
บันทึกวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
สมัยสามัญ   สมัยท่ี 1  ประจําป 2552  ครั้งท่ี 1 

วัน ศุกร  ที่  6  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2552  เวลา 09.30 น. 
ณ. หองประชุมหนองแหวน    สํานักงานเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

อําเภอแมสาย     จังหวัดเชียงราย 
*************************************** 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

1. นายอุดม           พนาพิทักษทอง          ประธานสภาเทศบาล              นายอุดม       พนาพิทักษทอง 
2. นายแสวง         จําปา                           รองประธานสภาเทศบาล        นายแสวง     จําปา  
3. นายสมศักดิ์      พรมมินทร                  เลขานุการสภาเทศบาล           นายสมศักดิ์   พรมมินทร                  
4. นางวรญา         พรไชยเดช                  สมาชิกสภาเทศบาล                 นางวรญา      พรไชยเดช                  
5. นายสมพงษ     วงคธรรม                    สมาชิกสภาเทศบาล                 นายสมพงษ   วงคธรรม  
6. นายธนทรัพย    เกเยน็                         สมาชิกสภาเทศบาล                 นายธนทรัพย    เกเยน็                          
7. นายอัจฉยะ       ธํารงทัศนีย                 สมาชิกสภาเทศบาล                 นายอัจฉยะ       ธํารงทัศนีย  
8. นายอภวิัฒน     อัครพลเมธา                สมาชิกสภาเทศบาล                 นายอภวิัฒน     อัครพลเมธา  
9. นายยศเชย        ไชยเดช                       สมาชิกสภาเทศบาล                 นายยศเชย        ไชยเดช 
10. นายสุคํา            วินัน                           สมาชิกสภาเทศบาล                 นายสุคํา            วินัน 
11. นางจันทกานต  นอยหมอ                    สมาชิกสภาเทศบาล                 นางจันทกานต  นอยหมอ     
12. นายวีรยุทธ       วิสุทธิเกษม                 สมาชิกสภาเทศบาล                 นายวีรยทุธ     วสุิทธิเกษม 

   
รายช่ือผูเขารวมประชุม 

1. นายศิลาฤทธ์ิ       กวางทอง          นายกเทศมนตรีตําบลเวยีงพางคํา    นายศิลาฤทธ์ิ       กวางทอง  
2. นายอินทวน        ช่ืองาม              รองนายกเทศมนตรี                       นายอินทวน        ช่ืองาม 
3. นายณรงคศักดิ์    นราธรพิพัฒน  รองนายกเทศมนตรี                        นายณรงคศักดิ์    นราธรพิพัฒน 
4. นางปานทิพย      คําโอภาส          ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี               นางปานทิพย       คําโอภาส 
5. น.ส.ศิริลักษณ     โสภา                เลขานุการนายกเทศมนตรี             น.ส.ศิริลักษณ     โสภา 
6. นายเสนยี             นนทจักร          ผูแทนผูสูงอายุ  หมูท่ี 8                  นายเสนีย         นนทจักร              
7. จ.ส.ต.รัชรุจ        ไสวงาม            หัวหนาตูยามหัวฝาย                       จ.ส.ต.รัชรุจ         ไสวงาม           
8. นายสายยุทธ       สัมพันธสิทธ์ิ    ครูโรงเรียนบานปาเหมือด              นายสายยุทธ       สัมพันธสิทธ์ิ   
9. รท.กิตติชัย          เจริญยิ่ง            ปลัด ทต.เวียงพางคํา                       รท.กิตติชัย          เจริญยิ่ง              



10. นางกุหลาบ       ขาเลศักดิ์            รก. หน.กองคลัง ทต.เวียงพางคํา      นางกุหลาบ       ขาเลศักดิ ์
11. น.ส.ณัฐดา        จับใจนาย           รก.หัวหนากองการศึกษา                  น.ส.ณัฐดา         จับใจนาย  
12. นายดํารงค        พนาพิทักษทอง   ผูแทนหมูบาน หมูท่ี 6                      นายดํารงค     พนาพิทักษทอง 
13.  นายถาวร          สุวรรณวงค        ประธานผูพิการ อ.แมสาย                 นายถาวร           สุวรรณวงค         
14. วาท่ี ร.อ.เทพพิทักษ   สวางเต็ม    หน.กองชาง  ทต.เวียงพางคํา         วาท่ี ร.อ.เทพพิทักษ    สวาง 
15. ด.ต.ศรีทอน        เวียงโอสถ         หน.ตูยามเวียงพางคํา                        ด.ต.ศรีทอน         เวียงโอสถ          
16. น.ส.สอ้ิงมาศ      แสงศรี               จนท.วิเคราะห                                  น.ส.สอ้ิงมาศ      แสงศรี     
17. นายธนาการ       เสมอใจ              นักพัฒนาชุมชน                               นายธนาการ       เสมอใจ  
18. นางธัญญารัตน  ภารสมบูรณ        ผช.จนท.การเงิน                              นางธัญญารัตน  ภารสมบูรณ         
19. นายสุวัฒน         ธรรมวงค           จพง.จัดเก็บรายได                             นายสุวัฒน         ธรรมวงค     
20. นางกรรณิการ    ราวิชัย               จพง.การเงินและบัญชี                       นางกรรณิการ    ราวิชัย                
21. นายปรีชา           อัศวยิ่งถาวร       ลูกมือชางแผนท่ีภาษ ี                        นายปรีชา        อัศวยิ่งถาวร  
22. นายสุรพล        วงศสรรคการ       นักวิชาการศึกษา                              นายสุรพล        วงศสรรคการ   
23. นายธงชัย            จําปา                 จพง.การเงินและบัญชี                       นายธงชัย            จําปา   
24. นายชูศักดิ์           แสนปง              จพง.ท่ัวไป                                        นายชูศักดิ์           แสนปง               
25. น.ส.สุทราทิพย   บุญมี                  นักวิชาการศึกษา                               น.ส.สุทราทิพย   บุญมี     
26. นายประนม        แกวธิมา              พนง.ขับรถยนต                             นายประนม     แกวธิมา                  
27. น.ส.รุงทิพย        อายุโรจน            จพง.ธุรการ                                     น.ส.รุงทิพย     อายุโรจน               
28. น.ส.ฎัชวรรณ     เข่ือนทา              จนท.บริการงานทะเบียน                 น.ส.ฎัชวรรณ   เข่ือนทา                                 
29. นายเสารคํา         ตะจุม                  พนง.ดับเพลิง                                 นายเสารคํา      ตะจุม                      
30. นายคมสันต       วงคขุนสาย         พนง.ดับเพลิง                                   นายคมสันต     วงคขุนสาย             
31. น.ส.ชนัญชิตา    หวางเช้ือ             ผช.พนง.ธุรการ                                น.ส.ชนัญชิตา   หวางเช้ือ                
32. นายประทีป        เตจะ                   ผช.ชางเขียนแบบ                            นายประทีป      เตจะ                       
33. นายอุดมทรัพย   ศักดิแ์สน            ผช.ชางไฟฟา                                     นายอุดมทรัพย   ศักดิแ์สน              
34. น.ส.พินพนา      ต๊ีบพรม               ผช.จนท.บันทึกขอมูล                       น.ส.พินพนา      ต๊ีบพรม                 
35. นายไพบูลย        ราชคม                จพง.การเงินและบัญชี                       นายไพบูลย        ราชคม      
36. นายสมพงษ       ศรีณรงค              นักการภาโรง                                    นายสมพงษ       ศรีณรงค     
37. นายสมหวัง        คําทุม                  พนง.ดับเพลิง                                    นายสมหวัง        คําทุม                   
38. นายวรถริช         สายยนต              พนง.ดับเพลิง                                    นายวรถริช         สายยนต      
39. นายกิตณรงค     บุญจา                   นิติกร                                                นายกิตณรงค     บุญจา                    
40. นายอภิสิทธ์ิ       หอมหวล             นายชางโยธา                                     นายอภิสิทธ์ิ       หอมหวล              
41. นายไววิทย        ติวัน                     ชางโยธา                                            นายไววิทย        ติวัน                      



กอนเวลา  09.30 น.     –      เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว   เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  เชิญสมาชิก                
                                      สภาเทศบาล  และผูเขารวมประชุมเขาหองประชุม 

นายสมศักดิ์  พรมมินทร  -  เรียนเชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย     และเชิญทานสมาชิก   
เลขานุการสภาเทศบาล        สภาฯ นายยศเชย  ไชยเดช  นําสวดมนตไหวพระ 
เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น. 
นายสมศักดิ์  พรมมินทร  -  อานประกาศสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา     เร่ืองการประชุมสภาเทศบาลตําบล    
 เลขานุการสภาเทศบาล        เวียงพางคํา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป 2552  คร้ังท่ี 1  
ระเบียบวาระท่ี 1                 เร่ืองท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 
                                                                 - ไมมี  - 
ระเบียบวาระท่ี 2                 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
นายสมศักดิ์  พรมมินทร  - อานรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  
เลขานุการสภาเทศบาล       ประจําป 2551  คร้ังท่ี 3 
นายอุดม  พนาพิทักษทอง- สอบถามท่ีประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ตรวจรายงานการประชุมแลว   ขอ    
ประธานสภาเทศบาลฯ        แกไขเพ่ิมเติมหรือไม 
                                         - ขอมติรับรองรายงานการประชุม 
มติท่ีประชุม                    - ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมาไมมีการแกไข 
ระเบียบวาระท่ี 3               เร่ืองญัตติแถลงนโยบายของผูบริหาร 
                                          3.1 เร่ือง แถลงรายงานการตดิตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการในรอบ 
                                          ปงบประมาณ 2551 
นายศิลาฤทธ์ิ  กวางทอง – ไดอานแถลงรายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนนิงานโครงการในรอบป 
 นายกเทศมนตรีฯ              งบประมาณ 2551  
                                           “ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย     พุทธศักราช  2550  มาตรา 287     
                                           วรรค 3   บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ตองรายงานผลการดาํเนินงาน 
                                            ตอประชาชนในเร่ืองการจัดทํางบประมาณการใชจาย  และผลการดําเนินงานใน 
                                           รอบป            เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากบัการบริหาร 
                                           จัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ 
                                          จัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  ขอ 30 (5)   กําหนดให 
                                           ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เสนอผลการติดตาม    และประเมินผลตอ  
                                           สภาทองถ่ิน    คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน    และประกาศผลการติดตาม   และ  
                                          ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  
                                          ภายในเดือนธันวาคมของทุกป    ดังนั้น  เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ 
                                          ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2550  มาตรา  287  วรรค 3     



                                        และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพฒันาองคกรปกครอง 
                                        สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  ขอ 30 (5) เทศบาลตําบลเวียงพางคํา จึงไดรายงานผลให 
                                        ประชาชนรับทราบแลว    เม่ือวนัท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ ในงานกาวยางปท่ี ๒ฯ   
                                        สําหรับวันนี้เปนการรายงานผลตอสภาเทศบาลตามระเบียบฯ ขางตน ดังนี้ ” 

                                        พันธกิจ ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
1. บริการสาธารณะท้ังท่ีเปนภารกิจหลักและภารกิจถายโอนแกประชาชนใน 
      ทองถ่ินอยางมีคุณภาพมาตรฐาน ท่ัวถึง และเปนธรรม โดยยดึหลักบริหาร   
      กิจการบานเมืองท่ีด ี

                                        2.    รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  
                                        3.    สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพกิาร  
                                        4.    บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  
                                        5.    เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ 

                                        การวางแผนงบประมาณ 
                                        เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  ไดจดัทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป  
                                       (พ.ศ.2551-2553) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วา 
                                       ดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548      โดยผานการม ี
                                       สวนรวมของประชาชน  เชน        การจัดเวทีประชาคมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
                                       พ.ศ. 2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน  การจดัเวทีประชาคม องคกร 
                                       ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน     การ 
                                       จัดเวทีประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่ 
                                       แทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทําประชุมกรรมการชุมชน    เพื่อรับฟง 
                                       ปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทําประชุม 
                                       กรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี  
                                       กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพฒันาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป  
                                             เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2551-2553) เม่ือ 
                                       วันท่ี ๑ มิถุนายน๒๕๕๐ โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนนิการตามแผนพัฒนา 3  
                                      ป (พ.ศ.2551-2553)   รวม  601   โครงการงบประมาณ   151,950,803  บาท  สามารถ 
                                      จําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี ้
 
 
 



                                       

ยุทธศาสตร ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ  โครงการ  งบประมาณ 

  1.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน  และ

สังคม  

121 12,603,550.00 107 6,298,250.00  106  6,913,650.00 

2. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ  

30 4,580,000.00 9 3,239,750.00  5  2,980,000.00 

3. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐาน  

28 69,399,000.00 18 4,535,516.00  17  7,128,934.00 

4. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเมืองการ

บริหาร  

45 7,939,051.00 40 4,689,051.00  41  6,689,051.00 

5. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  

18 11,615,000.00 9 3,175,000.00  7  165,000.00 

รวม  242 106,136,601.00 183 21,937,567.00  176  23,876,635.00 

 
                                การจัดทํางบประมาณ 
                                   ผูบริหารเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี  11  
                                กันยายน 2550 โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในเทศบัญญัติงบประมาณ รวมงบประมาณท่ีมี 
                                การโอนเพิ่มเติมและเงินนอกงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนเฉพาะกิจ  จากกรม 
                                สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน            และเงินนอกงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุน 
                                เฉพาะกิจ  จากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน           และเงินนอกงบประมาณท่ี 
                                ไดรับการสนับสนุนเฉพาะกจิ  จากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวน 13 
                                โครงการ งบประมาณ  30,268,881.80 บาท สามารถจําแนกตามยทุธศาสตร   ไดดังนี ้ 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร  โครงการ   

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนและสังคม 74  11,235,150.02  

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ  6  334,770.00  

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน  

14  6,004,237.68  

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการ
บริหาร  

34  11,974,724.10  

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

7  720,000.00  

รวม  135  30,268,881.80  

                                
                               การใชจายงบประมาณ 
                                      เทศบาลตําบลเวียงพางคํา มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามเทศ 
                              บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป    การโอนงบประมาณเพิ่มเติม           และเงินนอก 
                              งบประมาณจากการสนบัสนุนเฉพาะกิจจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ตามเทศ 
                              บัญญัติ รวม 135 โครงการ จํานวนเงิน     30,268,881.80 บาท    มีการเบิกจายงบประมาณ 
                              ลงนามในสัญญาแลว  จํานวน  122   โครงการ จํานวนเงิน   27,739,673.93 บาท สามารถ 
                              จําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี ้
 

ยุทธศาสตร  โครงการ งบตามเทศบัญญัติ โครงการ
การเบิกจายงบประมาณลงนาม

ในสัญญา  
1.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชนและ
สังคม  

74 11,235,150.02 69 9,835,700.62 

2. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ  

6 334,770.00 4 327,206.00 



3. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน  

14 6,004,237.68 11 5,883,467.99 

4. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเมืองการ
บริหาร  

34 11,974,724.10 32 11,100,523.32 

5. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม  

7 720,000.00 6 592,776.00 

รวม  135 30,268,881.80 122 27,739,673.93 

 

                                ผลการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนา ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.  
                                 ๒๕๕๑ 

                                         ( ผลการดําเนินงานตามโครงการ/ผลงานเดน แยกตามยุทธศาสตรการพฒันา) 
                                
                               ๑. ยุทธศาสตรการพฒันาชุมชนสังคม  
                                 แนวทางท่ี ๑ สงเสริมและสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพท่ีดีแกประชาชนในเขตพืน้ท่ี  
                                 โครงการรณรงค ปองกัน และควบคุมไขเลือดออกเชิงรุก  
                                ► กิจกรรมการรณรงครวมกันระหวางเทศบาลตําบลเวียงพางคํา กลุม อสม และกํานนั  
                                        ผูใหญบาน     รวมท้ังบูรณาการความรวมมือกบัเทศบาลตําบลแมสาย เพื่อลด 
                                        คาใชจาย เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม  
                     ► กิจกรรมการสํารวจ ควบคุม และทําลายแหลงเพาะพันธยุงลาย 
                     ► กิจกรรมการควบคุมพิเศษชวง ๓ เดือนระบาด 
                             โครงการบรูณาการความรูกฎหมายสาธารณสุข และตลาดสดนาซ้ือ อาหารอรอยปลอดภัย  
                                  
                                  •      กิจกรรมอบรมใหความรูดานกฎหมายสาธารณสุขแกประชาชน กลุม อสม.และ          

                                          พอคา แมคาในตลาดสดบานปาเหมือด 

                                 •       กิจกรรมลางตลาดสด และรณรงคลดภาวะโลกรอน โดยใชกระเปาผาแทนการใช 

                                         ถุงพลาสติก 



               

                    •     กิจกรรมกฬีาเช่ือมสัมพันธสรางสุขภาพเตรียมความพรอมงานสาธารณสุข  

                    •     กิจกรรมเสวนาบูรณาการงานสาธารณสุขและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

                  สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน และโครงการประกวดศูนยสาธารณสุขมูลฐานดีเดน  
                                  

                    •     กิจกรรมพฒันางานสาธารณสุขมูลฐาน จัดบริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ตาม 

                            หลัก ๕  

                    •     กิจกรรมการประกวดศูนยสาธารณสุขมูลฐานดีเดน  

                   •       กิจกรรมการจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนตอการรองรับบริการสาธารณสุขมูลฐาน 

                             ชุมชน 

                    •      กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อรองรับการบริการ 

                             ประชาชน 

                   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนสังคม  
                  แนวทางท่ี ๒ สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ  
                  สนับสนุนทุนในการดํารงชีวิตแกเด็กนักเรียนผูยากไร  

                    •      การมอบทุนในการดํารงชีวิตแกนักเรียนท่ียากไร ตามโครงการกองทุนเวยีงพางคํา 

                            สรางสรรคฝนเด็กใหเปนจริง จํานวน 146 ทุน กองทุนแพลนสําหรับเด็กท่ีไดรับ  

                            ผลกระทบจาก       โรคเอดส  จํานวน 50 ทุน และทุนในการดํารงชีวิตบุตรหลาน 

                            ผูทําประโยชนแกสังคม ทองถ่ินจํานวน 2 ทุน  

                    โครงการศูนยเด็กเล็กนาอยู  
                     •      กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ฝกอบรมบุคลากร ศึกษาดูงานพฒันา 

                             มหกรรมการศึกษา จัดทําแผนการสอนและหลักสูตรของศูนยเดก็เล็ก และอบรม 

                            คณะกรรมการศูนยเด็กเล็ก  

                     •     กิจกรรมพฒันาอนามัยส่ิงแวดลอม สรางสุขลักษณะเด็กกอนวยัเรียน เชน การกอน 

                           ปรับปรุงศูนยพัฒนาเดก็เล็ก  การจัดหาสื่อการเรียนการสอน  หนังสือนิทาน   

                            เคร่ืองเลนสําหรับเด็กวยัเรียน   เปนตน  

                     •    กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาการทางรางกาย ปญญา และสังคมเด็กกอน 



                          วัยเรียน เชน   กิจกรรมวนัแม  กิจกรรมกฬีาสีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนอาหาร 

                           กลางวัน และ อาหารเสริม (นม) เปนตน  

                     โครงการสอนภาษาจีนสําหรับเยาวชน  
                     •    จัดหลักสูตรสอนภาษาจนี ใหแกเยาวชนในพ้ืนท่ี บูรณาการความรวมมือกับ 

                          โรงเรียนในพื้นท่ีท้ัง ๒ แหง คือโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๕ และโรงเรียนบาน 

                           ปาเหมือด โดยจางครูเจาของภาษาโดยตรงเปนผูสอน เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี 

                           ทักษะดานภาษาจนี รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการคา การทองเท่ียวเมืองชายแดน  

                           และใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

         โครงการอบรมหลักสูตรคอมพวิเตอรพื้นฐานแกเยาวชนและประชาชน    

                      •   กิจกรรมการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรพื้นฐานแกเยาวชน และประชาชนท่ีสนใจ  

                           เพื่อฝก 

                      •   ทักษะในการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน และใชเวลาวางใหเปนประโยชน  

                     ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนสังคม  
                         แนวทางท่ี ๓ สงเสริมและสนับสนุนดานการกีฬาและนนัทนาการสนบัสนุนการแขงขันกีฬา            
                                              ทุกระดับ 

                     •    จัดกิจกรรมกีฬาประชาชนตําบลเวยีงพางคํา  กีฬาเยาวชน “เวียงพางคําคัพ”   

                           สนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาสีสัมพนัธนักเรียน กฬีาพระเจาพรหมมหาราชคัพ   

                           และสนับสนุนบุคลากรเขารวมแขงขันกฬีาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

                              สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน  
                      •   การจัดกิจกรรมวันเดก็แหงชาติ การจัดต้ังศูนยเยาวชนตําบลเวียงพางคํา การจัดการ 

                          กิจกรรมสรางเสริมพัฒนาการดานปญญา ทักษะความรูตางๆ เชน การอบรมการใช 

                          งานคอมพิวเตอรสอนภาษาจีน ภาษาตางประเทศ  และกิจกรรมฝกวิชาชีพแกเด็ก 

                           นักเรียน  

                      •   การจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน การอบรมเยาวชน 

                           ตอตานยาเสพติด  

                      •   การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานสรางวิสัยทัศนเปดโลกทัศนใหกวางไกลสําหรับเด็ก 

                           และเยาวชน  

                      •   การจัดกิจกรรมปองกันสิทธิเด็กและการลวงละเมิดทางเพ 



                   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนสังคม  
                       แนวทางท่ี ๔ สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ  
                                             ปญญาทองถ่ิน โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  

                         •     กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต สรงนํ้าพระ รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ  สงเสริม 

                                 ความสัมพันธอันดีในครอบครัว และตรวจสุขภาพผูสูงอายุ 

                         •      กิจกรรมสืบสานประเพณีทางศาสนา วันแหเทียนเขาพรรษา  

                         •     กจิกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง “ประเพณยีี่เปง” 

                                •    สนับสนุนการสืบสานประเพณีวฒันธรรมทองถ่ิน เชน ประเพณีต้ังธรรม  

                                        ประเพณีเทศนมหาชาติ เปนตน 

                         •    การจัดต้ังศูนยบูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนและสภาวัฒนธรรมตําบล 

                                     เวียงพางคํา 

                         •    สนับสนุนการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน และประชาชน  

                 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนสังคม  
                      แนวทางท่ี ๕ สงเสริมและสนับสนุนการสงเคราะหเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และ     
                                          ผูดอยโอกาส   
                     โครงการแบงปนน้ําใจ ผูสูงอายุ และมอบเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส  

                        •   กิจกรรมตรวจสุขภาพผูสูงอายุ สนับสนุนเคร่ืองนุงหม กันหนาว  ถุงยังชีพ  

                            สําหรับผูสูงอาย ุ

                        •   สนับสนุนเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส    โดยการใหบริการมอบเบ้ีย 

                             ยังชีพเดือนละ ๑ คร้ัง ทุกส้ินเดือน เวยีนไปทุกหมูบาน พรอมจัดกจิกรรมเพ่ิมเติม  

                             เชน การตรวจสุขภาพ สนับสนุนอาหารกลางวัน และตัดผมฟรี เปนตน ซ่ึง 

                             ดําเนินการคูกับโครงการแบงปนน้ําใจผูสูงอายุ  

       สนับสนุนการบรรเทาความเดือดรอนผูประสบภัยทางธรรมชาต ิ

                         •      สนับสนุนวัสดุอุปกรณซอมแซมท่ีอยูอาศัย เคร่ืองนุงหม อาหารน้าํดื่ม กระสอบ  

                                ทราย และวัสดุอุปกรณท่ีจําเปน  เพือ่บรรเทาทุกขผูประสบภัยทางธรรมชาติใน 

                                ทองถ่ิน  เชน อุทกภยัดนิโคลนถลม วาตภัย เปนตน  

                           •     สนับสนุนการแกไขปญหาดินโคลนถลมบานผาหมี หมู ๖ และสนับสนุนการ 

                                 สรางแนวปองกนัดินพังทลาย  



                 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนสังคม  
                      แนวทางท่ี  ๖  สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัและรักษาความ 
                                             ปลอดภยัในชวิีตและทรัพยสิน                       
                     โครงการซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดนิโคลนถลม  

                           •     กิจกรรมการซอมแผนเตรียมความพรอมเหตุดินโคลนถลมในเขตพ้ืนท่ีเส่ียงภัย 

                                 บานผาหมี หมู ๖ และบานหวยน้ําริน หมู ๗    บูรณาการความรวมมือระหวาง 

                                 ศูนย  อปพร.เทศบาล    ตําบลเวียงพางคํา ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                                จังหวดัเชียงราย  เทศบาลตําบลแมสาย  เทศบาลตําบลโปงผา  เทศบาลตําบล 

                                 โปงงาม โรงพยาบาลแมสาย  สถานีตํารวจอําเภอแมสาย  และมูลนธิิพระครู 

                                 พิทักษพรหมวหิาร 

                   โครงการซอมแผนระงับไฟปา  
                            •    กิจกรรมการซอมแผนระงับไฟปาในเขตพ้ืนท่ีเส่ียงภัย บานผาหมี หมู ๖ และ 

                                  บานหวยน้ําริน หมู ๗   

                                 บูรณาการระหวางศูนย อปพร.เทศบาลตําบลเวียงพางคํา และโครงการพัฒนา 

                                  ดอยตุง 

                  โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลพิเศษ  
                            •     จัดหนวยบริการประชาชน ของศูนย อปพร.เทศบาลตําบลเวียงพางคํา    

                                  เพื่อบริการขอมูลการทองเท่ียว รณรงค เผาระวังอุบัติเหตุชวงเทศกาลสําคัญ  

                                  ไดแก เทศกาลสงกรานต เทศกาลลอยกระทง เทศกาลปใหม เปนตน  โดย 

                                  จัดต้ังหนวยบริการ ณ ศูนย อปพร.ประจําหมูบานทุกหมูบาน และถนนสาย 

                                  หลัก ไดแก สายพหลโยธิน 

                            •    ติดต้ังปายเตือนภัย ปายเตือนใหระมัดระวังการขับข่ีในบริเวณทางโคง ทาง 

                                  แยก และท่ีเกิดอุบัติเหตุบอยคร้ัง รวมท้ังปายเมาไมขับ 

            ๑. ยุทธศาสตรการพฒันาชุมชนสังคม  
                แนวทางท่ี ๗ สงเสริมและสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของชุมชน  
               สนับสนุนการพัฒนากลุมพัฒนาสตรี  

                             •   สนับสนุนการจดักิจกรรมวันแมแหงชาติ และวนัสตรีสากล และพัฒนาความ  

                                  เขมแข็งของกลุมพัฒนาสตรีตําบลเวียงพางคํา 

  



                             •   จัดกจิกรรมฝกอบรมพัฒนาอาชีพแกกลุมพัฒนาสตรี เพื่อใหสตรีสามารถพึ่งพา 

                                 ตนเอง ชวยเหลือการสรางรายไดใหแกครอบครัว และใชเวลาวางใหเกดิ 

                                 ประโยชน 

            สนับสนุนการพัฒนาและสรางความเขมแข็งของกลุมผูพิการ และผูสูงอาย ุ 
                               •   สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผูพิการ และผูสูงอายุ ใหสามารถพึ่งพา     

                                   ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน สงเสริมการจัดต้ังกลุมผูพิการ และผูสูงอายุ และ 

                                   สงเสริมการจัดกจิกรรมท่ีเปนประโยชน เชน กิจกรรมสงเสริมาชีพ กิจกรรม 

                                    การจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีใชในการดํารงชีวิตเปนประโยชน เชน กิจกรรมสง 

                                    เสริมาชีพ กิจกรรมการจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีใชในการดํารงชีวิตกิจกรรมการ 

                                    พัฒนาความรูทักษะแรงงาน และความรูเกีย่วกับกฎหมาย เปนตน 

           โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเชงิรุก  
                                •   กิจกรรมการรณรงคปองกันและปลูกจิตสํานึกของประชาชนในการรวมกนั  

                                    ตอตานยาเสพติด “ทําความดี ตามรอยพอ” ในวันตอตานยาเสพติดโลก ๒๖  

                                    มิถุนายน ๒๕๕๑  

                                •   กิจกรรมการอบรมเยาวชนปลอดยาเสพติด เพื่อใหเยาวชนรูเทาทันโทษของ 

                                    ยาเสพติด และปลูกจิตสํานึกในการเปนเยาวชนที่ดีของทองถ่ินและสรางกลุม 

                                    ผูประสานพลังแผนดิน  โดยบูรณาการความรวมมือกับกองรอยทหารมาท่ี ๓  

                                    การจัดต้ังศูนย ศตส.เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ปฏิบัติงานดานการปองกัน 

                                    ปราบปราม และบําบัด รวมกับกํานัน ผูใหญบาน โรงเรียนในพื้นท่ี สถานี 

                                     ตํารวจอําเภอแมสายสถานีอนามัยบานผาหมี  และหนวยงานราชการท่ี 

                                    เกี่ยวของ     

           ๒. ยุทธศาสตรการพฒันาเศรษฐกิจ  
                แนวทางท่ี ๑ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลุมอาชีพใหเขมแข็ง  
               แนวทางท่ี ๒ สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาทักษะฝมือแรงงานใหมีคุณภาพ  
              โครงการสงเสริมอาชีพราษฎร พฒันาฝมือกลุมพัฒนาสตรี และแกไขปญหาความยากจน  

                                 •  กิจกรรมการฝกอบรมอาชีพราษฎร ไดแก อบรมการแปรรูปอาหารหมูยอ 

                                    แหนม  อบรมการทําดอกไมสด ดอกไมจันทน  วัสดุสังฆภณัฑ  อบรมการทํา 

                                    เฟอรนิเจอรไมไผ เปนตน   



           สนับสนุนการจัดตัง้กลุมองคกรอาชีพตาํบลเวียงพางคํา และศูนย OTOP CORN     
                                 •  สนับสนุนการจัดต้ังกลุมองคกรอาชีพตําบลเวียงพางคํา และรวมกลุมในรูป 

                                    สหกรณ เพื่อชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการพัฒนาอาชีพ และจัดต้ังศูนย  

                                    OTOP CORNER โดยมีการบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการของกลุม 

                                    องคกรอาชีพตําบลเวียงพางคํา เปนการยกระดับคุณภาพการผลิต การ 

                                    จําหนาย และสรางความเขมแข็งของกลุมองคกรอาชีพในพืน้ท่ี 

          ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ  
          แนวทางท่ี ๔ สงเสริมและสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร  
         สนับสนนุการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรตําบลเวียงพางคํา                     

                              •  กิจกรรมการกําจัดหอยเชอร่ีในนาขาว  

                              •  กิจกรรมการการมอบพันธุขาวเกรดดีแกเกษตรกรรม เพื่อลดตนทุนในการผลิต                            

                              •  กิจกรรมการพัฒนาการบริหารงานศูนยเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรตําบลเวียง 

                                  พางคํา 

                              •  กิจกรรมอบรมการผลิตปุยชีวภาพ เพื่อลดตนทุนในการผลิตของเกษตรกร  

                                  และลดมลพิษจากปุยเคมี 

 

         ๓. ยุทธศาสตรการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน  
              แนวทางท่ี ๑ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา  

                              •  กอสรางถนน คสล.พรอมราวกันตกและรางระบายน้ํา บานหวยน้ําริน หมู ๗  

                             •    กอสรางถนน คสล.พรอมวางทอระบายน้ําพรอมบอดัก บานปาเหมือดรุงเจริญ  

                                   หมู ๕        

                            •    กอสรางถนน คสล.บานปาเหมือดสุขสําราญ หมู ๙  

                             •   กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาคอนกรีต บานปายางผาแตก หมู ๑๐  

                             •   กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาคอนกรีต บานปาเหมือดสันติสุข หมู ๘  

                             •   กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาตะแกรงเหล็ก บานแมสาย หมู ๑  

                             •   กอสรางเรียงหินปองกันดินพังทลายพรอมราวกันตก บานผาหมี หมู ๖  



         ๓. ยุทธศาสตรการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน  
             แนวทางท่ี ๒  ขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะ  

                           •     ขยายเขตไฟฟา  เพื่อเพิ่มความสองสวางในชุมชน ซ่ึงอุดหนุนงบประมาณ     

                               ดําเนินการใหแกสํานักงานไฟฟาอําเภอแมสาย ติดต้ังและขยายเขตไฟฟาใน 

                                พื้นท่ี 

                           •   ซอมแซม ติดต้ังไฟกิ่ง ไฟฟาสาธารณะ เพิ่มความสองสวางภายในหมูบาน  

             แนวทางท่ี ๓  ขยายเขตประปา  
                             •  ขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อสนองความตองการน้ําอุปโภคบริโภคท่ี 

                                เพียงพอสําหรับประชาชนในเขตบานหวยน้ําริน หมู ๗ และบานปายางผาแตก  

                                หมู ๑ ซ่ึงไดรับการอุดหนุนงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

        ๔. ยุทธศาสตรการพฒันาการเมืองการบริหาร  
             แนวทางท่ี ๑ สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน  
            โครงการประชุมประชาคมตําบลสญัจร เวทีระดมความคิดเห็นของประชาชน  
                                             

                            •   กิจกรรมการจัดประชุมประชาคมตําบลสัญจรเปนประจําทุกเดือน เวียนทุก 

                                หมูบานในพื้นท่ี เพื่อสงเสริมใหเกดิเวทีระดม แลกเปล่ียน ความคิดเห็น  เรียนรู  

                                สรางองคความรูแกไขปญหาทองถ่ินรวมกันระหวางผูบริหารทองถ่ิน กํานัน   

                                ผูใหญบาน กลุมองคกรภาคประชาชนและประชาชน รวมท้ังสวนราชการท่ี  

                                เกี่ยวของ 

                            •   กิจกรรมการจัดวางตูโปรงใสรับฟงความคิดเห็นของประชาชน         และรับ     

                                เร่ืองราวรองเรียนรองทุกข  กอนวันจัดประชุม ๑ วนั  เพื่อตอบขอซักถาม และ 

                                รวมกันแกไขปญหาอยางเรงดวน อยางมีสวนรวม  

          โครงการสัมมนาเพิ่มพูนความรูการพัฒนาหมูบานท่ีเหมาะสมกับบริบท  
          เสริมสรางหลักธรรมาภิบาลภาคประชาชน และประกวดหมูบานดีเดนตามหลักธรรมาภิบาล  

                         •    กิจกรรมสัมมนาใหความรูแกกํานนั ผูใหญบาน  กลุมแกนนําองคกรภาค  

                               ประชาชน ดานการพัฒนาหมูบาน ท่ีเหมาะสมกับบริบท การพัฒนาโดยยึดหลัก 

                               ธรรมาภิบาล 

 

 



                         •    กิจกรรมประกวดหมูบานดีเดนตามหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือหลักนิติ 

                              ธรรม คุณธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบ การมีสวนรวม และความคุมคา  

                              ตามเกณฑการประเมินท่ีบูรณาการวมกัน  

                         •   ระหวางเทศบาลตําบลเวียงพางคํา สถานีตํารวจอําเภอแมสาย สาธารณสุขอําเภอ 

                              แมสาย เกษตอําเภอแมสายและโรงเรียนในพืน้ท่ี 

        โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานสรางวิสัยทัศนในการจัดทําแผนพัฒนาเชงิบูรณาการ  
                                      •   กจิกรรมการฝกอบรมเพิ่มพูนความรูใหแกกาํนัน ผูใหญบาน กลุมแกนนําหมูบาน  
                                          ตําบล ในการจัดทําแผนพัฒนาอยางมีสวนรวมระหวางทองท่ีและทองถ่ิน และ 
                                          สอดคลองกับบริบทชุมชนรวมท้ังศึกษาดูงานสรางวิสัยทัศน พัฒนาโครงการและ 
                                          นวัตกรรมใหมๆ  เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป สูการนํามาประยุกตใชในการพัฒนา 
                                          ทองถ่ิน 
                                      •   กจิกรรมการนําความรูจากการศึกษาดูงาน     ประยุกตในการพัฒนาการบริหาร  
                                         จัดการหมูบานตามหลักธรรมาภิบาลนําไปสูการเตรียมความพรอมในการประกวด 
                                         หมูบานดีเดนตามหลักธรรมาภิบาลประจําปของหมูบาน  
        โครงการอบรม ทบทวน บทบาทหนาท่ีของกํานนั ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน และผูประสาน   
         พลังแผนดิน  
                                    ● กิจกรรมการฝกอบรมกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน  
                                         และผูประสานพลังแผนดิน ในเร่ืองทบทวนความรูความเขาใจเกีย่วกับบทบาท  
                                         หนาท่ีในการปฏิบัติงาน และ การสรางความรวมมือระหวางทองท่ีกับทองถ่ิน ใน 
                                         การพัฒนาหมูบาน ตําบลอยางมีประสิทธิภาพ 
       ๔. ยุทธศาสตรการพฒันาการเมืองการบริหาร  
            แนวทางท่ี ๒ พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑตางๆ ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ  
           โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและบริการประชาชนตามหลัก ๕ ส  
                                  ●   กิจกรรมการอบรม ทบทวน เพิม่ประสิทธิภาพดานหลัก ๕ ส และสงเสริม ๕ ส สู 
                                        หนวยบริการชุมชน 
                       ● กิจกรรม ๕ ส ประจําวัน ประจําสัปดาห และ กิจกรรม Big Cleaning Day 
                       ● กิจกรรมการจัดหาวัสดุ ครุภณัฑ ปรับภูมทัศน สถานท่ีทํางาน รองรับการบริการที่ดี 
                                         แกประชาชน 
                       ● กิจกรรมวนัแหงปสุขาภิบาล  
 
 



            ๔. ยุทธศาสตรการพฒันาการเมืองการบริหาร  
                 แนวทางท่ี ๓ พัฒนาการบริหารงานการคลังและรายได  
                โครงการวางระบบแผนท่ีภาษี และอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาการจัดเก็บรายได  
                       จัดวางระบบแผนท่ีภาษี และจัดฝกอบรมบุคลากรท่ีเกี่ยวของในการใชระบบแผนท่ีภาษี และ 
               จางงานนักเรียนในชวงปดเทอม สํารวจรานคา สถานท่ีประกอบการ และปายตางๆ          เพื่อเพิ่ม 
               ประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได และพัฒนาขอมูลเพื่อการวางแผนบริหารงานดานตางๆ กจิกรรม 
               การออกชําระภาษนีอกสถานท่ี เพื่ออํานวยความสะดวก และใหบริการประชาชนท่ีชําระภาษี 
                โครงการอบรมความรูดานภาษี และคาธรรมเนียมตางๆ  
                       กิจกรรมการอบรมความรูดานภาษีอากร และคาธรรมเนียมตางๆ แกประชาชน เพื่อสราง  
                       แรงจูงใจ และสรางความเขาใจท่ีถูกตองในการชําระภาษีเพื่อประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ิน 
               โครงการคืนกําไรผูชําระภาษี  
                      กิจกรรมการมอบรางวัลสําหรับผูชําระภาษตีามกําหนดเวลา  ซ่ึงจะมีการจับสลากรางวัล เพื่อ  
                      สรางขวัญและกําลังใจและสรางแรงจูงใจในการชําระภาษีของหางราน ผูประกอบกิจการตางๆ  
                ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร  
                     แนวทางท่ี ๔ ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ีสําคัญแกประชาชน  
                     การจัดหาหนังสือพิมพ วารสาร หนังสือวิชาการ สําหรับท่ีอานหนังสือพิมพในหมูบาน  
                                   จัดหาหนังสือพิมพ วารสาร หนังสือทางวิชาการ สําหรับใหบริการประชาชน ณ ท่ีอาน  
                         หนังสือพิมพ ประจําหมูบานท้ัง ๑๐ หมูบานในพืน้ท่ี  จดัหาสําหรับบริการประชาชนท่ีขอรับ 
                         บริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารทางราชการ      และบริการในระหวางรอรับบริการจากเทศบาล 
                         ตําบลเวียงพางคํา 
                    โครงการจัดตั้งวิทยุชุมชน และพัฒนาระบบหอกระจายขาวประจําหมูบาน  
                                     ซอมแซม ปรับปรุง และขยายเขตหอกระจายขาวประจําหมูบานท้ัง ๑๐ หมูบาน    
                          จัดต้ังคณะกรรมการหอกระจายขาวและวิทยุชุมชนในรูปใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน 
                          การบริหารจดัการวิทยุชุมชนและกจิการหอกระจายขาวจัดต้ังวิทยุชุมชนและดําเนินการจัด 
                          วางผังรายการ ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอประชาชน  
                    โครงการอบรมนักพูด การจัดรายการวิทยุ และพิธีกร  
                                     กิจกรรมการฝกอบรมใหความรูแกคณะกรรมการหอกระจายขาวและวิทยุชุมชน    
                           และเยาวชน  รวมท้ังพนักงานเจาหนาท่ี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดรายการวิทยุชุมชน  
                           การเปนพิธีกรทองถ่ิน และการขอมูลขาวสารที่นาสนใจแกประชาชน  
 
 
 



                 ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  
                     แนวทางท่ี ๑  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการดูแลและจัดการ  
                                          ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอม                     
                     แนวทางท่ี ๒ สงเสริมและสนับสนุนการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
                    โครงการจับมือแมทําความดี ลดโลกรอน  
                                        กิจกรรมการปลูกตนไม จํานวน ๕๐๐ ตน  และเก็บขยะบริเวณท่ีสาธารณประโยชน  
                   ในพื้นท่ี เพื่อสรางจิตสํานึกใหประชาชนรักษส่ิงแวดลอม และชวยสรางพื้นท่ีสีเขียว ลดโลกรอน 
                   โดยใหวนัแมแหงชาติเปนส่ือกลางในการรวมแรงรวมใจลดโลกรอน  
                    โครงการชมรมจักรยานสีแดง รักษส่ิงแวดลอม  
                              ● กิจกรรมการจัดต้ังชมรมจักรยานสีแดง เพื่อเปนแกนนําในการรณรงครักษา  
                    ส่ิงแวดลอมชวยประหยดัพลังงาน และลดภาวะโลกรอนจากการใชน้ํามัน นอกจากนีย้งัเปนการ  
                   สงเสริมการ ออกกําลังกาย เพือ่สุขภาพอนามัยท่ีดีของประชาชน ซ่ึงมีการนัดพบปนจกัรยาน  
                   สัปดาหละ ๑ คร้ัง ทุกๆ วันพุธ ต้ังแตเวลา ๑๕.๐๐ น.เปนตนไป  
                              ● กิจกรรมการนําขยะรีไซเคิลมาฝากขาย ณ ธนาคารขยะเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  
                     โครงการจัดหารถจัดเก็บขยะและถังขยะ  
                                  จัดหารถจัดเก็บขยะ จาํนวน ๑ คัน และถังขยะยางรถยนตมีฝาปดพรอมขาต้ัง จํานวน  
                      ๑,๐๐๐ ใบ  เพื่อรองรับการจัดเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในพ้ืนท่ี  
                     โครงการสรางความเขมแข็งชุมชน รวมพฒันาถนนเวียงพางคําสวย หนาบานสะอาด  
                               ● กิจกรรมการพัฒนาถนนนํารองตัวอยาง  เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมของ  
                     ประชาชนในทองถ่ินรวมกนัรักษาส่ิงแวดลอมและอนามัยของทองถ่ินเปนสถานท่ีออกกําลัง 
                     กาย  และพักผอนหยอนใจ  ปลูกจิตสํานึกใหคนในชุมชนรูจักรักษาความสะอาดของถนน  
                     บานเรือนของตนเอง   
                  ● กิจกรรมการประกวดถนนนํารอง “ถนนเวยีงพางคําสวย หนาบานสะอาด” 
                    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
                         แนวทางท่ี ๓ สงเสริมและสนับสนุนการบาํบัดน้าํเสียชุมชน  
                         โครงการอบรมความรูและติดตั้งบอดักไขมันในครัวเรือน  
                                  กิจกรรมการอบรมใหความรูแกประชาชน และสนบัสนุนการติดต้ังบอดักไขมนัใน  
                         ครัวเรือน เพือ่ลดภาวะนํ้าเนาเสียในชุมชน ซ่ึงเกิดจากการท้ิงน้ําเนาเสีย และการชะลางไขมัน 
                         จากครัวเรือนแนวทางท่ี ๔ สงเสริมและสนับสนุนการพฒันาแหลงน้ํา 
 
 



                        โครงการสรางฝายตนน้ําลําธาร  
                                   สรางฝายตนน้ําลาธาร จํานวน ๔๐  ฝาย ในเขตพืน้ท่ีบานผาหมี หมู ๖ และบานหวยน้ํา  
                        ริน หมู ๗ โดยสงเสริมการมีสวนรวม ของกํานัน ผูใหญบาน  ชาวบานท่ีใชประโยชนปาไม 
                        และนํ้าธรรมชาติ และกองรอยทหารมาท่ี ๓  เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
                        และส่ิงแวดลอมปาไมใหสมบูรณ  
                       โครงการขดุลอกคลองชลประทาน  
                      ขุดลอกคลองธรรมชาติ  คลองสงน้ําภายในหมูบาน และคลองชลประทาน  เพื่อพัฒนา  
                       แหลงน้ําในการสงเสริมน้ําในการเกษตร  โดยจางแรงงานในพืน้ท่ีขุดลอก    
 

                       รายงานผลการประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานขององคกร  
                       ปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวมของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  ในรอบ 

                       ปงบประมาณ 2551   
                       สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป  
                       ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนและรอยละเพศของกลุมตัวอยาง  
                                        จากตารางท่ี 1 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มากกวาเพศหญิง  กลุมตัวอยางท่ี  
                                                         เปนเพศชาย  คิดเปนรอยละ 66.3 และเปนเพศหญิง  คิดเปนรอยละ 33.7 
 

เพศ  จํานวน  รอยละ  

ชาย  
หญิง  

67  
34  

66.3  
33.7  

รวม  101  100  

                                      จากตารางท่ี 1 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มากกวาเพศหญิง  กลุมตัวอยางท่ี  
                        เปนเพศชาย  คิดเปนรอยละ 66.3 และเปนเพศหญิง  คิดเปนรอยละ 33.7 
 
 
 
 
 
 



                      ตารางท่ี 2  แสดงจํานวนและรอยละอายุของกลุมตัวอยาง  

อายุ  จํานวน  รอยละ  
ระหวาง 18 - 25 ป  
ระหวาง 25 - 35 ป  
ระหวาง 35 - 50 ป  
มากกวา 50 ป  

2  
29  
40  
30  

2.0  
28.7  
39.6  
29.7  

รวม  101  100  
                                   จากตารางท่ี 2 กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 35 – 50 ป  คิดเปนรอยละ 39.6  รองลงมา  
                         อายุมากกวา 50 ป คิดเปนรอยละ 29.7  ระหวาง 25 – 35 ป  คิดเปนรอยละ 28.7  และระหวาง   
                         18 – 25 ป  คิดเปนรอยละ 2.0 
 
                      ตารางท่ี 3  แสดงจํานวนและรอยละ การศึกษาของกลุมตัวอยาง  

การศึกษา  จํานวน  รอยละ  
ประถมศึกษา  
มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย  
อาชีวศึกษา  
ปริญญาตรี  

42  
10  
20  
16  
13  

41.6  
9.9  

19.8  
15.8  
12.9  

รวม  101  100  
                               จากตารางท่ี 3 กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดบัประถมศึกษา  คิดเปนรอย 
                         ละ 41.6  รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย  คิดเปนรอยละ 19.8     อาชีวศึกษา  คิดเปนรอย 
                         ละ 15.8    ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 12.9   และมัธยมศึกษาตอนตน  คิดเปนรอยละ 9.9  
 
 
  
 



                           สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอแผนพัฒนาของเทศบาลตาํบล 
                                          เวียง พางคํา 
                        ตารางท่ี  6 แสดงคาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีสวนรวมเก่ียวกับการมีสวน  
                                        รวมของประชาชนในทองถ่ินท่ีมีตอแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

ประเด็น(ดานการมีสวนรวม)  SD.  ระดับการมีสวน
รวม  

1. เทศบาลตําบลเวียงพางคํา มีการจัดเก็บขอมูลเพ่ือการวางแผน
พัฒนาดังตอไปน้ีหรือไม  

   

(1) ขอมูล กชช.2ค  0.52 0.79  นอย 

(2) ขอมูล จปฐ.  1.15 0.84  มาก 

(3) ขอมูลที่เทศบาลตําบลเวียงพางคําจัดเก็บเอง 0.80 0.80  นอย 

(4) ขอมูลที่สวนราชการอ่ืนๆ จัดเก็บ 0.68 0.81  นอย 

(5) ขอมูลที่องคกรเอกชน/กลุมตางๆ จัดสํารวจ 0.62 0.80  นอย 

2.เทศบาลตําบลเวียงพางคํามีการจัดประชุมประชาคมหมูบาน/
ตําบล เพ่ือตรวจสภาพปญหา/ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจาก
ประชาชนหรือไม  

1.17 0.78  มาก 

3.เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ประชาสัมพันธเชิญชวนให
ประชาชนเขารวมสังเกตการประชุมสภาฯในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินหรือไม  

1.05 0.79  มาก 

4.เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ประกาศแผนพัฒนาทองถ่ินไวที่ ณ 
ที่ทําการ เพ่ือใหประชาชนทราบอยางเปดเผยหรือไม  

1.17 0.79  มาก 

5.เทศบาลตําบลเวียงพางคํา เอาใจใสตอปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนโดยจัดระบบเรื่องราวรองทุกขและกระบวนการ
แกไขปญหาอยางชัดเจน  

1.05 0.77  มาก 

6.ประชาชนมีสวนรวมในการกํากับดูแล/ผลักดันใหเทศบาล
ตําบลเวียงพางคําดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินที่วางไว
หรือไมเพียงใด  

1.11 0.84  มาก 

7.การวางแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา มีการจัดลําดับ
กอน-หลัง ตามความจําเปนเรงดวนของโครงการ/กิจกรรม  

1.18 0.79  มาก 

8.เทศบาลตําบลเวียงพางคํานําเสนอเผยแพรขอมูลเก่ียวกับ
แผนพัฒนาทองถ่ินโดยจัดทําเอกสารแจกจาย/เสียงตามสาย/
ประชุมช้ีแจงตามโอกาสตางๆ  

1.18 0.77  มาก 

9.ประชาชนมีความพึงพอใจและรูสึกวาการจัดทําแผนพัฒนา
ของเทศบาลตําบลเวียงพางคําเปนการเปดโอกาสใหประชาชน

1.19 0.73  มาก 



เขามามีสวนรวมในการทํางาน 

10.แผนพัฒนาทองถ่ินสามารถตอบสนองตอความตองการ/
แกไขปญหาของประชาชนดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนน 
ไฟฟา ประปา  

1.15 0.74  มาก  

11.แผนพัฒนาทองถ่ินสามารถตอบสนองตอความตองการ/
แกไขปญหาของประชาชนในดานเศรษฐกิจและมีรายได
เพ่ิมขึ้น เชนการสงเสริมอาชีพ รานคาชุมชน  

1.12 0.71  มาก  

12.แผนพัฒนาทองถ่ินทําใหเกิดการดูแลและจัดการดาน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของทองถ่ินดีขึ้น  

0.95 0.79  นอย  

13.แผนพัฒนาทองถ่ินทําใหประชาชนไดรับการดูแลในดาน
สุขภาพอนามัยมากขึ้น เชนความสะอาดของตลาด  

1.35 0.77  มาก  

14.แผนพัฒนาทองถ่ินทําใหผูดอยโอกาส คนพิการ และ
ผูสูงอายุไดรับการดูแลดีขึ้น  

1.43 0.84  มาก  

15.แผนพัฒนาทองถ่ินทําใหเด็กกอนวัยเรียน/เด็กเล็กไดรับการ
ดูแลดีขึ้น  

1.33 0.90  มาก  

16.แผนพัฒนาทองถ่ินทําใหเด็กนักเรียนไดรับนมและอาหาร
กลางวันที่มีคุณภาพครบถวนและทันกําหนด  

1.35 0.85  มาก  

17.แผนพัฒนาทองถ่ินทําใหการเตรียมพรอมในดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนดีขึ้น  

1.26 0.83  มาก  

18.แผนพัฒนาทองถ่ินทําใหชุมชนตระหนักในคุณคาและภูมิใจ
ในมรดกทางวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถ่ิน  

1.21 0.82  มาก  

รวมเฉล่ีย 1.09 0.79  มาก  

                         
 
                        สวนท่ี   3  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของตําบลเวียงพางคํา ทานมีความพงึพอใจตอ 
                                 ผลการดําเนินงานและการพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดขีองเทศบาลตาํบลเวียง 
                                 พางคํา  ในภาพรวมมากนอย เพียงใด และหากทานจะใหคะแนน โดยมี คะแนนเต็ม 10  
                                 คะแนน ทานจะใหคะแนนเทาใด 
 
                    ตารางท่ี 7  แสดงคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาเฉล่ียคะแนน และระดบัความพึงพอใจตอผล 
                                     การดําเนินงานและการพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของเทศบาลตําบลเวียง 
                                     พางคําในภาพรวม 



ความพึงพอใจ   SD. คาคะแนนเฉล่ีย  ระดับความพงึพอใจ 
1.มีการเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมใน
โครงการ/กิจกรรม  

2.42 0.55 7.78 พอใจ 

2.มีการประชาสัมพันธให
ประชาชนรับรูขอมูลของ
โครงการ/กิจกรรม  

2.34 0.62 7.42 พอใจ 

3.มีการเปดโอกาสให
ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม  

2.38 0.63 7.42 พอใจ 

4.มีการายงานผลการ
ดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมตอสาธารณะ  

2.23 0.65 7.07 พอใจ 

5.การเปดโอกาสให
ประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

2.18 0.65 6.98 พอใจ 

6.การดําเนินงานเปนไป
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

2.21 0.62 6.92 พอใจ 

7.ผลการดําเนนิโครงการ/
กิจกรรมนําไปสูการแกไข
ปญหาของประชาชนใน
ทองถ่ิน  

2.29 0.57 7.28 พอใจ 

8.การแกไขปญหา และ
การตอบสนองความ
ตองการของประชาชน  

2.20 0.62 7.00 พอใจ 

9.ประโยชนท่ีประชาชน
ไดรับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม  

2.25 0.57 7.21 พอใจ 

รวมเฉล่ีย  2.27 0.60 7.23 พอใจ 
 



                       จากตารางท่ี 7 พบวา  ความพงึพอใจของประชาชนตอผลการดําเนนิงานและการพัฒนาการ 
                       บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของเทศบาลตําบลเวียงพางคําในภาพรวม    เฉล่ียอยูในระดับพอใจ  
                       ( = 2.27) เม่ือพิจารณาขอคําถามเปนรายขอพบวา ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในขอ  
                       มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  (  = 2.42 )   รองลงมาคือ   มี 
                       การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  ( = 2.38 ) และมีความ 
                       พึงพอใจนอยท่ีสุดในขอ   การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/ 
                       กิจกรรม (  = 2.18 ) 
               เม่ือเทียบออกมาเปนคะแนนพบวา  เฉล่ียรวมอยูในระดบัพอใจ (7.23) คะแนน  เม่ือ 
                      พิจารณาขอคําถามเปนรายขอพบวา ประชาชนใหคะแนนมากท่ีสุดในขอ มีการเปดโอกาสให 
                      ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม (7.78) คะแนน  รองลงมาคือ  มีการประชาสัมพันธ 
                      ใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม และมีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความ 
                      คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   (7.42) คะแนน และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุดในขอ  การดําเนนิ 
                      งานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  (6.92)  คะแนน  
                                                 
ระเบียบวาระท่ี 4                เร่ือง  ดวน 
                                           4.1 เร่ือง การคัดเลือกเลขานุการสภาฯ (แทนตําแหนงเดิม) 
นายอุดม พนาพิทักษทอง - เนื่องจากวาเลขานุการสภาฯ ขอลาออกจากตําแหนงจึงตองทําการคัดเลือกเลขา 
   ประธานสภาเทศบาล       นุการสภาฯคนใหมมาทําหนาท่ีแทนดังนัน้ขอใหสภาเสนอช่ือมา 
นางวรญา    พรไชยเดช    - ขอเสนอนายอัจฉยะ  ธํารงทัศนีย  เปนเลขานุการสภาฯ 
      สมาชิกสภาฯ                โดยมี นายวีรยทุธ  วิสุทธิเกษม และนายยศเชย  ไชยเดช  ใหการรับรอง 
นายอัจฉยะ  ธํารงทัศนีย   - ขอเสนอนายวีรยุทธ  วิสุทธิเกษม  เปนเลขานุการสภาฯ 
      สมาชิกสภาฯ                 โดยมี นายธนทรัพย  เกเย็น และสุคํา  วินัน  ใหการรับรอง 
นายวีรยุทธ  วสุิทธิเกษม  - ขอถอนตัว 
       สมาชิกสภาฯ                     
นายอุดม พนพิทักษทอง  - สอบถามท่ีประชุมวามีผูใดจะเสนอใครอีก หรือไม 
 ประธานสภาเทศบาลฯ      เนื่องจากวามีผูเสนอช่ือเพียงคนเดียวคือ นายอัจฉยะ  ธํารงทัศนีย   จึงไดรับเลือก 
                                           เปนเลขานุการสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคําคนใหม           
ระเบียบวาระท่ี 5               เร่ือง  การกําหนดวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําป และกําหนดวันเร่ิมสมัยแรก                               
                                          ของปตอไป 
                                           5.1 การกําหนดวันเร่ิมสมัยประชุม 
นายอุดม พนพิทักษทอง  -  นําปรึกษาท่ีประชุม มีผูใดจะเสนอประการใดบาง 
 ประธานสภาเทศบาลฯ 



 นายยศเชย   ไชยเดช     - ขอเสนอกําหนดจาํนวนสมยั ประชุม จํานวน 4 สมัย แตละสมัยมีกําหนด 30 วัน 
      สมาชิกสภาฯ             โดยกําหนดใหการประชุมสมัยสามัญคร้ังแรกของป      2552        ต้ังแตวนัท่ี  1  
                                        กุมภาพันธ 2552 เปนตนไป กําหนด 30 วัน โดยแตละสมัยการประชุมเร่ิมตนดังนี ้

1) การประชุมสมัยสามัญประจําป สมัยท่ี 1 ต้ังแตวนัท่ี 1 กุมภาพันธ 2552 
2) การประชุมสมัยสามัญประจาํป สมัยท่ี 2 ต้ังแตวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 
3) การประชุมสมัยสามัญประจําป สมัยท่ี 3 ต้ังแตวนัท่ี 1 สิงหาคม  2552 
4) การประชุมสมัยสามัยประจาํป สมัยท่ี 4  ต้ังแตวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2552 

                                      และขอกําหนดวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญของปถัดไป ต้ังแตวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ 2552
นายอุดม พนพิทักษทอง – มีผูใดจะอภิปรายหรือเสนอเพิ่มเติม หรือไม ถาไมมีขอมติท่ีประชุม 
  ประธานสภาเทศบาลฯ 
มติท่ีประชุม                    - มีมติเห็นชอบกาํหนดสมัยประชุมสามัญ มี 4 สมัย ไดแกในเดือน กุมภาพันธ 
                                          พฤษภาคม,สิงหาคม และพฤศจิกายน 
                                       -โดยในป 2553 กาํหนดวันเร่ิมการประชุมสามัญสมัยท่ี 1 ต้ังแตวนัท่ี 1 กุมภาพันธ  
                                          2553 มีกําหนด 30 วัน 
                                       -สําหรับในป 2552 มีมติเห็นควรกําหนดสมยัประชุมสามัญและวนัเร่ิมสมัยประชุม 
                                         สามัญประจําป 2552 สมัยท่ี 1 ต้ังแตวนัท่ี 1 กมุภาพันธ 2552 เปนตนไปมีกําหนด  
                                          30 วัน 
ระเบียบวาระท่ี 6               เร่ือง  ญัตติอ่ืนๆ 
                                          6.1 การขอความยินยอมทํากิจการนอกเขต โครงการขยายเขตระบบไฟฟา 
                                                 ( ของเทศบาลตําบลแมสาย ) 
นายศิลาฤทธ์ิ กวางทอง –  เนื่องจากวาทางเทศบาลตําบลแมสายขอทํากิจการในเขตของเทศบาลตําบลเวียง 
     นายกเทศมนตรีฯ         พางคําโดยมีโครงการขอขยายเขตระบบไฟฟาจากถนนพหลโยธินทางเขาบาน 
                                          ผาหมีจนถึงบอกาํจัดขยะมูลฝอยใหดําเนนิการอยางตอเนื่อง           และสรางความ                            
                                          ปลอดภัยของผูใชถนนดังกลาวในเวลากลางคืนเทศบาลแมสาย       จึงขออนุมัติ 
                                          ทํากิจการนอกเขต และขอความเห็นชอบจากสภาฯ 
นายวีรยุทธ  วสุิทธิเกษม  -  เห็นดวยท่ีทางเทศบาลตําบลแมสายขอขยายเขตระบบไฟฟา บริเวณทางเขาบาน  
      สมาชิกสภาฯ                 ผาหมีจนถึงบอกําจัดขยะมูลฝอย เพราะจะสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย 
                                            สินของประชาชนในเวลากลางคืน  
นายสมศักดิ์  พรมมินทร  - แลวเร่ืองของคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนตามมาคือ คาไฟฟาในแตละเดือนทางเทศบาล 
        สมาชิกสภาฯ              ตําบลเวียงพางคําหรือเทศบาลตําบลแมสาย   ใครจะเปนผูรับผิดชอบในเร่ืองของ 
                                             คาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนนี ้
 



รท.กิตติชัย    เจริญยิ่ง      -  ในเร่ืองของคาใชตางๆรวมท้ังคาขอขยายเขตระบบไฟฟาทางเทศบาลตําบล 
 ปลัด ทต.เวียงพางคํา            แมสายเปนผูรับผิดชอบท้ังหมด 
นายอุดม พนาพิทักษทอง   - มีสมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทานใด      จะอภิปรายหรือเสนอความคิด 
  ประธานสภาเทศบาลฯ       เห็นเกี่ยวกับโครงการขยายเขตระบบไฟฟาของเทศบาลตําบลแมสาย 
                                             ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม เร่ืองการขอความยินยอมทํากจิการนอกเขต  โครงการ 
                                             ขอขยายเขตระบบไฟฟา( ของเทศบาลตําบลแมสาย ) ขอมติท่ีประชุมครับ 
มติท่ีประชุม                        เห็นชอบ  11  เสียง , ไมเหน็ชอบ  -  เสียง ,  งดออกเสียง  1  คน 
 
                                          6.2 การจัดเตรียมพื้นท่ี เพื่อรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
                                                ในวนัท่ี  20  กุมภาพนัธ  พ.ศ. 2552 
นายศิลาฤทธ์ิ  กวางทอง  -  ประสานในการเตรียมพื้นท่ีเพื่อรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุ 
  นายกเทศมนตรีฯ              มารี   ซ่ึงมีหมายกําหนดเสดจ็พระราชดําเนินเปนการสวนพระองค ในวันท่ี  20 
                                            กุมภาพนัธ 2552 เพื่อรับทูลเกลาถวายท่ีดนิราชพัสดุเพื่อใชในโครงการของมูล 
                                            นิธิชัยพัฒนา  โดยมีพื้นท่ีในเขตอําเภอแมสาย จํานวน 2 แปลง คือ 
                                                 1.แปลงหมายเลขทะเบียน ท่ี อ.ชร.1 (บางสวน) ตําบลโปงผา อําเภอแมสาย 
                                             เสนทางเขาบานผาหมี ตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 
                                                  2.แปลงหมายเลขทะเบียน ท่ี อ.ชร.15 ตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย สาย 
                                             บริเวณแยกเชียงแสนเพื่อเตรียมพื้นท่ีในการรับเสด็จ ทางเทศบาลตําบลแมสาย 
                                             จึงขอประสานความรวมมือมาใหทางเทศบาลตําบลเวียงพางคําเตรียมธงสัญญา 
                                             ลักษณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี            ประดับธงใน      
                                             เสนทางเสด็จพระราชดําเนิน 2 ขางทาง เขาสูท่ีราชพัสดุ แปลงท่ี 1                                              
นายอุดม  พนาพิทักษทอง -  มีผูเขารวมประชุมทานใดจะอภิปราย    หรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก       
ประธานสภาเทศบาล           หรือไม   ถาไมมี               ขอปดการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  คร้ังท่ี 1   
                                             ประจําป 2552 
ปดประชุมเวลา   11.30 น. 
    
 
                                                                                   (ลงช่ือ)                                      ผูจดรายงานการประชุม 
 
                                                                                              ( นายอัจฉยะ  ธํารงทัศนีย ) 
                                                                                         เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเวียง 
 


