 การดําเนินงานดานเศรษฐกิจ
11.3 การดําเนินงานดานสังคม
11.4 การดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน
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เรื่อง
11.5 การดําเนินงานดานแหลงน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
11.6 การดําเนินงานดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
11.7 การดําเนินงานดานการเมือง การบริหาร
12.การประเมินความโปรงใสในการบริหารงานและการมีสวนรวมของประชาชน
12.1 ความโปรงใสในการบริหารงาน
12.2 การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
12.3 ความเชื่อถือไววางใจของสาธารณชน
13.ภาพกิจกรรมผลการดําเนินงานที่สําคัญในรอบป 2548
13.1 การตอนรับคณะทัศนศึกษาดูงาน
13.2 กิจกรรมการสงเสริมกลุมอาชีพ
13.3 กิจกรรมการบริหารจัดการ อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
13.4 กิจกรรมดานศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
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ผู้บริหาร อบต.เวียงพางคํา
ฝ่ ายบริหาร
1.นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง
2.นายอินทวน ชื่องาม
3.นายณรงค์ ศักดิ์ นราธรพิพฒ
ั น์
4.นายโกเมฆ เข็มขํา
ฝ่ ายนิตบิ ัญญัติ
1.นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม
2.นายสุ คาํ วินัน
3.ร.ท.กิตติชัย เจริญยิง่
พนักงานส่ วนตําบล
1.ร.ท.กิตติชัย เจริญยิง่
2.นางกุหลาบ ขาเลศักดิ์
3.ว่ าที่ ร.อ.เทพพิทกั ษ์ สว่ างเต็ม
4.นางสาวสอิง้ มาส แสงศรี
5.นางสาวสุ ทราทิพย์ บุญมี

นายก อบต.เวียงพางคํา
รองนายก อบต.เวียงพางคํา คนที่ 1
รองนายก อบต.เวียงพางคํา คนที่ 2
เลขานุการนายก อบต.เวียงพางคํา
ประธานสภา อบต.
รองประธานสภา อบต.
เลขานุการสภา อบต.
ปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต. 6)
หัวหน้ าส่ วนการคลัง
หัวหน้ าส่ วนโยธา
รักษาการ หน.สํ านักงานปลัด อบต.
รักษาการ หน.ส่ วนการศึกษาฯ
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ข้ อมูลทัว่ ไปขององค์ การบริหารส่ วนตําบลเวียงพางคํา
อําเภอแม่ สาย จังหวัดเชียงราย
สภาพทัว่ ไป
-ตําบลเวียงพางคํา ไดรับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ.2457
เมื่อ
พ.ศ.2526 โดยแยกจากตําบลแมสาย และไดรับการยกฐานะเปน อบต. ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เลม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30
มกราคม 2539 มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539
-ปจจุบันเปนองคการบริหารสวนตําบล ขนาดเล็ก (ชั้นที่ 5) ตั้งอยู ณ เลขที่ 409 หมูที่ 9 ตําบล
เวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทรศัพท 0-5364-6569 โทรสาร 0-5364-6393
ทีต่ ้งั และขนาด
ตําบลเวียงพางคํา เปน 1 ใน 8 ตําบลของอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่เฉพาะในเขต
อบต.ประมาณ 31 ตร.กม.หรือประมาณ 19,375 ไร
ที่ทําการ อบต.ไดขอใชที่สาธารณะประโยชนหนองแหวน เนื้อที่ประมาณ 14 ไร ระยะหางจาก
ที่วาการอําเภอแมสาย ประมาณ 2 กิโลเมตร
มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้
จํานวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน
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
ประชากร
ประชากรเฉพาะในเขต อบต.ที่มีสัญชาติไทยทั้งสิ้น 9,882 คน แยกเปนชาย 4,707 คน หญิง
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5,175
คน จํ า นวนครั ว เรื อ น 4,861
ครัวเรือน มีความหนาแนนเฉลี่ย 318 คน/
ตารางกิโลเมตร
ประชากรแฝง ที่ อ ยู ต ามเมื อ ง
ชายแดน เชื้อชาติจีน สัญชาติจีน และอื่นๆ
ไดแก ไทยใหญ,ไทยลื้อ,พมาอพยพ,ชาว
ไทยภู เ ขา,ลั๊ ว ะ,ขึ น เฉพาะที่ มี ก ารขึ้ น
ทะเบียนควบคุมไว ประมาณ 2,358 คน
จํ า นวนผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง 3,801
คน จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง ส.อบต.
ครั้งลาสุด(18 ก.ค.2547) จํานวน 2,351 คน คิดเปนรอยละ 61.85
หน่ วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในเขต อบต.
-ตูยามตํารวจเวียงพางคํา หมูที่ 9, ตูยามตํารวจหวยน้ําริน หมูที่ 7, ตูยามตํารวจหัวฝาย หมูที่ 1
-สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอแมสาย
-ที่ทําการไปรษณียโทรเลขอําเภอแมสาย
-สถานีโทรคมนาคมอําเภอแมสาย
ข้ อมูลด้ านการศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 แหง,โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 2 แหง (ขยายโอกาส 1 แหง)
โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา (ม.1 – 6) วัดวิเชตรมณี จํานวน 1 แหง
ศูนยการเรียนชุมชน จํานวน 2 แหง (ศูนยฯไฟปา บานหวยน้ําริน หมูที่ 7, ศูนยฯ หมูที่ 9 )
ข้ อมูลการศาสนา
ศาสนสถานทางพุทธศาสนา วัด 4 แหง ,สํานักสงฆ 3 แหง
ศาสนาสถานทางคริสตศาสนา 1 แหง
ข้ อมูลการสาธารณสุ ข
สถานีอนามัยประจําหมูบาน จํานวน 1 แหง
สถานพยาบาลเอกชน จํานวน 5 แหง
รานขายยาแผนปจจุบัน จํานวน 2 แหง
ข้ อมูลด้ านศักยภาพ การเมือง การบริหาร
สภาองค์ การบริหารส่ วนตําบลเวียงพางคํา
-สมาชิกสภา อบต.จํานวนทั้งสิ้น 20 คน เปนชาย 15 คน หญิง 5 คน
ผู้บริหารองค์ การบริหารส่ วนตําบล
-นายก อบต. จํานวน 1 คน รองนายก อบต. จํานวน 2 คน เลขานุการนายก อบต. จํานวน 1 คน
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พนักงานส่ วนตําบลและพนักงานจ้ าง 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
ฐานะทางการคลัง เปรียบเทียบปี งบประมาณ 2545-2548
ปงบประมาณ รายไดจดั เก็บเอง รายไดที่รัฐจัดสรรให เงินอุดหนุนรัฐบาล
รายไดรวม
2545

952,016.93

5,771,016.20

1,215,197.18

7,938,230.31

2546
2547
2548

1,064,267.40
1,002,238.45
3,134,713.77

9,836,943.25
10,897,766.45
16,234,889.42

2,128,000.00
3,221,362.00
6,606,019.00

13,029,210.65
15,121,366.90
25,975,622.19

เงินรายรับ – รายจ่ ายจริง ของ อบต.เวียงพางคํา เปรียบเทียบปี งบประมาณ 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

๕
รายจ่ ายตามแผนงาน เปรียบเทียบปี งบประมาณ 2545-2548

รายจายตามแผนงาน
จายจริงป 2545 จายจริงป 2546 จายจริงป 2547 จายจริงป 2548
แผนงานบริหารงานทั่วไป
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
แผนงานการศึกษา
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
287,870.00
399,741.00
342,176.00
1,152,254.00
นันทนาการ
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
รวมทั้งสิ้น 11 แผนงาน
6,875,175.20 11,372,575.89
6,923,040.64 18,137,975.46
ผลการดําเนินการและกิจกรรมสํ าคัญ
1.ไดรับใบประกาศเกียรติคณ
ุ สถาบันพระปกเกลาที่ผานเกณฑมาตรฐานดานความโปรงใสและการมี
สวนรวมของประชาชน ประจําป 2545 จากสถาบันพระปกเกลา
ดังปรากฏในเอกสารที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรางวัลพระปกเกลาระบุวา “องคการบริหารสวน
ตําบลเวียงพางคํา เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
ระดับดี โดยไดจัดตั้งศูนยวัฒนธรรม และศูนยจําหนายสินคาประจําทองถิ่น ซึ่งในกิจกรรมทั้งสองนี้
ประชาชนมีสวนรวมมาก การจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนศูนยกลางในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณี และเปนศูนยกลางในการประสานความรวมมือของประชาชนในทองถิ่นที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และนอกจากนี้ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่มุงเนนการพัฒนาทองถิ่น เชน การจัด
โครงการศูนยกลางเรียนรูและพัฒนาเครือขายเศรษฐกิจระดับชุมชน”
2.ไดรับรางวัลชมเชย โครงการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นทีม่ ีความพยายามในการจัดเก็บภาษี
ประจําป 2547 จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เงินรางวัล 270,000 บาท
3.ไดรับรางวัลชมเชย โครงการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นทีม่ ีความพยายามในการจัดเก็บภาษี
ประจําป 2548 จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เงินรางวัล 260,000 บาท

๖

4.ไดรับรางวัลพระปกเกลา สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความเปนเลิศดานความโปรงใสและ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ประจําป 2548 จากสถาบันพระปกเกลา เปนเกีรยติภูมทิ องถิ่น
ดังปรากฏในเอกสารสูจิบัตรรางวัลพระปกเกลา KPI AWARDS 2548 ระบุวา
“องค์ การบริหารส่ วนตําบลเวียงพางคํา เป็ นองค์ การบริหารส่ วนตําบลทีม่ ีการส่ งเสริมการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนในระดับทีด่ ี ทําการจัดประชุ มประชาคมสั ญจรหมุนเวียนในแต่ ละหมู่บ้านเพือ่ จัดลําดับ
ความเร่ งด่ วนของโครงการต่ าง
ๆ และมีการส่ งเสริมการบริหารจัดการทีย่ ดึ หลักธรรมาภิบาลโดย
สนับสนุนให้ มกี ารประกวดหมู่บ้านธรรมาภิบาลในการปกครองตนเองของประชาชน
มีการออกกฎ
ข้ อบังคับสําหรับป้องกันประชาชนฝ่ าฝื นระเบียบทีก่ าํ หนด นอกจากนี้ การบริหารงานของ อบต.มีการให้
โอกาสประชาชนได้ แสดงความคิดเห็นยืน่ ข้ อเรียกร้ องและสอบถามในการประชุ มสภา อบต.สั ญจรนอก
สถานที่ สมาชิกสภา อบต.โดยเฉพาะสมาชิกสภา อบต.หญิงยังมีบทบาทสํ าคัญในการตรวจสอบการ
ดําเนินงานของผู้บริหาร และมีการบริหารงานในลักษณะการผสมผสานความร่ วมมือระหว่ างทุกภาค
ส่ วนอย่ างดีเยีย่ มทั้งภาคราชการ ส่ วนท้ องถิ่น และประชาชน รวมไปถึงการส่ งเสริมสนับสนุนให้ จัดตั้ง
กลุ่มความร่ วมมือต่ าง ๆ เช่ น ส่ งเสริมการจัดตั้งคณะกรรมการท่ องเทีย่ วชุ มชนของหมู่บ้านชายไทยภูเขา
เผ่ าอาข่ า ส่ งเสริมการจัดตั้งศูนย์ บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุ มชนตําบลเวียงพางคํา เป็ นต้ น”
• โครงการประกวดหมู่บ้านดีเด่ นตามหลักธรรมาภิบาล
• อบต.ริเริ่มโครงการรวมกับประชาคมตําบล-หมูบาน มีวัตถุประสงคโครงการ เพื่อการจัด
ระเบียบหมวดหมู งานการพัฒนาของหมูบ านตางๆ ในเขตของ อบต.เปนการเหลียวหลังมอง
อดีต ปจจุบนั มุงสูการพัฒนาในอนาคต ยกระดับการพัฒนาหมูบานทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม สอดคลองกับบทบาทหนาที่ของกํานัน-ผูใหญบาน,องคกรภาคประชาชน รวม
ตรวจสอบการดําเนินงานทองถิ่นใหเกิดประสิทธิภาพ
การเขามีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชน ซึ่งเปนกิจกรรมที่ดําเนินการควบคูไปกับการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.25492551) ของ อบต.เวียงพางคํา

• หลักเกณฑการประเมิน
หลักนิติธรรม –อาทิเชน การออกกฎของหมูบาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ ขอบังคับของหมูบาน

๗
หลักคุณธรรม –อาทิเชน การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม ยกยองคนดี ครอบครัวตัวอยาง
หลักความโปรงใส –อาทิเชน การเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการ การใชหอกระจายขาว การ
บริหารงานของกองทุนหมูบา น
หลักการมีสวนรวม –อาทิเชน การเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมกับกิจกรรมของหมูบาน การ
สงเสริมการรวมกลุมอาชีพ การใชสิทธิเลือกตั้งของประชาชน
หลักความรับผิดชอบ –อาทิเชน การเขา
รวมประชุมของ สมาชิกสภา อบต./
ผูแทนหมูบาน
หลักความคุมคา –อาทิเชน การจัดกิจกรรม
รณรงคใหประชาชนมีความประหยัด และ
ใชทรัพยากรอยางคุมคา การพัฒนาตางๆ
ทางดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม,การจัดทําแผนผัง ประวัติความ
เปนมา ขอมูลของหมูบาน
การดําเนินงานของศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ,การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ญญาทองถิ่น
การเสนอแผนงานโครงการขอรับงบประมาณ สอดคลองกับปญหาความเดือดรอนของประชาชนภายใน
หมูบาน การจัดเรียงลําดับความเรงดวนของปญหา เปนตน
¾ ศูนย์ บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุ มชนตําบลเวียงพางคํา
¾ อบต.ไดรับความรวมมือจาก
คณะกรรมการหมูบาน กลุมองค
อาชีพตาง ๆ และสภาวัฒนธรรม
ตําบลเวียงพางคํา
สงเสริม
สนับสนุนจนไดรับการจัดตัง้
เปนศูนยบูรณาการวัฒนธรรม
ไทยสายใยชุมชน ระดับตําบล 1
ใน 4 ตําบลนํารอง ของจังหวัด
เชียงราย ที่ดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค
¾ เพื่อพัฒนาตนทุนทางสังคม
ใหมีรากฐาน
วัฒนธรรมที่เขมแข็งนําไปสูก ารพัฒนาที่ยงั่ ยืน
¾ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการสืบคนการถายทอด
การเรียนรูภ ูมปิ ญญาทองถิ่น
และนํามา

๘
ประยุกตในชีวติ ประจําวัน เพิม่ คุณคาทางสังคม จิตใจ และมูลคาเพิ่มผลผลิตในชุมชน
¾ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดวยวัฒนธรรม โดยการนําเอาระบบคุณคาใน
วัฒนธรรมไทย การมีศิลธรรม จริยธรรมที่ดีงาม และมีจิตวิญญาณ รักถิ่นเกิด อันจะ
นําไปสูการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และปญหาการประพฤติมิชอบในชุมชน
¾ นิทรรศการกลุ่มวัฒนธรรม 12 กลุ่มสํ าคัญ ได้ แก่
¾ กลุมบุคคลสําคัญของทองถิ่น
¾ กลุมชาติพันธุ
¾ กลุมภาษาและวรรณกรรม
¾ กลุมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
¾ กลุมการศาสนา ความเชื่อ และพิธีกรรม
¾ กลุมศิลปะการแสดงดนตรีพนื้ บาน
¾ กลุมศิลปะหัตถกรรมพื้นบาน
¾ กลุมขาวของเครื่องใช
¾ กลุมแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ
¾ กลุมวัฒนธรรมอาหารการกิน
¾ กลุมสินคาหนึง่ ตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ
¾ กลุมประวัติศาสตรพื้นบาน
• โครงการพัฒนาการท่ องเทีย่ วเพือ่ สุ ขภาพ/
เชิงอนุรักษ์ หมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่ าอาข่ า
-ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ อุดหนุนเฉพาะกิจ
จํานวน 1,464,800 บาท ไดรับความไววางใจจาก
ประชาคมตําบล-หมูบาน ใหการสงเสริมหมูบานชาว
ไทยภูเขาเผาอาขา บานผาหมี หมูที่ 6 ตําบลเวียงพาง
คํา เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ/เพื่อสุขภาพ ใน
การกอสรางอาคารบริการนักทองเที่ยว,ทางเขาเทาจุด
ชมวิว ,จัดทําหองน้ําบริการสําหรับการเขาคาย
เยาวชน และจัดหาเตนทกางนอน จํานวน 30 หลัง
เพื่อบริการนักทองเที่ยว
นอกจากนี้ยังไดรับการประสานขอรับการสนับสนุน

๙
งบประมาณของ อบต.บางสวน จากหนวยกองรอยทหารมาที่ 2 กองพันทหารมาที่ 138 ที่ขอรับการ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณกอสราง เพิ่มเติม ในการ
กอสรางหองน้าํ บริการนักทองเที่ยว การติดตั้งไฟฟา
เพื่อสงเสริมหมูบานผาหมี ตามโครงการความ
รวมมือไทย-พมา เพื่อพัฒนาหมูบานชายแดน ชุดที่
19 ณ บริเวณถ้าํ ผาหมี หมูที่ 6 ตําบลเวียงพางคํา
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย

• ร้ านค้ ากลุ่มองค์ กรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา
“OTOP CORNER”
อบต.ไดดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลุม
อาชีพ เงินทุนกูยืมตามโครงการสงเสริมอาชีพหมูบานละ 100,000 บาท ปจจุบันมี 22 กลุมอาชีพ และ
สนับสนุนใหประชาชนมีการรวมกลุมจัดตัง้ เปนกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา
“กลุ่มองค์ กรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา”นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและ
สังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ โดยดําเนิน
ธุรกิจการผลิต การคา การบริการ อุตสาหกรรม และอื่นๆ เพื่อประโยชนของสมาชิก
หุ้น กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา มีมลู คาหุนละ 10 บาท ปจจุบนั มีจํานวน 14,239 หุน จํานวน
สมาชิก 252 คน มีเงินหมุนเวียนทั้งสิน้ 181,920.52
บาท ในป 2547 มีผลกําไรสุทธิ 34,598 บาท เฉลี่ย
ปนผลหุนละ 2.25 บาท
การเปิ ดดําเนินธุรกิจร้ านค้ า “OTOP
CORNER” อบต.เวียงพางคํา โดยความ
รวมมือกับหางเทสโกโลตัส คุมคา สาขาแมสาย ได
สนับสนุนพื้นที่จําหนายสินคาหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ ภายในหางฯ พืน้ ที่ประมาณ 300 ตร.ม.
ประเภทของสิ นค้ า ที่จะนํามาจําหนายในราน OTOP
CORNER โดยมีกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา

๑๐
เปนผูดําเนินการจัดจําหนาย บริหารจัดการ เลือกสรรสินคา OTOP ที่มีอยูในอําเภอแมสาย และสินคา
เดนๆ ในแตละอําเภอของจังหวัดเชียงราย สรางเครือขายสินคาชุมชนทั่วภูมภิ าคของประเทศ แบงกลุม
สินคาเปนประเภท ดังนี้
• กลุมผลิตภัณฑประเภท อาหาร
• กลุมผลิตภัณฑประเภท เครื่องดื่ม
• กลุมผลิตภัณฑประเภท ผาและเครื่องแตงกาย
• กลุมผลิตภัณฑประเภท ของใชและของประดับตกแตง
• กลุมผลิตภัณฑประเภท ศิลปประดิษฐและของที่ระลึก
• กลุมผลิตภัณฑประเภท สมุนไพรที่ไมใชอาหาร
• กลุมผลิตภัณฑประเภท เบ็ดเตล็ด เชน นวดคลายเสนแผนไทย กลุม แมบานผาหมี หมูที่ 6 ,
ผลไมสดทองถิ่นตามฤดูกาล (ลิ้นจี่,สตรอเบอรี่)

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

คําขวัญประจําตําบลเวียงพางคํา
“เวียงพางคํา เมืองกําเนิดแหงสยาม
นามแผนดินพระเจาพรหมปฐมกษัตรามหาราช
งามวิลาส ดอยผาหมี ลิ้นจี่หวาน
น้ําหนองแหวนเย็นรมรื่น
ชนหลากเผาล่าํ คาวัฒนธรรม
สุดชายแดนถิน่ ธุรกิจเหนือสยาม”

๑๑
การประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่ โดยภาพรวมของทุกส่ วนราชการ
มิตทิ ี่ 1 ความสามารถด้ านการบริหารภายในของส่ วนราชการในองค์ การบริหารส่ วนตําบล
1) การคิดค้ นเพือ่ ปรับปรุ งกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ริ าชการเพือ่ ประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ไดคิดคนเพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานและไดประกาศ
กําหนดการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน โดยไดดําเนินการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อมาความสะดวกในการติดตอราชการ และบริการประชาชนดังนี้
กระบวนงานบริการ
เวลาปฏิบัติงานเดิม
เวลาทีป่ รับลด
ด้ านสาธารณสุ ข
1. การขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุข
ภาพ (130 ประเภท)
20 วัน/ราย
30 วัน/ราย
- ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต
2.การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
20 วัน/ราย
30 วัน/ราย
- ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต
3. การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)
20 วัน/ราย
30 วัน/ราย
- ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต
4. การขออนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
- ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต
30 วัน/ราย
20 วัน/ราย
ด้ านจัดเก็บรายได้
5 นาที / ราย
8 นาที / ราย
1. จัดเก็บภาษีบํารุงทองที่
5 นาที / ราย
10 นาที / ราย
2. จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
5 นาที / ราย
10 นาที / ราย
3. จัดเก็บภาษีปาย
งานอืน่ ๆ
30 วัน / ราย
45 นาที / ราย
1. ขออนุญาตกอสรางอาคาร
3 ชม./ราย
1 วัน / ราย
2. สนับสนุนน้ําอุปโภคบริโภค
ในทันที
1 ชม. / ราย
3. ชวยเหลือสาธารณภัย
แจงตอบภายใน 10 วัน แจ ง ตอบภายใน7วั น
4. รับเรื่องราวรองทุกข
ตามที่ กพร.กําหนด
5. ศูนยบริการรวม (SERVICE LINK)

มิตทิ ี่ 2 ความสามารถในการบริหารทรัพยากรด้ านการเงิน
องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก งบประมาณรายรับมา
จากการจัดเก็บภาษีที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง และเงินจัดสรรที่รัฐบาลจัดสรรให องคการบริหาร
สวนตําบลเวียงพางคํา ไดจัดสรรงบประมารเพื่อใชในการพัฒนาทางดานตาง ๆ อยางครอบคลุมและทั่วถึง
เปนไปตามความตองการของประชาชนและเปนไปตามแผนพัฒนาสามป โดยองคการบริหารสวนตําบลเวียง
พางคํา ไดคํานึงถึงปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนใหญในการใชงบประมาณ

๑๒

ปงบประมาณ

แบบสรุปยอดรายรับ – รายจ่ าย ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2545 ถึง 2548
รายรับจริง
รายจายจริง
รายรับสูงกวา
รายจาย
7,938,230.31
6,875,175.20
+1,063,055.11
13,029,210.65
11,372,575.89
+1,656,634.76
15,121,366.90
6,923,040.64
+8,198,326.26
19,195,057.29
8,603,065.60
+10,591,991.69

หมายเหตุ
ขอมูล ณ วันที่
30 ก.ย.2545
30 ก.ย.2546
30 ก.ย.2547
31 ก.ค.2548

2545
2546
2547
2548
สถานะการคลัง
ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา มียอดเงินสะสมในปงบประมาณ 2548 ที่สามารถ
นํามาใชไดจํานวน 5,007,152.40 บาท
การบริหารงบประมาณในปี ทีผ่ ่ านมาและปี ปัจจุบนั
ในปงบประมาณที่ผานมา แมวารายรับขององคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคําจะมีจํานวนจํากัดเมื่อ
เปรียบเทียบกับภารกิจตาง ๆ ที่จะตองดําเนินการเพื่อบริการใหแกประชาชนตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมายก็
ตาม แตองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ก็สามารถดําเนินการกิจการตามที่ไดตั้งงบประมาณไวครบถวน
ทุกรายการและในเรื่องความประหยัด และความคุมคาในการบริหารจัดการโครงการหรืองานประจํา ซึ่งเปน
ปจจัยหลักที่สามารถใชวัดความสําเร็จของการปฏิบัติงานไดนั้น ปรากฏวางานหรือโครงการตาง ๆ ที่ไดมีการ
จัดซื้อ/จัดจาง เมื่อเทียบกับราคากลางที่กําหนดแลว ในภาพรวมทุกโครงการผูเสนอราคาจะเสนอราคาต่ํากวา
ราคากลางซึ่งเปนการประหยัดงบประมาณได
และยังสามารถนําเงินที่เหลือจากโครงการตาง ๆ มาขยายจัดทําโครงการตามที่ประชาชนตองการไดทันตาม
ความตองการ หรือนําไปใชประโยชนดานอืน่ ๆ ตามความตองการของประชาชน ซึ่งเปนไปตามตาราง
เปรียบเทียบการใชงบประมาณขางทายนี้
สําหรับในการบริหารจัดการของการจัดซือ้ จัดจาง ในปงบประมาณ 2547 มีโครงการกอสรางที่
ประกาศประกวดราคา สอบราคา ตามระเบียบพัสดุฯ จํานวน 10 โครงการ มีวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น
2,797,300.-บาท เมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกโครงการแลว มีเงินเหลือจายทําใหประหยัดงบประมาณ รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 548,790.-บาท คิดเปนรอยละ 19.62 ของงบประมาณดานโครงสรางพื้นฐาน
ประเภทหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ดําเนินการประจําปงบประมาณ 2548
รายการ
ตั้งไว
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
ประเภทหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ดําเนินการประจําปงบประมาณ 2548
รายการ
ตั้งไว
เบิกจาย
คงเหลือ
7)คาปรับปรุงหองสํานักงานปลัด อบต.
14,300.00
14,000.00
300.00
8)กอสรางที่อานหนังสือพิมพ 10 หมูบาน
998,000.00
820,000.00
178,000.00
9)กอสรางบอพักน้ํากระเบื้องโคง หมูที่ 7
101,800.00
100,000.00
1,800.00
10)กอสรางถนน คสล.หมูที่ 4
726,500.00
720,000.00
6,500.00
11)กอสรางทอลอด คสล.หมูที่ 7
63,900.00
62,500.00
1,400.00
12)กอสรางถนน คสล.หมูที่ 10
444,000.00
440,000.00
4,000.00
13)กอสรางถนน คสล.หมูที่ 9
686,000.00
684,900.00
1,100.00
14)กอสรางถนนปูบลอก หมูที่ 6
443,600.00
442,000.00
1,600.00
15)กอสรางรองระบายน้ํา หมูที่ 2
763,300.00
760,000.00
3,300.00
16)กอสรางทอลอดขามถนน คสล.หมูที่ 10
131,000.00
130,000.00
1,000.00
17)กอสรางถนน คสล.หมูที่ 5
330,500.00
329,800.00
700.00
18)กอสรางถนน คสล.หมูที่ 9
202,100.00
201,000.00
1,100.00
19)กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 5
677,500.00
675,000.00
2,500.00
20)กอสรางทอระบายน้ําปองกันน้ําทวม หมูที่ 1
75,300.00
74,000.00
1,300.00
รวมทั้งสิ้น 20 รายการ
5,857,600.00
5,643,580.00
214,020.00
สรุป สําหรับในการบริหารจัดการของการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ 2548 มีโครงการกอสรางที่
ประกาศประกวดราคา สอบราคา ตามระเบียบพัสดุฯ ในประเภทครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 20
โครงการ มีวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,857,600.-บาท เมื่อมีการจัดซือ้ จัดจางทุกโครงการแลว มีเงินเหลือ
จายทําใหประหยัดงบประมาณ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 214,020.-บาท คิดเปนรอยละ 3.65 ของงบประมาณดาน
โครงสรางพื้นฐาน ซึ่งจะเห็นวามีจํานวนงบประมาณที่เหลือเพียงเล็กนอย เนื่องจากในการจัดทําราคากลาง
สิ่งกอสราง ราคาวัสดุสิ่งกอสรางมีคาผันผวนสูงขึ้นตามราคาน้ํามัน แตการตั้งงบประมาณของ อบต.จะคงราคา
กลางตามที่มีการประมาณราคาไวเดิม
มิตทิ ี่ 3 ความตั้งใจและการอุทศิ เวลาเพือ่ ประโยชน์ ของราชการของผู้ร่วมงาน
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา มีหนาที่ที่ตองปฏิบัติ
คือการใหบริการแกประชาชน และการพัฒนาชุมชนตําบลใหมีความเจริญกาวหนาเปนตําบลที่นาอยู ฉะนั้นจึง
จําเปนอยางยิ่งที่พนักงานและลูกจางทุกคน จะตองทุมเทความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเต็มกําลัง
รวมถึ ง จะต อ งเสี ย สละเวลาให แ ก ท างราชการในวั น หยุ ด ราชการหรื อ นอกเวลาราชการ เพื่ อ ให ง านที่ ไ ด
มอบหมายประสบผลสําเร็จตามที่ไดตั้งไวและกอใหเกิดประโยชนแกสวนรวม โดยองคการบริหารสวนตําบล
เวียงพางคํา ไดออกประกาศองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของพนักงานสวนตําบลและลูกจาง ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม 2546 เพื่อยึดเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่

๑๔
ของพนั ก งานส ว นตํ า บลและลู ก จ า งขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลเวี ย งพางคํ า อย า งเคร ง ครั ด ตลอด
ปงบประมาณ พ.ศ.2548 ดังนี้
1.พึง ดํารงตนใหตั้งมั่ นอยูในศิลธรรมปฏิบั ติหนา ที่ดวยความซื่อสั ตย สุจริต เสีย สละและมี ความ
รับผิดชอบ
2.พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ
3.พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของประชาชน
เปนหลัก
4.พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา
5.พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ
6.พึงปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร เอาใจใสระมัดระวัง
รักษาประโยชนของทางราชการ อยางเต็มกําลัง ความสามารถ
7.พึงตอนรับใหความสะดวก ใหความเปนธรรม แกประชาชนผูมาติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของ
ตนโดยไมชักชาและดวยความสุภาพเรียบรอย ไมดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชน ผูมาติดตอ
ราชการ
8.พึงปฏิบัติตนตอผูรวมงานดวยความสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคีและไมกระทําการอยางใดที่
เปนการกลั่นแกลงกัน
การปฏิบตั งิ านของพนักงานส่ วนตําบลและพนักงานจ้ าง
วันจันทร์ -วันศุกร์
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา เริ่มปฏิบัติตั้งแต
เวลา 08.30-16.30น. โดยไมหยุดพักเที่ยง ซึ่งมีเวรปฏิบัติหนาที่ชวงพักเที่ยง และในกรณีที่มีงานเรงดวนก็จะ
ปฏิบัติงานตอไปหลังจากเวลา 16.30 น. จนกวางานจะแลวเสร็จเสมอ หรือหากมีกิจกรรมพิเศษพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางทุกคนใหความรวมมือในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ นอกจากนี้หลังเวลาราชการยังจัด
เวรยามคอยดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพยสินของทางราชการ ตั้งแต 16.30 น. จนถึง 08.30 น.ของวันใหม
และเวรยามรับแจงเหตุฉุกเฉินและเฝาระวังสาธารณภัยทุกวันทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ซึ่งจะ
เปนการอยูเวรยามรวมกับสมาชิกสภา อบต. ในการปฏิบัติหนาที่ของศูนย อปพร.อบต.เวียงพางคํา
วันเสาร์ , วันอาทิตย์ , วันหยุดนักขัตฤกษ์
องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา มีเวรปฏิบัติงานใหบริการประชาชนในวันหยุดราชการ
โดยมีคําสั่งใหพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางปฏิบัติหนาที่รองรับโดยไมมีคาลวงเวลา และนอกจากนี้ยัง
มีการจัดเวรยามเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพยสินของทางราชการตั้งแต 16.30 น. จนถึง 08.30 น.ของ
วันใหม และเวรยามรับแจงเหตุฉุกเฉินและเฝาระวังสาธารณภัยทุกวันทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
ตลอดจนการจัดตั้งศูนยบริการนักทองเที่ยว ในชวงวันหยุดของเทศกาลตาง ๆ เพื่อบริการนักทองเที่ยวที่เดิน
ทางเขามาในพื้นที่อําเภอแมสาย เนื่องจากเปนเสนทางที่นักทองเที่ยวเดินทางเขามาเปนจํานวนมาก

๑๕
โครงการทีอ่ งค์ การบริหารส่ วนตําบลเวียงพางคํา
บริการประชาชนในวันหยุดราชการ / นอกสถานที่
ลําดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

โครงการ
พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนสวนปาบานผาหมี เพื่อการทองเที่ยว
ลานกีฬาอเนกประสงค
จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําป 2547
แผนปฏิบัติการ อบต.เวียงพางคํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2548
กิจกรรมจัดงานวันเด็ก ประจําป 2548
การดําเนินการตามโครงการปลูกตนราชพฤกษเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในวันมหามงคลสมัย พระเจาอยูหัวจะทรงมีพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา ในป 2550
การประชาสัมพันธการประชุมสภา อบต.สัญจร และการรับ
ชําระภาษีนอกสถานที่
ขอสนับสนุนชุดตรวจสารเสพติดเพื่อปองกันแกไขปญหาการ
แพรระบาดของสารเสพติดในกลุมเด็ก นักเรียน
โครงการประกวดตลาดสด อปท. ( ตลาดดี มีมาตรฐาน
ประจําป 2548 )
การประชาสัมพันธใหประชาชนในหมูบานออกกําลังกาย
แบบแอโรบิคดานซ
รายงานผลการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา
ขอความรวมมือเจาของตลาดเอกชนจัดรณรงคลางตลาดสด
รายงานการใหความชวยเหลือผูประสบวาตภัย
การดําเนินงาน Internet ตําบลตามยุทธศาสตรของกลุม
ภารกิจดานพัฒนาชุมชน และสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ประจําป 2548
ขอเรียนเชิญรวมงานประเพณีสงกรานตและรวมเปน
คณะกรรมการดําเนินการจัดงานประเพณีสงกรานต สรงน้ํา
พระ รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ ตําบลเวียงพางคํา ประจําป 2548
ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธตรวจโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ และโรคเอดส
ขอเรียนเชิญเปนประธานในการมอบรางวัลโครงการประกวด
หมูบานดีเดนตามหลักธรรมาภิบาล
ขอเรียนเชิญเขารวมกิจกรรมและประชาสัมพันธการประกวด
เรียงความเพื่อชิงทุนการศึกษา
โครงการเจาหนาที่รัฐปลอดยาเสพติด จังหวัดเชียงราย ป
2548 ,วันตอตานยาเสพติดโลก
ขอเชิญรวมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ป 2548

วัน/เดือน/ปี
ดําเนินการ

ผู้เข้ าร่ วม

6 ต.ค. 47
24 พ.ย. 47
27 พ.ย. 47
30 ธ.ค. 47

บริการประชาชน
บริการประชาชน
บริการประชาชน
บริการประชาชน

หนวยจัดการตนน้ําที่ 10
หมูที่ 6
อบต.เวียงพางคํา
อบต.เวียงพางคํา

7 ม.ค. 48
4 ม.ค. 48

บริการประชาชน
บริการประชาชน

อบต.เวียงพางคํา
อบต.เวียงพางคํา

11 ก.พ. 48

บริการประชาชน

15 ก.พ. 48

บริการประชาชน

17 ก.พ. 48

บริการประชาชน

ศาลาอเนกประสงคประจํา
หมูบาน 10 หมู
อบต.เวียงพางคํา,ตูยาม
เวียงพางคํา,รร.ปาเหมือด
ตลาดสดบานปาเหมือด

22 ก.พ. 48

บริการประชาชน

อบต.เวียงพางคํา

28 ก.พ. 48
15 มี.ค. 48
30 มี.ค. 48
31 มี.ค. 48

บริการประชาชน
บริการประชาชน
บริการประชาชน
บริการประชาชน

วัดปาเหมือด
ตลาดสดหมู 9 และหมู 10
อบต.เวียงพางคํา
อบต.เวียงพางคํา

7 เม.ย. 48

บริการประชาชน

อบต.เวียงพางคํา

26 เม.ย 48

บริการประชาชน

อบต.เวียงพางคํา

22 มิ.ย. 48

บริการประชาชน

ที่วาการอําเภอแมสาย

22 มิ.ย. 48

บริการประชาชน

อบต.เวียงพางคํา

24 มิ.ย. 48

บริการประชาชน

วัดปาเหมือด

4 ส.ค. 48

บริการประชาชน

อําเภอแมสาย

สถานที่

๑๖

ลําดับ
ที่

โครงการ

วัน/เดือน/ปี
ดําเนินการ

ผู้เข้ าร่ วม

21.

ขอประชาสัมพันธการรับสมัครเยาวชนเขารวมโครงการศูนย
เยาวชน อบต.เวียงพางคํา
ขอเชิญเขารวมพิธีโลชิงชา ประจําป 2548
ประชุมสมาชิกกลุมองคกรอาชีพ ตําบลเวียงพางคํา
ขอความรวมมือประชาสัมพันธใหเยาวชนเขารวมคัดตัว
นักกีฬา
การประกาศผลการตัดสินการประกวดเรียงความชิง
ทุนการศึกษา

18 ส.ค. 48

บริการประชาชน

อบต.เวียงพางคํา

22 ส.ค. 48
23 ส.ค. 48
23 ส.ค. 48

บริการประชาชน
บริการประชาชน
บริการประชาชน

บานผาหมี หมูที่ 6
อบต.เวียงพางคํา
อบต.เวียงพางคํา

31 ส.ค. 48

บริการประชาชน

อบต.เวียงพางคํา

22.
23.
24.
25.

สถานที่

การลาของพนักงานส่ วนตําบลและพนักงานจ้ าง
การลาของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ไดมีการ
จัดทําบัญชีควบคุมการลาทุกประเภทของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางในสังกัด และสิ้นปงบประมาณ
เจาหนาที่ก็จะสรุปผลการลาของพนักงานสวนตําบลและลูกจางใหผูบริหารทราบซึ่งการลาทุกประเภทของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางไดปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนด โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 (เริ่ม
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548 ) สรุปจํานวน วันลากิจ ลาพักผอนของพนักงานและลูกจางคิด
เปนรอยละ 19.20 เมื่อเทียบกับจํานวนสิทธิวันลาของทุกคนแลว ตามแบบสรุปการลาของพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางดังนี้ (ซึ่งกรณีดังกลาวไมนําสิทธิการลาปวยของพนักงานและลูกจางมาคิดดวย)
1) แบบสรุปวันลาของพนักงานส่ วนตําบล ระหว่ างวันที่ 1 ตุลาคม 2547 - วันที่ 30 กันยายน 2548
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ลาป่ วย
ลา
สิ ทธิ ลากิจ สิ ทธิ รวมวันลา คิดเป็ น %
ที่
พักผ่ อน วันลา
วันลา
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. วาที่ ร.อ.เทพพิทักษ สวางเต็ม
14
20
2
2
16
57.14%
สวนการศึกษา
7. น.ส.สุทราทิพย บุญมี
1
10
1
3.57%

๑๗
ลําดับ
ที่
1.
2.
3.
4.

ชื่อ - สกุล
พนักงานสวนตําบลที่ยายออก
น.ส.เขมขวัญ กลางหลา
น.ส.ยุพิน เชื้อหมอ
น.ส.วิสุลัดดา ทรายคํา
นางนงคเยาว แสวงผล
รวม

ลา
ปวย

ลา
พักผอน

สิทธิ
วันลา

ลากิจ

2

17

120

5

สิทธิ รวมวันลา
วันลา
5

24

2) แบบสรุปวันลาของพนักงานจ้ าง ระหว่ างวันที่ 1 ตุลาคม 2547 - วันที่ 30 กันยายน 2548
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ลาป่ วย
ลา
สิ ทธิ ลากิจ สิ ทธิ รวมวันลา
ที่
พักผ่ อน วันลา
วันลา
สํานักงานปลัด อบต.
1. นายธงชัย ปญญาพฤกษ
10
6
6
6
2. นายบุญมี วินัน
10
3. น.ส.วิยุดา หวางเชื้อ
10
12
12
12
4. นายสมพงษ ศรีณรงค
4
10
4
5. น.ส.สุวิตรา จินะโกษฐ
10
สวนการคลัง
6. นายไพบูลย ราชคม
10
4
4
4
สวนโยธา
7. นายอุดมทรัพย ศักดิ์แสน
10
8
8
8
8. นายประทีป เตจะ
10
สวนการศึกษา
9. น.ส.ดอกรัก บั้งเงิน
10
10. น.ส.ธิดา ใจพูล
10
11. น.ส.แพรวพรรณ บรรเลง
10
ลาคลอด
กาศ
60 วัน
12. น.ส.อุไรวรรณ รุงสิริพิพัฒน
10
13. นางโสภา ลาภพรวิโรจน
10
14. น.ส.จารุรินทร ศรีวิชัย
10
15. นางสายฝน ปญญา
10
2
2
2
16. น.ส.มยุรา คําตั๋นแกว
10
4
4
4
17. นางแสงจันทร อึ้งอภิธรรม
10
-

คิดเปน %

19.20%
คิดเป็ น %

21.43%
0
42.85%
14.28%
0
14.28%
28.57%
0
0
0
99.43%
0
0
0
7.14%
14.28%
0

๑๘
ลําดับ
ที่
18.
19.
20.
21.
22.

ชื่อ - สกุล
น.ส.นรีเวช เนตรยอง
นางศรีนวล ไชยสีติ๊บ
น.ส.รุงทิวา วินัน
นางจันทรจุรี พรมจันทร
น.ส.เกษริน แสงบุญเรือง
รวม

ลาปวย
1
5

ลา
พักผอน
-

สิทธิ
วันลา
10
10
10
10
10
220

ลากิจ
5
5
1
47

สิทธิ รวมวันลา
วันลา
1
5
5
5
5
1
1
47
47

คิดเปน %
3.57%
17.85%
17.85%
3.57%
0
21.36%

มิตทิ ี่ 4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จากการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ทั้ง 3 มิติ ที่กลาวมาขางตนไดสรางมิติ
การปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีระบบ ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลทุก ๆ ดาน โดย
เฉพาะงานดานการพัฒนา งานดานการสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชนดาน
การศึกษา งานบําบัดผูติดยาเสพติด ฯลฯ องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ไดนํากระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชนมาใชในรูปของคณะกรรมการ โดยจัดทําเวทีประชาคมหมูบานจัดทําเวทีประชาคมตําบลและ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาตําบล ซึ่งทุกกระบวนการปฏิบัติเปนไปดวยความ
รวดเร็ว โปรงใส และสามารถตรวจสอบไดพรอมทั้งไดมีการพิจารณา กลั่นกรอง งานที่ตองปฏิบัติเรียบลําดับ
ความจําเปนและเรงดวน เพื่อแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชน ซึ่งการดําเนินดังกลาวเปนที่สราง
ความพึงพอใจใหกับประชาชนและเปนที่ยอมรับเปนอยางดี ตัวอยางเชน
ความพึงพอใจในด้ านการบริการประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ไดใหความสําคัญกับการใหบริการสาธารณะแกประชาชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ เปนอยางมาก เนื่องจากผูบริหารมีนโยบายในการใหบริการแกประชาชน ซึ่งเปนหัวใจ
หลักในการปฏิบัติภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และรัฐ ซึ่งใชหลักการใหบริการที่ดีที่สุดแก
ประชาชนผูที่มาใชบริการ เพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางดีที่สุด
องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา มีรายไดจากการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ และรายได
ที่ไดรับการจัดสรรจากรัฐบาล การจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ทําโดยการจัดทําปาย
ประกาศการชําระภาษีใหประชาชนทราบ และออกหนังสือแจงใหประชาชนมาชําระภาษีภายในระยะเวลาที่
กําหนด ทําใหประชาชนผูมีหนาที่เสียภาษีมาเสียภาษีกันอยางตอเนื่อง ซึ่งถึงมีปญหาบางแตก็สามารถ
ดําเนินการแกไขได โดยการสรางความเขาใจในการชําระภาษีใหแกประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และ
ไดรับความรวมมือจากประชาชนไดเปนอยางดี พรอมทั้งออกบริการจัดเก็บภาษี ตางๆ นอกจากสถานที่ ซึ่งเปน
ที่พอใจของประชาชนอยางมาก และลดขั้นตอนของการรับชําระภาษีใหแลวเสร็จอยางรวดเร็ว โดยใหบริการ
ชําระภาษีบํารุงทองถิ่น ภาษีโรงเรือน และภาษีปาย ซึ่งผลปรากฏวา องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา
ไดรับรางวัล ชมเชย โครงการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี

๑๙
ประจําป 2548 จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และไดรับ เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับความพยายามในการ
จัดเก็บภาษี ประจําป 2548 โดยสามารถนําไปใชจายไดตามอํานาจหนาที่ เพื่อนํามาพัฒนาทองถิ่น เปนจํานวน
260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถวน)
สวนการบริการประชาชนในดานการจัดเก็บขยะมูลฝอย ซึ่งเปนภารกิจที่องคการบริหารสวนตําบล
เวียงพางคํา ไดใหบริการประชาชนดวย โดยองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ไดอนุญาตใหเอกชนเขามา
ดําเนินการจัดเก็บขยะในพื้นที่ ไดออกใหบริการประชาชนทุกวันผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปในแตละพื้นที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลอยางทั่วถึง ซึ่งในสวนนี้เปนบริการที่องคการบริหารสวนตําบลมีคาธรรมเนียมใน
การจัดเก็บและมีพนักงานเอกชนใหบริการจัดเก็บคาขยะในแตละครัวเรือน ประชาชนไมตองมาชําระ
คาธรรมเนียม ณ ที่ทําการ อบต. ทําใหลดปญหาดานมลพิษ และสิ่งแวดลอม อีกทั้งทําใหเกิดความสะอาด
เรียบรอย ในภาพรวมทั้งตําบล และเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ประสานใหองคการบริหารสวนตําบล
ตาง ๆ ในอําเภอแมสาย มีการวางแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เนื่องจากมีพื้นที่การกําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลตําบลแมสาย ตั้งอยูในพื้นที่
และนอกจากนี้องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ยังใหบริการการอนุญาตในดานตาง ๆ ตาม
พระราชบัญญัติสาธารณสุข เชน การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ขอ
อนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ขออนุญาตจัดตั้งตลาด ขออนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือ
ทางสาธารณะ และดานอื่น ๆ เชน การใหบริการสนับสนุนน้ําอุปโภคบริโภค การชวยเหลือและบรรเทาสา
ธารณภัย การรับเรื่องราวรองทุกข เปนตน
นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ยังเปน หนวยงานนํารองในดานการใหบริการ
ศูนยบริการรวม (SERVICE LINK) โดยประชาชนสามารถมาติดตอขอรับบริการที่องคการบริหารสวนตําบล
เวียงพางคํา แตสามารถไดรับบริการอื่น ๆ ดวย กลาวคือเปนจุดรับเรื่องที่รวมบริการหลายประเภท หรือบริการ
จากหลายหนวยงานเขาไวดวยกัน เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการยื่นขอรับบริการตาง ๆ ไดที่จุด
รับบริการเพียงจุดเดียว ใหคําแนะนําการขอใชบริการจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนไปตามพระราช
กฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ความพึงพอใจในการตัดสิ นใจบริหารของ พนักงานส่ วนตําบล ลูกจ้ าง สมาชิก อบต.
การบริหารทั้ง 3 ฝาย คือ ฝายคณะผูบริหาร ฝายสมาชิกสภา และฝายพนักงานสวนตําบลไดประชุม
ชี้แจง มอบหมายนโยบายในการบริหาร โดย
-บริการประชาชนดวยความเสมอภาค รวดเร็ว โปรงใส สามารถตรวจสอบได โดยเปรียบเสมือน
ประชาชนเปนลูกคารายใหญที่มารับบริการ
-ปฏิบัติตอผูมารับบริการดวยความมีน้ําใจ เมตตาเอื้อเฟอ พูดจาไพเราะ และยิ้มแยมแจมใส
ตลอดเวลาจึงมองไดวาในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
เวียงพางคําเปนอยางมาก ปรากฏวารอยละ 79 มีความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล
เวียงพางคํา โดยสํารวจจากจํานวนประชาชนทั่วไปที่เขามาใชบริการในทุกสวนราชการในที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบล 120 คนโดยองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ไดจัดทําแบบสอบถามสํารวจความพึง

๒๐
พอใจของประชาชนโดยในจํานวนนี้รอ ยละ 80 พึงพอใจตอสภาพภูมิทัศนของ อบต.ที่มาใชบริการตามแบบ ดัง
ตัวอยางแนบทายภาคผนวก
ความพึงพอใจในการจัดโครงการให้ บริการประชาชนต่ าง ๆ (การบริการเชิงรุก)
ปรากฏวารอยละ 79 มีความพึงพอใจในโครงการใหบริการประชาชน โดยสํารวจจากโครงการ 3
โครงการ ในจํานวนประชาชนทั่วไปที่เขารวมโครงการ 140 คน โดยองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ให
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลเวียงพางคํา ไดจัดทําแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจตอโครงการ
ใหบริการประชาชนตามแบบดังตัวอยางที่แนบทายภาคผนวก
องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ไดจัดกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมงานประเพณีตางๆ ในวัน
สําคัญของชาติ กิจกรรมการแขงขันกีฬา กิจกรรมการออกหนวยเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน โดยเฉพาะ
กิจกรรมการออกหนวยเคลื่อนที่ขององคการบริหารสวนตําบลไดรับความสนใจจากประชาชนเปนอยางมาก
รวมถึงการออกไปจัดเวทีประชาคมทุกหมูบานในเขตตําบล เพื่อใหทราบถึงปญหาและความตองการของ
ประชาชนที่แทจริง เพราะในการออกหนวยแตละครั้ง องคการบริหารสวนตําบลจะจัดเวทีการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล การรับฟงปญหาความตองการของพื้นที่ ใหคําปรึกษาดานอาชีพที่
ใหความรู ใชงบประมาณนอยตลอดจนมีการสาธิตวิธีการทําใหประชาชนที่สนใจ ซึ่งเรียนรูแลวสามารถ
นําไปประกอบอาชีพเพื่อเปนรายไดเสริมใหกับครอบครัวได บริการอํานวยความสะดวกในการรับชําระภาษี
และคาธรรมเนียมตางๆและไดประสานงานหนวยงานราชการตาง ๆ ที่อยูในเขตรับผิดชอบ และเกี่ยวของกับ
การใหบริการประชาชน เชน สถานีอนามัย ที่ทําการปกครองอําเภอ เปนตน เขารวมกิจกรรมออกหนวย
เคลื่อนที่ขององคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ในการประชาคมระดมความเห็นของประชาชน
-ดังเอกสารบัญชีการแกไขปญหาขอรองเรียน รองทุกข และการใหขอมูลขาวสารของทางราชการ
แนบทายภาคผนวก
ความพึงพอใจในด้ านการจัดสรรงบประมาณด้ านการพัฒนาของแต่ ละหมู่บ้าน
องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ในดานตามที่กลาวมาแลวขางตนวา องคการบริหารสวนตําบลไดนําเรื่องผานกระบวนการพิจารณากลั่นกรอง
จากคณะกรรมการ เวทีประชาคม ประกอบกิจการการบริหารที่ควบคุมดูแล ไมใหเกิดการเลื่อมล้ําในทุกๆ ดาน
การปฏิ บัติ ห น า ที่ การจั ด สรรงบประมาณ เป น ที่ ย อมรั บ ของประชาชนไม เ กิ ด ป ญหาในด า นการแบ ง ป น
ทรัพยากร ทางดานการพัฒนาใหกับหมูบานแตอยางใด สรางความเขาใจและ ปญหา ความตองการของแตละ
หมูบานเปนไปอยางดี ดังสรุปขั้นตอนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2549-2551) ดังนี้

สรุ ปขั้นตอนการจัดทําร่ างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2549-2551)
ของ อบต.เวียงพางคํา อ.แม่ สาย จ.เชียงราย
1.ความเป็ นมาของการจัดทําร่ างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2549-2551)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 ไดใหคํานิยาม แผนพัฒนาสามป หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปน

๒๑
การกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จดั ขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความ
ตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา ครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุก
ป
2. วัตถุประสงค์ ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
1. เพื่อแสดงความสัมพันธเชือ่ มโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา และการจัดทํางบประมาณประจําป
2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามีปที่มีความสอดคลอง และสามารถ
สนองตอบตอยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
3. เปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตางๆ
ใหอยูใ นลักษณะที่พรอมจะบรรจุใน
เอกสารงบประมาประจําป และนําไปปฏิบัติไดทันทีเมือ่ ไดรับงบประมาณ
3. ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
1.การเตรียมการจัดทําแผน และจัดเก็บขอมูล ภายในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2548
-อบต.เวียงพางคํา จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2549-2551) ,
การกําหนดหลักเกณฑการประเมินการประกวดหมูบานดีเดน
ตอคณะกรรมการพัฒนา
อบต./
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา/คณะที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2548
2.การจัดประชุมประชาคมทองถิ่น ภายในเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม 2548
-นําผลที่ไดจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต./ผูบริหาร อบต. นําแจงตอที่ประชุมประชาคม
ตําบลสัญจร ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548 ณ ศาลาอเนกประสงคบา นปายางใหม (การ
ประชุมสภา อบต.สัญจร)
-กําหนดนัดประชุมประชาคมหมูบาน ในแตละหมูบาน เพื่อใหมีการรวบรวมขอเสนอ ปญหา ความ
ตองการ โดยทีป่ ระชุมประชาคมหมูบาน นัดการประชุมจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน ดังนี้
บานแมสาย หมูที่ 1 ประชุมวันที่ 10 มีนาคม 2548
บานดอยงาม หมูที่ 2 ประชุมวันที่ 10 มีนาคม 2548
บานเวียงพาน หมูที่ 3 ประชุมวันที่ 10 มีนาคม 2548
บานปายางใหม หมูที่ 4 ประชุมวันที่ 16 มีนาคม 2548
บานปาเหมือดรุงเจริญ หมูที่ 5 ประชุมวันที่ 12 มีนาคม 2548
บานผาหมี หมูท ่ี 6 ประชุมวันที่ 14 มีนาคม 2548
บานหวยน้ําริน หมูที่ 7 ประชุมวันที่ 14 มีนาคม 2548
บานปาเหมือดสันติสุข หมูที่ 8 ประชุมวันที่ 20 มีนาคม 2548
บานปาเหมือดสุขสําราญ หมูที่ 9 ประชุมวันที่ 20 มีนาคม 2548
บานปายางผาแตก หมูที่ 10 ประชุมวันที่ 16 มีนาคม 2548

๒๒
-คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต. นําผลการประชุมประชาคมหมูบาน ในแตละ
หมูบาน มาเสนอในภาพรวม เปนแผนงานโครงการของแตละหมูบาน ในการฝกอบรมจัดทําแผนชุมชน/
แผนพัฒนาสามป เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2548 ตามโครงการฝกอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนพัฒนา อบต.เชิงบูรณาการ และทัศนศึกษาดูงานสรางความเขมแข็งปรับวิสัยทัศนกลุมแกนนํา อบต.
เวียงพางคํา ประจําป 2548 ระหวางวันที่ 21 – 26 มีนาคม 2548
-ในชวงเทศกาลสงกรานต อบต.ไดจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต สรงน้ําพระ รดน้ําขอพรผูสูงอายุ
ประจําป 2548 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2548 ทําใหการสรุปผลการประชุมทัศนศึกษาดูงานและการ
รวบรวมขอมูลเปนจัดทํารางแผนพัฒนาสามป ไมเปนไปตามกําหนด
-อบต.จัดทําหนังสือถึงสวนราชการ หนวยงานตางๆ ที่จะเสนอบรรจุแผนงานโครงการในแผนพัฒนา
สามปของ อบต.ตามหนังสือที่ ชร 75101/ว.266 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2548 กําหนดสงภายในวันที่ 20
เมษายน 2548
3.การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป ภายในเดือนเมษายน 2548
-คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต.รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลฯ โดยพิจารณาจาก
1)การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา
2)การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
3)การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
4)การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป
-มอบหมายหนาที่ใหมีเจาหนาที่ อบต. ประสานงานประจําหมูบาน ในการประชุมพนักงานสวนตําบล
ประจําเดือน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 และมีการแกไขเพิ่มเติมในเดือนมิถุนายน 2548 ประกอบดวย
1)น.ส.วิยุดา หวางเชื้อ ผช.จนท.ธุรการ ประสานงานประจําหมูบาน หมูที่ 1
2)นางกุหลาบ ขาเลศักดิ์ หน.สวนการคลัง ประสานงานประจําหมูบาน หมูที่ 2
3)น.ส.สุทราทิพย บุญมี นักวิชาการศึกษา ประสานงานประจําหมูบาน หมูที่ 3
4)นายไพบูลย ราชคม ผช.จนท.การเงินและบัญชี ประสานงานประจําหมูบาน หมูที่ 4
5)นายธงชัย ปญญาพฤกษ พนักงานขับรถยนต ประสานงานประจําหมูบาน หมูที่ 5
6)น.ส.เขมขวัญ กลางหลา จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน ประสานงานประจําหมูบ าน หมูที่ 6
7)นายอุดมทรัพย ศักดิ์แสน ผช.ชางไฟฟา ประสานงานประจําหมูบาน หมูที่ 7
8)น.ส.สามินี ดูดี เจาหนาทีธ่ ุรการ ประสานงานประจําหมูบาน หมูที่ 8
9)น.ส.ยุพนิ เชื้อหมอ จพง.การเงินและบัญชี ประสานงานประจําหมูบ าน หมูที่ 9
10)วาที่ ร.ท.เทพพิทักษ สวางเต็ม หน.สวนโยธา ประสานงานประจําหมูบาน หมูที่ 10
-ทําการทบทวนภารกิจ ประเมินความเปนไปไดของแผนงานโครงการที่แตละหมูบ านเสนอ จัดเวที
ประชาคมในแตละหมูบาน รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลวนํามาปรับปรุงรางแผนพัฒนาสามป
ใหสมบูรณ กอนเสนอใหคณะกรรมการพัฒนา อบต.พิจารณารวมกัน โดยมีกําหนดระยะเวลาการออก

๒๓
รางประชาพิจารณแผนพัฒนาในแตละหมูบ าน ควบคูไปกับการประเมินการประกวดหมูบานดีเดนตาม
หลักธรรมาภิบาล ประจําป 2548 ดังนี้
วันที่ 17 พ.ค.2548 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงคบานแมสาย หมูที่ 1
วันที่ 17 พ.ค.2548 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงคบานดอยงาม หมูที่ 2
วันที่ 18 พ.ค.2548 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงคบานเวียงพาน หมูที่ 3
วันที่ 18 พ.ค.2548 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงคบานปายางใหม หมูที่ 4
วันที่ 19 พ.ค.2548 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงคบานปาเหมือดรุงเจริญ หมูที่ 5
วันที่ 19 พ.ค.2548 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงคบานผาหมี หมูที่ 6
วันที่ 24 พ.ค.2548 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงคบานหวยน้ําริน หมูที่ 7
วันที่ 24 พ.ค.2548 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงคบานปาเหมือดสันติสุข หมูที่ 8
วันที่ 26 พ.ค.2548 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงคบานปาเหมือดสุขสําราญ หมูที่ 9
วันที่ 26 พ.ค.2548 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงคบานปายางผาแตก หมูท ี่ 10
4.การพิจารณารางแผนพัฒนาสามปของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
ภายในเดือนเมษายน
2548
-กําหนดนัดประชุมเพื่อพิจารณาในภาพรวมของตําบล รับฟงขอคิดเห็น จัดเรียงลําดับความสําคัญ
เรงดวนของแผนงานโครงการ เพื่อนํามาปรับปรุงรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2549-2551) ใหสมบูรณ
เสนอใหผูบริหาร อบต.นํารางแผนพัฒนาสามป ขอความเห็นชอบคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่นระดับอําเภอ กอนที่จะเสนอขออนุมัติจากสภา อบต. ประกาศใชแผนพัฒนาสามป ภายในเดือน
มิถุนายน 2548
-ประชุมวันที่ 3 มิถุนายน 2548 ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนการจัดประชุมรวมประกอบดวยคณะกรรมการ
พัฒนา อบต./คณะกรรมการสนับสนุนจัดทําแผนฯ ประชาคมหมูบาน-ตําบล และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ตางๆ ในพื้นที่ นําเสนอขอมูลใหประชาคมแตละหมูบา นพิจารณาปญหาในภาพรวมของตําบล แลวนํา
ปญหาที่เกิดขึน้ จัดเรียงลําดับความจําเปนเรงดวน ทีจ่ ะบรรจุเปนแผนงาน/โครงการในรางแผนพัฒนา
สามป โดยยึดวัตถุประสงคใหประชาคมตําบล-หมูบาน มีสวนรวมในการจัดทํา รวมดําเนินการ รวม
รับรูและรวมตรวจสอบ เพือ่ ใหแผนพัฒนาสามป เปนที่ยอมรับและไดรับความรวมมือจากประชาชน
ซึ่งการประชุมไดพิจารณาแผนงานโครงการในแตละยุทธศาสตร มีการพิจารณาความเปนไปไดของ
โครงการ จัดเรียงลําดับไมใหเกิดความขัดแยงกัน และมีการสรุปผลถึงขอดี ขอเสีย ที่ไดจากการประเมิน
การประกวดหมูบานดีเดนตามหลักธรรมาภิบาล ที่ผานมา เสร็จสิ้นเวลา 17.30 น.
5.การเสนอขอความเห็นชอบ อนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป ภายในเดือนพฤษภาคมมิถุนายน 2548
-กําหนดเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนระดับอําเภอ วันที่ 7 มิถุนายน 2548
-คณะอนุกรรมการประสานแผนระดับอําเภอ ประชุมใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2548

๒๔
-นายก อบต.เวียงพางคํา เสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ในการประชุมสมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป 2549 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2548
-ประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2549-2551) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2548

ประจําเดือน

ต.ค.46
พ.ย.46
ธ.ค.46
ม.ค.47
ก.พ.47
มี.ค.47
เม.ย.47
พ.ค.47
มิ.ย.47
ก.ค.47
ส.ค.47
ก.ย.47
รวมทั้งสิ้น

ประจําเดือน

ต.ค.47
พ.ย.47
ธ.ค.47
ม.ค.48
ก.พ.48

ตารางเปรียบเทียบการจัดเก็บภาษี ประจําปี 2547
ภาษีบํารุง ภาษีปาย
คาธรรมเนียมขอบัญญัติ พรบ.
ทองที่
สาธารณสุขฯ
จําหนาย อันตรายตอ กําจัดขยะ
อาหาร
สุขภาพ

ภาษี
โรงเรือน

-

รวม

-

-

-

-

-

-

134,963.00 2,452.84
229,092.00 4,345.87
72,166.00 1,077.79
616.00 17,015.02
30,342.00
991.46
313.28
29,181.00 5,473.50
1,180.00
33.82
384.48
497,540.00 32,088.06

20,680
95,761
112,784
220
1,728
14,780
220
246,173

500
200
1,200
200
1,500
1,000
4,600

3,800
8,900
4,000
500
17,200

6,000
6,000

168,395.84
338,298.87
187,227.79
17,831.02
33,053.46
3,041.28
53,434.50
1,933.82
384.48
803,601.06

ภาษี
โรงเรือน

2,700
110,350
266,327

ตารางเปรียบเทียบการจัดเก็บภาษี ประจําปี 2548
ภาษีบํารุง ภาษีปาย
คาธรรมเนียมขอบัญญัติ พรบ.
ทองที่
สาธารณสุขฯ
จําหนาย อันตรายตอ กําจัดขยะ
อาหาร
สุขภาพ
749.38
400
300
10,500
203.81
1,500
300
6,000
2,000
331.08
500
2,093.28 19,446
100
14,300
763.62 97,037
800
15,500
-

รวม

11,949.38
10,003.81
3,531.08
146,289.28
380,427.62

๒๕
ประจําเดือน

ภาษี
โรงเรือน

ภาษีบํารุง
ทองที่

ภาษีปาย

มี.ค.48
เม.ย.48
พ.ค.48
มิ.ย.48
ก.ค.48
ส.ค.48
ก.ย.48
รวมทั้งสิ้น

115,310
23,188
22,138.35
20,618
3,600
2,320
566,551.35

14,288.95
6,340.36
25,036.59
550.91
50,357.98

36,098
84,120
6,616
6,704
6,320
258,241

คาธรรมเนียมขอบัญญัติ พรบ.
สาธารณสุขฯ
จําหนาย อันตรายตอ กําจัดขยะ
อาหาร
สุขภาพ
500
4,200
2,000
3,400
500
2,100
600
1,100
750
1,000
6,100
57,600
2,750

รวม

170,396.95
119,048.36
56,390.94
30,322.91
10,920
2,320
941,600.33

สรุ ป ดวยการบริหารงานขององคการบริห ารสวนตําบลเวียงพางคํา มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ในป 2548 องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ไดรับการตัดสินจากสถาบันพระปกเกลา
ไดรับรางวัลพระปกเกลา สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความเปนเลิศดานความโปรงใสและ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน เปน 1 ใน 20 แหง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศที่
สงผลงานเขาประเมิน ดังที่สถาบันพระปกเกลาไดระบุวา “องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา เปน
องคการบริหารสวนตําบลที่มีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในระดับที่ดี ทําการจัดประชุม
ประชาคมสัญจรหมุนเวียนในแตละหมูบาน เพื่อจัดลําดับความเรงดวนของโครงการตาง ๆ และมีการ
สงเสริมการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลโดยสนับสนุนใหมีการประกวดหมูบานธรรมาภิบาลใน
การปกครองตนเองของประชาชน มีการออกกฎขอบังคับสําหรับปองกันประชาชนฝาฝนระเบียบที่
กําหนด นอกจากนี้ การบริหารงานของ อบต.มีการใหโอกาสประชาชนไดแสดงความคิดเห็นยื่นขอ
รองเรียนและสอบถามในการประชุมสภา อบต.สัญจรนอกสถานที่ สมาชิกสภา อบต.โดยเฉพาะสมาชิก
สภา อบต.หญิง ยังมีบทบาทสําคัญในการตรวจสอบการดําเนินงานของผูบริหาร และมีการบริหารงาน
ในลักษณะการผสมผสานความรวมมือระหวางทุกภาคสวนอยางดีเยี่ยมทั้งภาคราชการ สวนทองถิ่น
และประชาชน รวมไปถึงการสงเสริมสนับสนุนใหจัดตั้งกลุมความรวมมือตาง ๆ เชน สงเสริมการจัดตั้ง
คณะกรรมการทองเที่ยวชุมชนของหมูบานชาวไทยภูเขาเผาอาขา สงเสริมการจัดตั้งศูนยบูรณาการ
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลเวียงพางคํา เปนตน”

๒๖
ผลการดําเนินงานของศูนย์ อปพร.องค์ การบริหารส่ วนตําบลเวียงพางคํา
การฝึ กอบรมจัดตั้ง อปพร.
• ในป 2543 ไดมีการสํารวจขอมูลสมาชิก
อปพร.ในแตละหมูบานเขต อบต.เวียงพางคํา
จัดตั้งเปนศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตําบลเวียงพางคํา มีสมาชิกจํานวน 88 คน
-จัดสงผูเขารวมฝกอบรมจัดตั้งสมาชิก อปพร.
รุนที่ 1/2543 ของอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงรายระหวางวันที่ 13-17 มีนาคม 2543 ณ หอประชุม
โรงเรียนแมสายประสิทธิศาสตร จํานวน 88 คน
• จัดสงผูเขารวมฝกอบรมจัดตั้งสมาชิก
อปพร.รุนที่ 1/2544 ของอําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย ระหวางวันที่ 17-21 กันยายน 2544 ณ
หอประชุมพรหมมหาราช จํานวน 25 คน
• จัดทําโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ประจําป 2548
โดยขอใหศนู ยปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เขต 10 ลําปาง เปนผูดําเนินการฝกอบรมให ระหวางวันที่ 12- 15 กรกฎาคม 2548 ณ ศูนย
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลําปาง ผูเขารวมฝกอบรม จํานวน 60 คน
การฝึ กอบรมทบทวน อปพร.
-ในการฝกอบรมทบทวน อปพร. ไดสนับสนุนใหมกี ารประชุมพบกลุม สมาชิก อปพร.ในแตละ
เดือน หรือในชวงทีจ่ ําเปนตองมีการ
ปฏิบัติภารกิจที่สําคัญ เชน การ
เตรียมพรอมจัดตั้งศูนยอํานวยความ
สะดวกบริการนักทองเที่ยวในชวง
วันหยุดเทศกาล ก็จะมีการประชุมหารือ
ชี้แจงแนวทางปฏิบัติและฝกระเบียบ
แถวเบื้องตน ดังเชน การฝกอบรม
ทบทวน
เพือ่ ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2548 มี
ผูเขารวมฝกอบรม จํานวน 206 คน

๒๗
-คัดเลือกสมาชิก อปพร.เขารวม
ฝกอบรมตามโครงการเสริมสราง
ศักยภาพชุมชนดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ของศูนยปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลําปาง
ระหวางวันที่ 8-9 มิถุนายน 2548 จํานวน
60 คน ณ หองประชุมหนองแหวน ที่ทํา
การ อบต.เวียงพางคํา
-ในป 2548 ไดจัดตั้งศูนย อปพร.
อบต.เวียงพางคํา ตามแนวทางปฏิบัติของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหนวยอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ.2547 มีสมาชิก อปพร.ที่
สมัครใจสังกัดศูนยฯ ทั้งผูที่ผา นการฝกอบรมและขึ้น
ทะเบียนรอรับการฝกอบรม จํานวนทั้งสิ้น 206 คน
-ในป 2549 มีแผนที่จะดําเนินการฝกอบรมทบทวน
จํานวน 2 รุน ๆ ละ 85 คน ในระหวางเดือน มกราคม
2549-กุมภาพันธ 2549 รวมทั้งสิ้น 170 คน
ระบบการทํางาน และการบริหารงานของศูนย์ อปพร.อบต.เวียงพางคํา
¾ ไดแตงตั้งการปฏิบัติหนาที่ของศูนย อปพร.อบต.เวียงพางคํา ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบล
เวียงพางคําที่ 330/2548 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548 โดยมีการแตงตั้ง รอง ผอ.ศูนย อปพร.,เจาหนาที่
ประจําศูนยฯ และการสั่งใชสมาชิก อปพร.
¾ มีการมอบหมายภารกิจใหสมาชิก อปพร.ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ ใหสมาชิก อปพร.ชวยเหลืองาน
ดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประพฤติตนอยูในระเบียบวินยั และดํารงตนเปนพลเมืองดี
¾ มีการเรียกสมาชิก อปพร.ฝกทบทวนเพื่อเตรียมความพรอม และเปนการปรับปรุงขอมูลสมาชิก อป
พร.,แสดงตน เพื่อจัดทําทะเบียนประวัติสมาชิก อปพร.ใหเปนปจจุบัน
¾ มีการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารงานกิจการ อปพร.โดยมีตัวแทนของแตละศูนยหมูบาน เปน
คณะกรรมการฯ และกําหนดใหผูแทนของศูนย อปพร. เขารวมประชุมเปนประจําเดือน รวมกับการ
ประชุมประชาคมตําบลสัญจร ในแตละเดือน
¾ มีการแตงตั้งสมาชิก อปพร. อยูเวรยามเฝาฟงวิทยุสื่อสาร,การเฝาระวังเหตุราย เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาการกอวินาศกรรมและความไมสงบเรียบรอยในสังคม โดยมีการประสานงานการปฏิบัติกบั
เจาหนาที่ตํารวจประจําตูยามในพื้นที่ และการปฏิบัติหนาที่ของกํานัน-ผูใหญบานในแตละหมูบา น

๒๘
¾ มีการออกติดตาม ตรวจเยีย่ มการปฏิบัตหิ นาที่ของสมาชิก อปพร.ในแตละศูนยหมูบาน เพือ่
เชื่อมโยงการปฏิบัติกับชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน,ตํารวจบาน
เปนการสรางความสัมพันธ
ระหวางองคกรเครือขายอาสาสมัครในพื้นที่
¾ มีการสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องใชและวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่จําเปนไวใชประจําศูนย อปพร.อบต.
เวียงพางคํา ,การมีฝกซอมบุคลากรเพื่อความคุนเคยในการใชรถยนตชวยดับเพลิงอเนกประสงค
ของ อบต.เวียงพางคํา
การสั่ งใช้ ของผู้อาํ นวยการศูนย์ อปพร.และผลการปฏิบตั ิงานของ ศูนย์ อปพร.อบต.เวียงพางคํา ปี 2548
¾ มีการแตงตั้งการปฏิบัติงานและมอบหมายภารกิจ ตามคําสั่ง อบต.เวียงพางคํา ที่ 330/2548 ลง
วันที่ 21 ตุลาคม 2548
¾ มีแผนการปฏิบัติงานการจัดตั้งจุดอํานวยความสะดวกบริการนักทองเทีย่ วในชวงเทศกาล
สงกรานต ประจําป 2548 ระหวางวันที่ 13-15 เมษายน 2548
¾ มีการออกคําสั่งแตงตั้งการปฏิบัติงานและมอบหมายภารกิจ โดยใหมีการอยูเวรยามเฝาระวัง
เหตุราย เฝาฟงวิทยุสื่อสาร โดยมีการระบุตัวบุคคลของสมาชิก อปพร. รวมปฏิบัติหนาที่กับ
เจาหนาที่ประจําศูนย อปพร.อบต.เวียงพางคํา
ผลการปฏิบัตงิ านในด้ านต่ าง ๆ ทีส่ ํ าคัญ
-ด้ านการป้องกันและบรรเทาภัย
1) มีการจัดทําแผนเฉพาะกิจชวยเหลือ
ผูประสบภัยแลง ป 2548 และมีการจัดทําประกาศ
เตรียมการปองกันและชวยเหลือผูประสบอัคคีภัย
และไฟปา ป 2548
2) มีการประสานงานกับสถานีตํารวจภูธร
อําเภอแมสาย ในการประชาสัมพันธประกาศเตือน
ผูขับขี่เสพสิ่งมึนเมาแลวหามขับรถ
ทางหอ
กระจายขาวประจําหมูบาน
และจัดอบรมให
ความรูเกี่ยวกับวินัยจราจรสําหรับประชากรแฝงที่อยูในพื้นที่ โดยประสานการปฏิบัติระหวางสํานักงาน
ขนสงจังหวัดเชียงราย,สถานีตํารวจภูธรอําเภอแมสาย
และ อบต.เวียงพางคํา
3) การติดตั้งหมุดติดถนน ชนิดไฟกระพริบ เพื่อ
เตือนผูใชเสนทางสัญจรทางโคงที่มีสถิติเกิดอุบัติเหตุ
บอยครั้งบริเวณชวงทางโคงทางเขาสถานีขนสง
ผูโดยสารอําเภอแมสายถึงโรงเรียนบานปาเหมือด ชวง
ระหวาง กม.886 ถึง กม.888 ถนนพหลโยธิน

๒๙
-ด้ านการรักษาความสงบเรียบร้ อย
1)มีการแตงตั้งเวรยามเฝาระวังวิทยุสื่อสาร,
การเฝาระวังเหตุราย ,การสํารวจขอมูลตรวจสอบ
พื้นที่เสี่ยงภัยในแตละหมูบาน
2) มีการสั่งใชสมาชิก อปพร.ใหเขารวม
ปฏิบัติหนาที่ในการรักษาความสงบเรียบรอย ในงาน
เทศกาลประเพณีตาง ๆ เชน การรักษาความสงบ
เรียบรอยในงานประเพณีลอยกระทง,งานประเพณี
สงกรานต ตลอดจนการชวยเหลือหนวยงานตาง ๆ ที่
ขอใหศูนย อปพร.อบต.เวียงพางคํา จัดกําลัง
เพื่อชวยดูแลรักษาความปลอดภัยในงานตาง ๆ
-ด้ านการสงเคราะห์ ผู้ประสบภัย
1)การพิจารณาใหการชวยเหลือ
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากภัยตาง ๆ
เชน
-การเขาชวยเหลือราษฎรที่
ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ
เรียบรอยตามแนวชายแดน เมื่อวันที่ 11
กุมภาพันธ 2544
-การเขาชวยเหลือผูประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 3 กันยายน
2547
-การชวยประกาศเชิญชวนใหราษฎรในพืน้ ที่รวมบริจาค
เงินสิ่งของเครื่องใช ชวยเหลือผูประสบภัยคลื่นยักษถลมภาคใต
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547
-การชวยเหลือราษฎรที่ไดรับความเดือดรอนจากวาตภัย
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2548
-การชวยเหลือราษฎร/การรายงานผลการปองกันและแกไข
ปญหาภัยแลง ป 2548
-การชวยเหลือ
ราษฎร/ ศูนยทางเลือกการเรียนรูสูการพัฒนาและปองกันชีวิตเด็ก
“บานนานา” (องคกรเอกชน) ที่ไดรับความเสียหายจากวาตภัย
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2548

๓๐
-ด้ านอืน่ ๆ
1) การใหความชวยเหลือหนวยงาน องคกร
เอกชนตาง ๆ เกี่ยวกับการสนับสนุนรถยนตชวย
ดับเพลิงอเนกประสงค เชน การบรรทุกน้ําให
โรงเรียนวัดวิเชตรมณี ในการปฏิบัติธรรมรุกขมูลใน
สุสานแมสาย ระหวางวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ถึง
วันที่ 2 มกราคม 2548
2) การขอความรวมมือสมาชิก อปพร.ใน
การชวยเหลืองานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม เชน
การชวยเตรียมหลุมปลูกตนยางนา
ตามความ
รวมมือของสํานักงานโครงการพัฒนาดอยตุง
(พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ,การ
ปลูกตนไม
พัฒนาพื้นที่สนับสนุนโครงการ
เชียงรายดอกไมงาม ตอนรับฤดูนักทองเที่ยว ใน
วันที่ 24 ธันวาคม 2547

๓๑

ผลการดําเนินงานทีผ่ ่ านมา
ความก้ าวหน้ าการถ่ ายโอนภารกิจของส่ วนราชการให้ แก่องค์ การบริหารส่ วนตําบล
ตาม
แผนปฏิบัติการกําหนดขัน้ ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถแยก
รายละเอียด ดังนี้
ภารกิจถายโอน
ดาน
1.ดานโครงสราง
พื้นฐาน
2.ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต

หนวยงานที่ถายโอน/ภารกิจที่ถายโอน

การจัดสรรงบประมาณ
ปที่ถายโอน

กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท
-งานบํารุงรักษาทาง
กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน
1) การสนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอน

2)การสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

3)การสนับสนุนอาหารกลางวัน

4)การสนับสนุนคาตอบแทนผูดูแลเด็ก

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของ
มนุษย
1)การสงเคราะหเบีย้ ยังชีพผูสูงอายุฯ

2)การสงเคราะหเบีย้ ยังชีพผูปวยเอดส

จํานวนเงิน

2547

409,753.00

2546
2547
2548
2546
2547
2548
2546
2547
2548
2545
2546
2547
2548

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

2545
2546
2547
2548
2547
2548

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

๓๒
ภารกิจถายโอน
ดาน
2.ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต

หนวยงานที่ถายโอน/ภารกิจที่ถายโอน

การจัดสรรงบประมาณ
ปที่ถายโอน จํานวนเงิน

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
สํานักงานพัฒนากีฬาและนันทนาการ
-การจัดหาอุปกรณกฬี า

กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ
-โครงการถายโอนกิจกรรมอาหารเสริม (นม)
กรมการศึกษานอกโรงเรียน
-โครงการถายโอนกิจกรรมอาหารเสริม (นม)
(สําหรับนักเรียนบนภูเขา)
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
-โครงการถายโอนกิจกรรมอาหารเสริม (นม)

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

2545
2546
2547

50,000.00
71,400.00
76,500.00

2546
2547
2548

276,000.00
626,500.00
276,000.00

2546

11,800.00

2546
2547
2548

25,875.00
41,750.00
49,000.00
-ไมม-ี

2547

20,000.00
-ไมม-ี
-ไมม-ี

ผลการดําเนินงานการพัฒนาขององค์ การบริหารส่ วนตําบล
1.การดําเนินงานด้ านเศรษฐกิจ
ดําเนินการสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ทั้งทางดาน
การเกษตร อุตสาหกรรม และการบริการทองเที่ยว โครงการที่สําคัญ อาทิเชน
1.1) โครงการกอสรางอาคารสินคาพื้นเมืองและหอพิพิธภัณฑพื้นบาน งบประมาณ 1,810,000.-บาท

๓๓
1.2) โครงการศูนยกลางเรียนรูพัฒนาเครือขายเศรษฐกิจระดับชุมชนตําบลเวียงพางคํา งบประมาณ
982,330.-บาท
1.3) โครงการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ/เชิงอนุรักษ หมูบานชาวไทยภูเขาเผาอาขาบานผาหมี
งบประมาณ 1,464,800.-บาท
1.4) สงเสริมการรวมกลุมอาชีพตางๆ จํานวน 18 กลุม มีสมาชิกจํานวน 673 คน เงินทุนหมุนเวียน รวม
1,270,000.-บาท
โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2548
-การตั้งงบประมาณสนับสนุนการฝกอบรมอาชีพราษฎร งบประมาณ 100,000.-บาท
-การตั้งงบประมาณสนับสนุนการกอตั้งกองทุนสนับสนุนปจจัยการผลิต งบประมาณ 100,000.-บาท
-การสนับสนุนกิจการของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต.เวียงพางคํา งบประมาณ
81,625.-บาท
-การสนับสนุนจัดตั้งคณะกรรมการทองเที่ยวชุมชน งบประมาณ 20,000.-บาท
2.การดําเนินงานด้ านสั งคม ดําเนินงานพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การ
สาธารณสุข ตลอดจนเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน โครงการที่สําคัญ อาทิเชน
2.1) การจัดซื้อรถยนตอเนกประสงค ชวยดับเพลิง ขนาด 6,000 ลิตร จํานวน 1 คัน งบประมาณ
1,988,000.-บาท เพื่อชวยในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.2) การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การจัดหาชุดตรวจหาสารเสพติด
2.3) การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการนันทนาการ และสงเสริมการจัดการแขงขันกีฬาในทุกระดับ
2.4) การสงเสริมความเขมแข็งของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ าน (อสม.)
2.5) การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห เพิ่มเปาหมายผูสูงอายุไดรับเบี้ยยังชีพ ดวยเงินรายไดของ
อบต.หมูบานละ 4 คน เมื่อรวมกับผูไดรับเงินจากศูนยสงเคราะหฯ เดิม รวมทั้งสิ้น 77 คน
โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2548
-การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย อปพร.อบต.เวียงพางคํา ตั้งงบประมาณ จํานวน 260,840.-บาท เพื่อเปน
คาใชจายในการจัดหาวัสดุอปุ กรณที่จําเปน
-การตั้งงบประมาณใชในการแขงขันกีฬา จัดทําโครงการฝกสอนกีฬาภาคฤดูรอน วัสดุอุปกรณทางดาน
กีฬา งบประมาณ 125,000.-บาท
-การจัดทําโครงการประกวดหมูบานดีเดนตามหลักธรรมาภิบาล งบประมาณ 200,000.-บาท
-การตั้งงบประมาณจากเงินรายไดของ อบต. เปนคาเบี้ยยังชีพเพิ่มเปาหมายผูสูงอายุ เปนหมูบานละ 6
คน รวมเปน 56 คน งบประมาณ 201,600.-บาท
-การตั้งงบประมาณอุดหนุนคณะกรรมการศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน จํานวน 100,000.-บาท
-การสนับสนุนตั้งงบประมาณการจัดตั้งศูนยประสานงานเพื่อพิทักษสทิ ธิเด็กและสตรี จํานวน 20,000.บาท

๓๔
-การตั้งงบประมาณกอสรางปรับปรุงที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบา น จํานวน 10 แหง งบประมาณ
998,000.-บาท
-การตั้งงบประมาณสนับสนุนจัดหาหนังสือพิมพประจําที่อานหนังสือพิมพ 10 แหง จํานวน 60,000.-บาท
-การตั้งงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานตําบลเวียงพางคํา
งบประมาณ 30,000.-บาท
-การตั้งงบประมาณสนันสนุนกองทุนวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 10 หมูบาน งบประมาณ 20,000.-บาท
3.การดําเนินงานด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน ดําเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการตางๆเพื่อ
ยกระดับความเปนอยู และรองรับการขยายตัวของเมือง
-ในการบริหารจัดการของการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ 2547 มีโครงการกอสรางที่ประกาศ
ประกวดราคา สอบราคา ตามระเบียบพัสดุฯ จํานวน 10 โครงการ มีวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น
2,797,300.-บาท เมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกโครงการแลว ทําสัญญารวมเปนเงิน 2,248,510.-บาท มีเงินเหลือ
จายทําใหประหยัดงบประมาณ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 548,790.-บาท คิดเปนรอยละ 19.62 ของงบประมาณดาน
โครงสรางพื้นฐาน
4.การดําเนินงานด้ านแหล่งนํา้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ดําเนินการจัดหาแหลงน้ําสําหรับ
อุปโภคบริโภค และน้ําเพื่อการเกษตร การอนุรักษแหลงน้ํา ปาไม การจัดกิจกรรมปาชุมชน
โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2548
-การตั้งงบประมาณสําหรับจัดกิจกรรมการอนุรักษปา ดิน น้ํา จัดทําฝายกั้นน้ําลําธารตามแนว
พระราชดําริ งบประมาณ 79,350.-บาท
-การขุดเจาะบอน้ําบาดาลในโรงเรียนบานปาเหมือด งบประมาณ 97,500.-บาท
-การตั้งงบประมาณกอสรางบอพักน้ํากระเบื้องโคง สําหรับบานหวยน้าํ ริน ที่ขาดแคลนน้ําในฤดูแลง
งบประมาณ 101,800.-บาท
5.การดําเนินงานด้ านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดําเนินการพัฒนาสงเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม การบํารุงรักษาศิลปจารีตประเพณีภูมปิ ญญา และวัฒนธรรมทองถิ่น
โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2548
-การตั้งงบประมาณสงเสริมการจัดตั้งศูนยบูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลเวียงพางคํา
งบประมาณ 30,000.-บาท
-การตั้งงบประมาณสงเสริมการจัดงานประเพณี คาใชจายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี งบประมาณ
200,000.-บาท
-การตั้งงบประมาณอุดหนุนสนับสนุนการจัดงานประเพณีตางๆของที่ทําการปกครองอําเภอแมสาย
งบประมาณ 30,000.-บาท
-การตั้งงบประมาณอุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีตําบลเวียงพางคํา โครงการสงเสริม อนุรักษ วัฒนธรรม
ทองถิ่น งบประมาณ 29,760.-บาท

๓๕
-การตั้งงบประมาณสนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาสีสัมพันธของโรงเรียนบานปาเหมือด งบประมาณ
20,000.-บาท
-การตั้งงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมศูนยเด็กเล็กนาอยู งบประมาณ 90,000.-บาท
-การตั้งงบประมาณสนับสนุนการจัดหาทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียนดอยโอกาสทางการศึกษา
งบประมาณ 100,000.-บาท
-การตั้งงบประมาณสนับสนุนวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนแกเด็กทีด่ อยโอกาส งบประมาณ 40,000.บาท
-การตั้งงบประมาณสมทบคาอาหารกลางวัน สําหรับใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดรับอาหารเสริม
ครบถวน จํานวน 4 แหง งบประมาณ 130,400.-บาท
-การตั้งงบประมาณอุดหนุนโรงเรียนบานปาเหมือดในการจัดทําโครงการฝกอาชีพนักเรียนทําบล็อกตัว
หนอน งบประมาณ 35,700.-บาท
-การตั้งงบประมาณอุดหนุนโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๕ ในการจัดทําโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน งบประมาณ 5,000.-บาท
-การตั้งงบประมาณอุดหนุนคณะกรรมการกองทุนการศึกษาเอดสตําบลเวียงพางคํา งบประมาณ
50,000.-บาท
-การตั้งงบประมาณสมทบคาอาหารกลางวัน สําหรับเด็กนักเรียนทีไ่ มไดรับจัดสรรคาอาหารกลางวัน
ของโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ งบประมาณ 702,000.-บาท
-การตั้งงบประมาณในการจัดหาพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
จํานวน 2 คน ใชงบประมาณของ อบต.สงเปนครูชวยสอนในโรงเรียนบานปาเหมือด และโรงเรียนเจา
พอหลวงอุปถัมภ ๕ แหงละ 1 คน
-การตั้งงบประมาณอุดหนุนศูนยการเรียนชุมชนตําบลเวียงพางคํา จัดซือ้ สื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ 20,000.-บาท
-การจัดหาเครือ่ งรับโทรทัศนสี สําหรับติดตั้งในโรงเรียนบานปาเหมือด เพื่อรับรายการโทรทัศนเพื่อ
การศึกษา จํานวน 9 เครื่อง งบประมาณ 45,000.-บาท
-การจัดหาอุปกรณวงดุริยางค จํานวน 13 รายการ เพื่อสงเสริมเด็กนักเรียนโรงเรียนบานปาเหมือดใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน งบประมาณ 149,600.-บาท
-การจัดทําหองเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ หองปฏิบัติการทางภาษา เพือ่ การศึกษาและสื่อสาร
ศูนยบริการอินเทอรเน็ตตําบล งบประมาณ 811,800.-บาท
6.การดําเนินงานด้ านการเมือง การบริหาร ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงการบริการประชาชน เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โครงการที่สําคัญ
อาทิเชน

๓๖
6.1) โครงการจัดประชุมประชาคมตําบลสัญจร โดยฝายบริหาร ,ฝายสภา อบต.,ฝายกํานัน-ผูใหญบาน
และฝายประชาคมตําบล-หมูบาน หมุนเวียนจัดประชุมสัญจรไปในแตละหมูบาน ตามวงรอบแตละ
เดือน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ รับรูขอมูลขาวสารของทางราชการตางๆ และรับทราบปญหาของ
แตละหมูบานในเขต อบต.
6.2) การจัดทําเวบไซด ประชาสัมพันธผลงาน สนองนโยบายโครงการอินเตอรเน็ตตําบล ภายใตชื่อเวบ
ไซด www.nang-non.com
6.3) การจัดตั้งคณะกรรมการรวมฝายสภา อบต. ซึ่งแตละคณะจะประกอบไปดวยสมาชิกสภา อบต./
ผูแทนของประชาคมตําบล-หมูบาน,กํานัน/ผูใหญบาน,ผูแทนของหนวยงานสวนราชการที่เกี่ยวของ
สัดสวนตามทีป่ ระธานคณะกรรมการแตละคณะกําหนด จํานวน 6 คณะ ไดแก
-คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
-คณะกรรมการกิจการสภา อบต.
-คณะกรรมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
-คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผลงานดานโครงสรางพื้นฐาน
-คณะกรรมการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
-คณะกรรมการสงเสริมเศรษฐกิจและการเกษตร
6.3) การจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของสภา อบต. จะประกอบไปดวยประธานคณะกรรมการรวม
ฝายสภา อบต.และผูแทนของฝายบริหาร รวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลทางดาน
จริยธรรม การวางตัว ความประพฤติของสมาชิกสภา อบต.และคณะผูบริหาร อบต.
การประเมินความโปร่ งใสในการบริหารงานและการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ความโปร่ งใสในการบริหารงาน
• จากผลการดําเนินงานที่ผานมาของ อบต.เวียงพางคํา ไดปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
การสรางความโปรงใสในการเปดเผยขอมูลขาวสาร
• การจัดประชุมประชาคมตําบล
สัญจรประจําเดือน ไปในแตละหมูบาน มีผูแทน
4 ฝายประกอบดวยฝายผูบริหาร,ฝายสภา อบต.,
ฝายกํานัน-ผูใหญบาน และฝายประชาคมตําบลหมูบาน
หมุนเวียน แจงขอมูลขาวสาร
ปรึกษาหารือในประเด็นตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเปน
ประจําทุกเดือน จากสถิตกิ ารประชุมประชาคม
ตั้งแตเดือน ต.ค.46-ส.ค.48 จัดประชุมจํานวน 14
ครั้ง ผูเขารวมประชุม จํานวน 1,058 คน

๓๗
• จัดทําเวบไซดเผยแพรประชาสัมพันธผลงานของ อบต. การประกาศจัดซื้อจัดจาง
ตางๆ การรับสมัครพนักงาน,การชําระภาษี,การจัดกิจกรรมตามแผนงานพัฒนาฯ

• ในการประชุมสภา อบต.ในสมัยสามัญ 4 สมัย ผูบริหาร อบต.ไดแถลงรายละเอียดการ
ปฏิบัติงานและการใชจายเงินงบประมาณ ตอสภาฯ และจัดทําเอกสารบัญชีการใช
จายเงินใหแกผูเขารวมประชุมทุกคน และมีการประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจางเผยแพร
ในที่ประชุม เสียงตามสาย และ ปดประกาศบอรดประชาสัมพันธที่ อบต.จัดทําใหทุก
หมูบาน
ในการประชุมสภา อบต.ปกติจะมีการ
ประชุมในที่ทาํ การ อบต. การปฏิบัติที่
ผานมาของงานกิจการสภาฯ ไดจัดใหมี
การประชุมสภา อบต.สัญจรนอกสถานที่
ซึ่งจะเปนการจัดประชุมรวมกับการ
ประชุมประชาคมตําบลสัญจร
ประจําเดือน เพื่อเปนการรับทราบขอมูล
ขาวสารจากประชาชนในพืน้ ที่โดยตรง

๓๘
• ในการบริหารงานของ อบต.
ใหเกิดความโปรงใส
ตรวจสอบได
เสริมสราง
บทบาทของสมาชิกสภาฯ ได
เขามีสวนรวมกับประชาคม
หมูบาน-ตําบล สภา อบต.ไดมี
การแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อบต.เวียงพางคํา มีคณะกรรมการ 7 คณะ ประกอบดวย 1)คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภา อบต. 2)คณะกรรมการกิจการสภา อบต. 3)คณะกรรมการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
4)คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผลงานดานโครงสรางพื้นฐาน
5)
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และ 6)คณะกรรมการ
สงเสริมเศรษฐกิจและการเกษตร
• การส่ งเสริมการมีส่วนร่ วม
ของประชาชน
- อบต.ไดดําเนินการสงเสริม
สนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลุม มี 18
กลุมอาชีพ
และสนับสนุนให
ประชาชนมีการรวมกลุมจัดตัง้ เปน
กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา
ขอมูล ณ วันที่ 23 ส.ค.2548 มี
สมาชิกจํานวน 254 คน จํานวนหุน
14,349 หุน ๆละ 10 บาท มีเงินทุนคิดเปนเงิน 182,783.52 บาท

๓๙
• ความเชื่อถือไว้ วางใจของสาธารณชน
การจัดกิจกรรมสงเสริมเด็ก เยาวชน ใหมีสวนรวมเขาใจบทบาทหนาที่ของ อบต.โดยมีการจัด
กิจกรรมเนื่องในวันเปลี่ยนแปลงการปกครองไทย ควบคูกับการจัดกิจกรรมการรณรงคเนื่องใน
สัปดาหวันตอตานยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2548 มีกิจกรรมการประกวดเรียงความใน
หัวขอ “บทบาท อบต.กับการทุจริตคอรัปชันในทัศนะของเยาวชน” และหัวขอ “แนวคิดการ
รณรงคตอตานยาเสพติดในกลุมเยาวชนใหยั่งยืน”
การจัดหนวยบริการชวยเหลือ
ประชาชนรวมกับการออกหนวย
บริการอําเภอคาราวานแกไข การจัด
แสดงผลงานหมูบานที่ผานเกณฑ
ประเมินการประกวดหมูบานดีเดน
ตามหลักธรรมาภิบาล การจัดกิจกรรม
สงเสริมการแสดงออกของเด็กเยาวชน

๔๐

การสนับสนุนกิจกรรมเด็ก สื่อการเรียนการสอน เครื่องคอมพิวเตอร อาหารกลางวัน
แกเด็กที่อยูใ นศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตพื้นที่

ใหการสนับสนุนวัสดุทนุ การศึกษาแกเด็กดอยโอกาส และชวยเหลือศูนยดแู ลเด็กบานนานาของ
องคกรเอกชนที่ทํางานในพืน้ ที่

๔๑

ภาพกิจกรรมผลการดําเนินงานทีส่ ํ าคัญในรอบปี 2548
ในปี 2548 อบต.เวียงพางคํา ให้ การต้ อนรับคณะทัศนศึกษาดูงาน โดยแฉพาะ องค์ การบริหารส่ วนตําบล
จากทัว่ ทุกภูมิภาคของประเทศ จํานวน คณะ

อบต.ยีล่ ้น จ.อ่ างทอง เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2548

อบต.เกาะเปาะ จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2548

อบต.บ้ านดู่ จ.ร้ อยเอ็ด เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2548

อบต.ดอนตาเพชร จ.กาญจนบุรี เมื่อ 14 ส.ค.2548

อบจ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 30 ส.ค.2548

อบต.วังม่ วง จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.2548

๔๒

ภาพกิจกรรมการส่ งเสริมกลุ่มอาชีพ

การส่ งเสริมฝึ กอบรม กลุ่มปักเย็บเสื้อผ้ า กลุ่มแม่ บ้านป่ าเหมือดสั นติสุข หมู่ที่ 8
ระหว่ างวันที่ 1 -10 กันยายน 2548

การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ กลุ่มมาลัยดินหอมมะลิ

การจัดกิจกรรมรณรงค์ การป้ องกันและกําจัดหอยเชอร์ รี่ ประจําปี 2548 ระหว่ างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2548

๔๓

ภาพกิจกรรมการบริหารจัดการ อนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม

การสนับสนุนวัสดุการเกษตร จัดหาหญ้ าปูสนาม สํ าหรับลานกีฬาของเด็กเยาวชน ทีโ่ รงเรียนบ้ านป่ าเหมือด
ในช่ วงวันที่ 1 กันยายน 2548

การศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์ กาํ จัดขยะมูลฝอยรวม ของอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
เพือ่ นํามาปรับใช้ ในการบริหารจัดในเขตพืน้ ที่ อบต.เวียงพางคํา เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.2548

ศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริ ห้ วยฮ่ องไคร้ เกีย่ วกับการอนุรักษ์ ดนิ นํา้ ป่ า,การจัดทําฝายแม้ ว
ตามแนวพระราชดําริ ในวันที่ 26 กันยายน 2548

๔๔

ภาพกิจกรรมด้ านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น

งานประเพณีลอยกระทง วันที่ 27 พ.ย.2547

งาน “แอ่ วกาดมั่ว กิน๋ ข้ าวแลง ตีห้ นองแหวน”
วันที่ 6 มกราคม 2548

งานฉลองวันเด็กแห่ งชาติ วันที่ 7 ม.ค.2548

ประเพณีแห่ เทียนพรรษา ประจําปี 2548
วันที่ 20 กรกฎาคม 2548

ประเพณีสงกรานต์ ปี 2548 สั ปดาห์ ผู้สูงอายุแห่ งชาติ และวันครอบครัว ประจําปี 2548
วันที่ 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 ที่ไดใหความรวมมือในการจัดทําโครงการสํารวจครั้งนี้จนสําเร็จลุลวงไปได
ดวยดี

