บันทึกวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2552 ครั้งที่ 1
วัน ศุกร ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 เวลา 09.30 น.
ณ. หองประชุมหนองแหวน สํานักงานเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
***************************************
รายชื่อผูเขารวมประชุม
สมาชิกสภาเทศบาล
1. นายอุดม
พนาพิทักษทอง
2. นายแสวง จําปา
3. นายสมศักดิ์ พรมมินทร
4. นางวรญา พรไชยเดช
5. นายสมพงษ วงคธรรม
6. นายธนทรัพย เกเย็น
7. นายอัจฉยะ ธํารงทัศนีย
8. นายอภิวัฒน อัครพลเมธา
9. นายยศเชย ไชยเดช
10. นายสุคํา
วินัน
11. นางจันทกานต นอยหมอ
12. นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม
รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. นายศิลาฤทธิ์
2. นายอินทวน
3. นายณรงคศักดิ์
4. นางปานทิพย
5. น.ส.ศิริลักษณ
6. นายเสนีย
7. จ.ส.ต.รัชรุจ
8. นายสายยุทธ
9. รท.กิตติชัย

กวางทอง
ชื่องาม
นราธรพิพัฒน
คําโอภาส
โสภา
นนทจักร
ไสวงาม
สัมพันธสิทธิ์
เจริญยิ่ง

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ผูแทนผูสูงอายุ หมูที่ 8
หัวหนาตูยามหัวฝาย
ครูโรงเรียนบานปาเหมือด
ปลัด ทต.เวียงพางคํา

นายอุดม พนาพิทักษทอง
นายแสวง จําปา
นายสมศักดิ์ พรมมินทร
นางวรญา พรไชยเดช
นายสมพงษ วงคธรรม
นายธนทรัพย เกเย็น
นายอัจฉยะ ธํารงทัศนีย
นายอภิวัฒน อัครพลเมธา
นายยศเชย ไชยเดช
นายสุคํา
วินัน
นางจันทกานต นอยหมอ
นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม

นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง
นายอินทวน ชื่องาม
นายณรงคศักดิ์ นราธรพิพัฒน
นางปานทิพย คําโอภาส
น.ส.ศิริลักษณ โสภา
นายเสนีย นนทจักร
จ.ส.ต.รัชรุจ ไสวงาม
นายสายยุทธ สัมพันธสิทธิ์
รท.กิตติชัย
เจริญยิ่ง

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

นางกุหลาบ ขาเลศักดิ์
น.ส.ณัฐดา จับใจนาย
นายดํารงค พนาพิทักษทอง
นายถาวร
สุวรรณวงค
วาที่ ร.อ.เทพพิทักษ สวาง
ด.ต.ศรีทอน เวียงโอสถ
น.ส.สอิ้งมาศ แสงศรี
นายธนาการ เสมอใจ
นางธัญญารัตน ภารสมบูรณ
นายสุวัฒน ธรรมวงค
นางกรรณิการ ราวิชัย
นายปรีชา อัศวยิ่งถาวร
นายสุรพล วงศสรรคการ
นายธงชัย
จําปา
นายชูศักดิ์
แสนปง
น.ส.สุทราทิพย บุญมี
นายประนม แกวธิมา
น.ส.รุงทิพย อายุโรจน
น.ส.ฎัชวรรณ เขื่อนทา
นายเสารคํา ตะจุม
นายคมสันต วงคขุนสาย
น.ส.ชนัญชิตา หวางเชื้อ
นายประทีป เตจะ
นายอุดมทรัพย ศักดิแ์ สน
น.ส.พินพนา ตี๊บพรม
นายไพบูลย ราชคม
นายสมพงษ ศรีณรงค
นายสมหวัง คําทุม
นายวรถริช สายยนต
นายกิตณรงค บุญจา
นายอภิสิทธิ์ หอมหวล
นายไววิทย ติวัน

กอนเวลา 09.30 น. – เมื่อที่ประชุมพรอมแลว เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา เชิญสมาชิก
สภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมเขาหองประชุม
นายสมศักดิ์ พรมมินทร - เรียนเชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเชิญทานสมาชิก
เลขานุการสภาเทศบาล สภาฯ นายยศเชย ไชยเดช นําสวดมนตไหวพระ
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นายสมศักดิ์ พรมมินทร - อานประกาศสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา เรื่องการประชุมสภาเทศบาลตําบล
เลขานุการสภาเทศบาล เวียงพางคํา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2552 ครั้งที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นายสมศักดิ์ พรมมินทร - อานรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา สมัยสามัญ สมัยที่ 3
เลขานุการสภาเทศบาล ประจําป 2551 ครั้งที่ 3
นายอุดม พนาพิทักษทอง- สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ตรวจรายงานการประชุมแลว ขอ
ประธานสภาเทศบาลฯ แกไขเพิม่ เติมหรือไม
- ขอมติรับรองรายงานการประชุม
- ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมาไมมีการแกไข
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องญัตติแถลงนโยบายของผูบริหาร
3.1 เรื่อง แถลงรายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการในรอบ
ปงบประมาณ 2551
นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง – ไดอานแถลงรายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการในรอบป
นายกเทศมนตรีฯ
งบประมาณ 2551
“ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287
วรรค 3 บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองรายงานผลการดําเนินงาน
ตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณการใชจาย และผลการดําเนินงานใน
รอบป
เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหาร
จัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 30 (5) กําหนดให
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนอผลการติดตาม และประเมินผลตอ
สภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตาม และ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยทั่วไปอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 30 (5) เทศบาลตําบลเวียงพางคํา จึงไดรายงานผลให
ประชาชนรับทราบแลว เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ ในงานกาวยางปที่ ๒ฯ
สําหรับวันนี้เปนการรายงานผลตอสภาเทศบาลตามระเบียบฯ ขางตน ดังนี้ ”

พันธกิจ ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
1. บริการสาธารณะทั้งที่เปนภารกิจหลักและภารกิจถายโอนแกประชาชนใน
ทองถิ่นอยางมีคุณภาพมาตรฐาน ทั่วถึง และเปนธรรม โดยยึดหลักบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
2. รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
3. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพกิ าร
4. บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
5. เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ

การวางแผนงบประมาณ
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ไดจดั ทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป
(พ.ศ.2551-2553) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผานการมี
สวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคมองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การ
จัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่
แทจริงของประชาชนในพืน้ ที่ กอนนํามาจัดทําประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟง
ปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพืน้ ที่ กอนนํามาจัดทําประชุม
กรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพืน้ ที่
กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2551-2553) เมื่อ
วันที่ ๑ มิถุนายน๒๕๕๐ โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3
ป (พ.ศ.2551-2553) รวม 601 โครงการงบประมาณ 151,950,803 บาท สามารถ
จําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้

ยุทธศาสตร

๒๕๕๑

๒๕๕๒

โครงการ งบประมาณ โครงการ

๒๕๕๓

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
พื้นฐาน

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 เมือ่ วันที่ 11
กันยายน 2550 โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในเทศบัญญัติงบประมาณ รวมงบประมาณที่มี
การโอนเพิ่มเติมและเงินนอกงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนเฉพาะกิจ จากกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
และเงินนอกงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน
เฉพาะกิจ จากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
และเงินนอกงบประมาณที่
ไดรับการสนับสนุนเฉพาะกิจ จากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 13
โครงการ งบประมาณ 30,268,881.80 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้

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
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

7

720,000.00

135

30,268,881.80

รวม

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

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 แยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา)
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนสังคม
แนวทางที่ ๑ สงเสริมและสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพทีด่ ีแกประชาชนในเขตพืน้ ที่
โครงการรณรงค ปองกัน และควบคุมไขเลือดออกเชิงรุก
► กิจกรรมการรณรงครวมกันระหวางเทศบาลตําบลเวียงพางคํา กลุม อสม และกํานัน
ผูใหญบาน รวมทั้งบูรณาการความรวมมือกับเทศบาลตําบลแมสาย เพื่อลด
คาใชจาย เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม
► กิจกรรมการสํารวจ ควบคุม และทําลายแหลงเพาะพันธยุงลาย
► กิจกรรมการควบคุมพิเศษชวง ๓ เดือนระบาด
โครงการบูรณาการความรูกฎหมายสาธารณสุข และตลาดสดนาซื้อ อาหารอรอยปลอดภัย
• กิจกรรมอบรมใหความรูดานกฎหมายสาธารณสุขแกประชาชน กลุม อสม.และ
พอคา แมคาในตลาดสดบานปาเหมือด
•

กิจกรรมลางตลาดสด และรณรงคลดภาวะโลกรอน โดยใชกระเปาผาแทนการใช
ถุงพลาสติก

• กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธสรางสุขภาพเตรียมความพรอมงานสาธารณสุข
• กิจกรรมเสวนาบูรณาการงานสาธารณสุขและวัฒนธรรมทองถิ่น
สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน และโครงการประกวดศูนยสาธารณสุขมูลฐานดีเดน
• กิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน จัดบริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ตาม
หลัก ๕
• กิจกรรมการประกวดศูนยสาธารณสุขมูลฐานดีเดน
•

กิจกรรมการจัดหาวัสดุอปุ กรณที่จําเปนตอการรองรับบริการสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน

• กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อรองรับการบริการ
ประชาชน
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนสังคม
แนวทางที่ ๒ สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
สนับสนุนทุนในการดํารงชีวติ แกเด็กนักเรียนผูย ากไร
• การมอบทุนในการดํารงชีวิตแกนักเรียนที่ยากไร ตามโครงการกองทุนเวียงพางคํา
สรางสรรคฝนเด็กใหเปนจริง จํานวน 146 ทุน กองทุนแพลนสําหรับเด็กที่ไดรับ
ผลกระทบจาก

โรคเอดส จํานวน 50 ทุน และทุนในการดํารงชีวิตบุตรหลาน

ผูทําประโยชนแกสังคม ทองถิ่นจํานวน 2 ทุน
โครงการศูนยเด็กเล็กนาอยู
• กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ฝกอบรมบุคลากร ศึกษาดูงานพัฒนา
มหกรรมการศึกษา จัดทําแผนการสอนและหลักสูตรของศูนยเด็กเล็ก และอบรม
คณะกรรมการศูนยเด็กเล็ก
• กิจกรรมพัฒนาอนามัยสิง่ แวดลอม สรางสุขลักษณะเด็กกอนวัยเรียน เชน การกอน
ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การจัดหาสื่อการเรียนการสอน หนังสือนิทาน
เครื่องเลนสําหรับเด็กวัยเรียน เปนตน
• กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาการทางรางกาย ปญญา และสังคมเด็กกอน

วัยเรียน เชน กิจกรรมวันแม กิจกรรมกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนอาหาร
กลางวัน และ อาหารเสริม (นม) เปนตน
โครงการสอนภาษาจีนสําหรับเยาวชน
• จัดหลักสูตรสอนภาษาจีน ใหแกเยาวชนในพืน้ ที่ บูรณาการความรวมมือกับ
โรงเรียนในพื้นที่ทั้ง ๒ แหง คือโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๕ และโรงเรียนบาน
ปาเหมือด โดยจางครูเจาของภาษาโดยตรงเปนผูสอน เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี
ทักษะดานภาษาจีน รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการคา การทองเที่ยวเมืองชายแดน
และใชเวลาวางใหเปนประโยชน
โครงการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรพื้นฐานแกเยาวชนและประชาชน
• กิจกรรมการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรพื้นฐานแกเยาวชน และประชาชนที่สนใจ
เพื่อฝก
• ทักษะในการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน และใชเวลาวางใหเปนประโยชน
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนสังคม
แนวทางที่ ๓ สงเสริมและสนับสนุนดานการกีฬาและนันทนาการสนับสนุนการแขงขันกีฬา
ทุกระดับ
• จัดกิจกรรมกีฬาประชาชนตําบลเวียงพางคํา กีฬาเยาวชน “เวียงพางคําคัพ”
สนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาสีสัมพันธนักเรียน กีฬาพระเจาพรหมมหาราชคัพ
และสนับสนุนบุคลากรเขารวมแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
• การจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ การจัดตัง้ ศูนยเยาวชนตําบลเวียงพางคํา การจัดการ
กิจกรรมสรางเสริมพัฒนาการดานปญญา ทักษะความรูต างๆ เชน การอบรมการใช
งานคอมพิวเตอรสอนภาษาจีน ภาษาตางประเทศ และกิจกรรมฝกวิชาชีพแกเด็ก
นักเรียน
• การจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน การอบรมเยาวชน
ตอตานยาเสพติด
• การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานสรางวิสัยทัศนเปดโลกทัศนใหกวางไกลสําหรับเด็ก
และเยาวชน
• การจัดกิจกรรมปองกันสิทธิเด็กและการลวงละเมิดทางเพ

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนสังคม
แนวทางที่ ๔ สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิ่น โครงการสืบสานประเพณีวฒ
ั นธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
• กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต สรงน้ําพระ รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ สงเสริม
ความสัมพันธอันดีในครอบครัว และตรวจสุขภาพผูสูงอายุ
• กิจกรรมสืบสานประเพณีทางศาสนา วันแหเทียนเขาพรรษา
• กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง “ประเพณียี่เปง”
• สนับสนุนการสืบสานประเพณีวฒ
ั นธรรมทองถิ่น เชน ประเพณีตั้งธรรม
ประเพณีเทศนมหาชาติ เปนตน
• การจัดตั้งศูนยบูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนและสภาวัฒนธรรมตําบล
เวียงพางคํา
• สนับสนุนการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน และประชาชน
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนสังคม
แนวทางที่ ๕ สงเสริมและสนับสนุนการสงเคราะหเด็ก เยาวชน สตรี ผูส ูงอายุ และ
ผูดอยโอกาส
โครงการแบงปนน้ําใจ ผูสงู อายุ และมอบเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส
• กิจกรรมตรวจสุขภาพผูส ูงอายุ สนับสนุนเครื่องนุงหม กันหนาว ถุงยังชีพ
สําหรับผูสูงอายุ
• สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส โดยการใหบริการมอบเบี้ย
ยังชีพเดือนละ ๑ ครั้ง ทุกสิ้นเดือน เวียนไปทุกหมูบาน พรอมจัดกิจกรรมเพิ่มเติม
เชน การตรวจสุขภาพ สนับสนุนอาหารกลางวัน และตัดผมฟรี เปนตน ซึ่ง
ดําเนินการคูกับโครงการแบงปนน้ําใจผูสูงอายุ
สนับสนุนการบรรเทาความเดือดรอนผูป ระสบภัยทางธรรมชาติ
• สนับสนุนวัสดุอุปกรณซอมแซมที่อยูอาศัย เครื่องนุง หม อาหารน้าํ ดื่ม กระสอบ
ทราย และวัสดุอุปกรณที่จําเปน เพือ่ บรรเทาทุกขผูประสบภัยทางธรรมชาติใน
ทองถิ่น เชน อุทกภัยดินโคลนถลม วาตภัย เปนตน
• สนับสนุนการแกไขปญหาดินโคลนถลมบานผาหมี หมู ๖ และสนับสนุนการ
สรางแนวปองกันดินพังทลาย

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนสังคม
แนวทางที่ ๖ สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
โครงการซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดินโคลนถลม
• กิจกรรมการซอมแผนเตรียมความพรอมเหตุดินโคลนถลมในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย
บานผาหมี หมู ๖ และบานหวยน้ําริน หมู ๗ บูรณาการความรวมมือระหวาง
ศูนย อปพร.เทศบาล ตําบลเวียงพางคํา ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงราย เทศบาลตําบลแมสาย เทศบาลตําบลโปงผา เทศบาลตําบล
โปงงาม โรงพยาบาลแมสาย สถานีตํารวจอําเภอแมสาย และมูลนิธิพระครู
พิทักษพรหมวิหาร
โครงการซอมแผนระงับไฟปา
• กิจกรรมการซอมแผนระงับไฟปาในเขตพื้นที่เสีย่ งภัย บานผาหมี หมู ๖ และ
บานหวยน้ําริน หมู ๗
บูรณาการระหวางศูนย อปพร.เทศบาลตําบลเวียงพางคํา และโครงการพัฒนา
ดอยตุง
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลพิเศษ
• จัดหนวยบริการประชาชน ของศูนย อปพร.เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
เพื่อบริการขอมูลการทองเที่ยว รณรงค เผาระวังอุบัติเหตุชวงเทศกาลสําคัญ
ไดแก เทศกาลสงกรานต เทศกาลลอยกระทง เทศกาลปใหม เปนตน โดย
จัดตั้งหนวยบริการ ณ ศูนย อปพร.ประจําหมูบานทุกหมูบาน และถนนสาย
หลัก ไดแก สายพหลโยธิน
• ติดตั้งปายเตือนภัย ปายเตือนใหระมัดระวังการขับขี่ในบริเวณทางโคง ทาง
แยก และที่เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง รวมทั้งปายเมาไมขับ
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนสังคม
แนวทางที่ ๗ สงเสริมและสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของชุมชน
สนับสนุนการพัฒนากลุมพัฒนาสตรี
• สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ และวันสตรีสากล และพัฒนาความ
เขมแข็งของกลุมพัฒนาสตรีตําบลเวียงพางคํา

• จัดกิจกรรมฝกอบรมพัฒนาอาชีพแกกลุมพัฒนาสตรี เพื่อใหสตรีสามารถพึ่งพา
ตนเอง ชวยเหลือการสรางรายไดใหแกครอบครัว และใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน
สนับสนุนการพัฒนาและสรางความเขมแข็งของกลุมผูพิการ และผูสูงอายุ
• สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผูพิการ และผูสูงอายุ ใหสามารถพึ่งพา
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน สงเสริมการจัดตั้งกลุมผูพิการ และผูสงู อายุ และ
สงเสริมการจัดกิจกรรมที่เปนประโยชน เชน กิจกรรมสงเสริมาชีพ กิจกรรม
การจัดหาวัสดุอุปกรณที่ใชในการดํารงชีวิตเปนประโยชน เชน กิจกรรมสง
เสริมาชีพ กิจกรรมการจัดหาวัสดุอปุ กรณท่ใี ชในการดํารงชีวิตกิจกรรมการ
พัฒนาความรูทักษะแรงงาน และความรูเกีย่ วกับกฎหมาย เปนตน
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเชิงรุก
• กิจกรรมการรณรงคปองกันและปลูกจิตสํานึกของประชาชนในการรวมกัน
ตอตานยาเสพติด “ทําความดี ตามรอยพอ” ในวันตอตานยาเสพติดโลก ๒๖
มิถุนายน ๒๕๕๑
• กิจกรรมการอบรมเยาวชนปลอดยาเสพติด เพื่อใหเยาวชนรูเทาทันโทษของ
ยาเสพติด และปลูกจิตสํานึกในการเปนเยาวชนที่ดีของทองถิ่นและสรางกลุม
ผูประสานพลังแผนดิน โดยบูรณาการความรวมมือกับกองรอยทหารมาที่ ๓
การจัดตั้งศูนย ศตส.เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ปฏิบัติงานดานการปองกัน
ปราบปราม และบําบัด รวมกับกํานัน ผูใหญบาน โรงเรียนในพื้นที่ สถานี
ตํารวจอําเภอแมสายสถานีอนามัยบานผาหมี และหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของ
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางที่ ๑ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลุมอาชีพใหเขมแข็ง
แนวทางที่ ๒ สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาทักษะฝมือแรงงานใหมีคุณภาพ
โครงการสงเสริมอาชีพราษฎร พัฒนาฝมือกลุมพัฒนาสตรี และแกไขปญหาความยากจน
• กิจกรรมการฝกอบรมอาชีพราษฎร ไดแก อบรมการแปรรูปอาหารหมูยอ
แหนม อบรมการทําดอกไมสด ดอกไมจันทน วัสดุสังฆภัณฑ อบรมการทํา
เฟอรนิเจอรไมไผ เปนตน

สนับสนุนการจัดตัง้ กลุมองคกรอาชีพตําบลเวียงพางคํา และศูนย OTOP CORN
• สนับสนุนการจัดตัง้ กลุมองคกรอาชีพตําบลเวียงพางคํา และรวมกลุมในรูป
สหกรณ เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาอาชีพ และจัดตั้งศูนย
OTOP CORNER โดยมีการบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการของกลุม
องคกรอาชีพตําบลเวียงพางคํา เปนการยกระดับคุณภาพการผลิต การ
จําหนาย และสรางความเขมแข็งของกลุมองคกรอาชีพในพืน้ ที่
ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางที่ ๔ สงเสริมและสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร
สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรตําบลเวียงพางคํา
• กิจกรรมการกําจัดหอยเชอรี่ในนาขาว
• กิจกรรมการการมอบพันธุขาวเกรดดีแกเกษตรกรรม เพื่อลดตนทุนในการผลิต
• กิจกรรมการพัฒนาการบริหารงานศูนยเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรตําบลเวียง
พางคํา
• กิจกรรมอบรมการผลิตปุยชีวภาพ เพื่อลดตนทุนในการผลิตของเกษตรกร
และลดมลพิษจากปุย เคมี
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ 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. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ ๒ ขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะ
• ขยายเขตไฟฟา เพื่อเพิ่มความสองสวางในชุมชน ซึ่งอุดหนุนงบประมาณ
ดําเนินการใหแกสํานักงานไฟฟาอําเภอแมสาย ติดตัง้ และขยายเขตไฟฟาใน
พื้นที่
• ซอมแซม ติดตั้งไฟกิ่ง ไฟฟาสาธารณะ เพิ่มความสองสวางภายในหมูบาน
แนวทางที่ ๓ ขยายเขตประปา
• ขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อสนองความตองการน้ําอุปโภคบริโภคที่
เพียงพอสําหรับประชาชนในเขตบานหวยน้ําริน หมู ๗ และบานปายางผาแตก
หมู ๑ ซึ่งไดรับการอุดหนุนงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ ๑ สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน
โครงการประชุมประชาคมตําบลสัญจร เวทีระดมความคิดเห็นของประชาชน
• กิจกรรมการจัดประชุมประชาคมตําบลสัญจรเปนประจําทุกเดือน เวียนทุก
หมูบานในพื้นที่ เพื่อสงเสริมใหเกิดเวทีระดม แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น เรียนรู
สรางองคความรูแกไขปญหาทองถิ่นรวมกันระหวางผูบริหารทองถิ่น กํานัน
ผูใหญบาน กลุมองคกรภาคประชาชนและประชาชน รวมทั้งสวนราชการที่
เกี่ยวของ
• กิจกรรมการจัดวางตูโปรงใสรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

และรับ

เรื่องราวรองเรียนรองทุกข กอนวันจัดประชุม ๑ วัน เพื่อตอบขอซักถาม และ
รวมกันแกไขปญหาอยางเรงดวน อยางมีสวนรวม
โครงการสัมมนาเพิ่มพูนความรูการพัฒนาหมูบา นที่เหมาะสมกับบริบท
เสริมสรางหลักธรรมาภิบาลภาคประชาชน และประกวดหมูบานดีเดนตามหลักธรรมาภิบาล
• กิจกรรมสัมมนาใหความรูแกกํานัน ผูใ หญบาน กลุม แกนนําองคกรภาค
ประชาชน ดานการพัฒนาหมูบาน ที่เหมาะสมกับบริบท การพัฒนาโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

• กิจกรรมประกวดหมูบา นดีเดนตามหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือหลักนิติ
ธรรม คุณธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบ การมีสวนรวม และความคุมคา
ตามเกณฑการประเมินที่บูรณาการวมกัน
• ระหวางเทศบาลตําบลเวียงพางคํา สถานีตํารวจอําเภอแมสาย สาธารณสุขอําเภอ
แมสาย เกษตอําเภอแมสายและโรงเรียนในพืน้ ที่
โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานสรางวิสัยทัศนในการจัดทําแผนพัฒนาเชิงบูรณาการ
• กิจกรรมการฝกอบรมเพิ่มพูนความรูใหแกกาํ นัน ผูใหญบาน กลุมแกนนําหมูบาน
ตําบล ในการจัดทําแผนพัฒนาอยางมีสวนรวมระหวางทองที่และทองถิ่น และ
สอดคลองกับบริบทชุมชนรวมทั้งศึกษาดูงานสรางวิสัยทัศน พัฒนาโครงการและ
นวัตกรรมใหมๆ เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป สูการนํามาประยุกตใชในการพัฒนา
ทองถิ่น
• กิจกรรมการนําความรูจากการศึกษาดูงาน ประยุกตในการพัฒนาการบริหาร
จัดการหมูบานตามหลักธรรมาภิบาลนําไปสูก ารเตรียมความพรอมในการประกวด
หมูบานดีเดนตามหลักธรรมาภิบาลประจําปของหมูบาน
โครงการอบรม ทบทวน บทบาทหนาที่ของกํานัน ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน และผูป ระสาน
พลังแผนดิน
● กิจกรรมการฝกอบรมกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน
และผูประสานพลังแผนดิน ในเรื่องทบทวนความรูความเขาใจเกีย่ วกับบทบาท
หนาที่ในการปฏิบัติงาน และ การสรางความรวมมือระหวางทองที่กับทองถิ่น ใน
การพัฒนาหมูบาน ตําบลอยางมีประสิทธิภาพ
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑตางๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและบริการประชาชนตามหลัก ๕ ส
● กิจกรรมการอบรม ทบทวน เพิม่ ประสิทธิภาพดานหลัก ๕ ส และสงเสริม ๕ ส สู
หนวยบริการชุมชน
● กิจกรรม ๕ ส ประจําวัน ประจําสัปดาห และ กิจกรรม Big Cleaning Day
● กิจกรรมการจัดหาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ ปรับภูมทัศน สถานที่ทํางาน รองรับการบริการที่ดี
แกประชาชน
● กิจกรรมวันแหงปสุขาภิบาล

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ ๓ พัฒนาการบริหารงานการคลังและรายได
โครงการวางระบบแผนที่ภาษี และอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาการจัดเก็บรายได
จัดวางระบบแผนที่ภาษี และจัดฝกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวของในการใชระบบแผนทีภ่ าษี และ
จางงานนักเรียนในชวงปดเทอม สํารวจรานคา สถานที่ประกอบการ และปายตางๆ
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได และพัฒนาขอมูลเพื่อการวางแผนบริหารงานดานตางๆ กิจกรรม
การออกชําระภาษีนอกสถานที่ เพื่ออํานวยความสะดวก และใหบริการประชาชนที่ชําระภาษี
โครงการอบรมความรูดานภาษี และคาธรรมเนียมตางๆ
กิจกรรมการอบรมความรูดานภาษีอากร และคาธรรมเนียมตางๆ แกประชาชน เพื่อสราง
แรงจูงใจ และสรางความเขาใจที่ถูกตองในการชําระภาษีเพื่อประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น
โครงการคืนกําไรผูช ําระภาษี
กิจกรรมการมอบรางวัลสําหรับผูชําระภาษีตามกําหนดเวลา ซึ่งจะมีการจับสลากรางวัล เพื่อ
สรางขวัญและกําลังใจและสรางแรงจูงใจในการชําระภาษีของหางราน ผูประกอบกิจการตางๆ
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ ๔ ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่สําคัญแกประชาชน
การจัดหาหนังสือพิมพ วารสาร หนังสือวิชาการ สําหรับที่อานหนังสือพิมพในหมูบาน
จัดหาหนังสือพิมพ วารสาร หนังสือทางวิชาการ สําหรับใหบริการประชาชน ณ ที่อาน
หนังสือพิมพ ประจําหมูบานทั้ง ๑๐ หมูบา นในพืน้ ที่ จัดหาสําหรับบริการประชาชนที่ขอรับ
บริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารทางราชการ และบริการในระหวางรอรับบริการจากเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา
โครงการจัดตั้งวิทยุชุมชน และพัฒนาระบบหอกระจายขาวประจําหมูบาน
ซอมแซม ปรับปรุง และขยายเขตหอกระจายขาวประจําหมูบานทั้ง ๑๐ หมูบา น
จัดตั้งคณะกรรมการหอกระจายขาวและวิทยุชุมชนในรูปใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การบริหารจัดการวิทยุชุมชนและกิจการหอกระจายขาวจัดตั้งวิทยุชุมชนและดําเนินการจัด
วางผังรายการ ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอประชาชน
โครงการอบรมนักพูด การจัดรายการวิทยุ และพิธีกร
กิจกรรมการฝกอบรมใหความรูแ กคณะกรรมการหอกระจายขาวและวิทยุชุมชน
และเยาวชน รวมทั้งพนักงานเจาหนาที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดรายการวิทยุชุมชน
การเปนพิธกี รทองถิ่น และการขอมูลขาวสารที่นาสนใจแกประชาชน

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ ๑ สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการดูแลและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม
แนวทางที่ ๒ สงเสริมและสนับสนุนการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
โครงการจับมือแมทําความดี ลดโลกรอน
กิจกรรมการปลูกตนไม จํานวน ๕๐๐ ตน และเก็บขยะบริเวณที่สาธารณประโยชน
ในพื้นที่ เพื่อสรางจิตสํานึกใหประชาชนรักษสิ่งแวดลอม และชวยสรางพื้นที่สีเขียว ลดโลกรอน
โดยใหวนั แมแหงชาติเปนสื่อกลางในการรวมแรงรวมใจลดโลกรอน
โครงการชมรมจักรยานสีแดง รักษสิ่งแวดลอม
● กิจกรรมการจัดตั้งชมรมจักรยานสีแดง เพื่อเปนแกนนําในการรณรงครักษา
สิ่งแวดลอมชวยประหยัดพลังงาน และลดภาวะโลกรอนจากการใชน้ํามัน นอกจากนีย้ งั เปนการ
สงเสริมการ ออกกําลังกาย เพือ่ สุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน ซึ่งมีการนัดพบปนจักรยาน
สัปดาหละ ๑ ครัง้ ทุกๆ วันพุธ ตั้งแตเวลา ๑๕.๐๐ น.เปนตนไป
● กิจกรรมการนําขยะรีไซเคิลมาฝากขาย ณ ธนาคารขยะเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
โครงการจัดหารถจัดเก็บขยะและถังขยะ
จัดหารถจัดเก็บขยะ จํานวน ๑ คัน และถังขยะยางรถยนตมีฝาปดพรอมขาตั้ง จํานวน
๑,๐๐๐ ใบ เพื่อรองรับการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่
โครงการสรางความเขมแข็งชุมชน รวมพัฒนาถนนเวียงพางคําสวย หนาบานสะอาด
● กิจกรรมการพัฒนาถนนนํารองตัวอยาง เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในทองถิ่นรวมกันรักษาสิ่งแวดลอมและอนามัยของทองถิ่นเปนสถานทีอ่ อกกําลัง
กาย และพักผอนหยอนใจ ปลูกจิตสํานึกใหคนในชุมชนรูจักรักษาความสะอาดของถนน
บานเรือนของตนเอง
● กิจกรรมการประกวดถนนนํารอง “ถนนเวียงพางคําสวย หนาบานสะอาด”
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ ๓ สงเสริมและสนับสนุนการบําบัดน้าํ เสียชุมชน
โครงการอบรมความรูและติดตั้งบอดักไขมันในครัวเรือน
กิจกรรมการอบรมใหความรูแกประชาชน และสนับสนุนการติดตั้งบอดักไขมันใน
ครัวเรือน เพือ่ ลดภาวะน้ําเนาเสียในชุมชน ซึ่งเกิดจากการทิ้งน้ําเนาเสีย และการชะลางไขมัน
จากครัวเรือนแนวทางที่ ๔ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหลงน้ํา

โครงการสรางฝายตนน้ําลําธาร
สรางฝายตนน้ําลาธาร จํานวน ๔๐ ฝาย ในเขตพืน้ ที่บานผาหมี หมู ๖ และบานหวยน้ํา
ริน หมู ๗ โดยสงเสริมการมีสวนรวม ของกํานัน ผูใหญบาน ชาวบานที่ใชประโยชนปาไม
และน้ําธรรมชาติ และกองรอยทหารมาที่ ๓ เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมปาไมใหสมบูรณ
โครงการขุดลอกคลองชลประทาน
ขุดลอกคลองธรรมชาติ คลองสงน้ําภายในหมูบาน และคลองชลประทาน เพื่อพัฒนา
แหลงน้ําในการสงเสริมน้ําในการเกษตร โดยจางแรงงานในพืน้ ที่ขุดลอก

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวมของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ในรอบ
ปงบประมาณ 2551
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละเพศของกลุมตัวอยาง
จากตารางที่ 1 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มากกวาเพศหญิง กลุม ตัวอยางที่
เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 66.3 และเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 33.7

เพศ

จํานวน

รอยละ

ชาย
หญิง

67
34

66.3
33.7

รวม

101

100

จากตารางที่ 1 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มากกวาเพศหญิง กลุมตัวอยางที่
เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 66.3 และเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 33.7

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละอายุของกลุมตัวอยาง

อายุ
ระหวาง 18 - 25 ป
ระหวาง 25 - 35 ป
ระหวาง 35 - 50 ป
มากกวา 50 ป
รวม

จํานวน
2
29
40
30
101

รอยละ
2.0
28.7
39.6
29.7
100

จากตารางที่ 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
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและรอยละ การศึกษาของกลุมตัวอยาง

การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย
อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี
รวม

จํานวน
42
10
20
16
13

รอยละ
41.6
9.9
19.8
15.8
12.9

101

100

จากตารางที่ 3 กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาอยูใ นระดับประถมศึกษา คิดเปนรอย
ละ 41.6 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 19.8 อาชีวศึกษา คิดเปนรอย
ละ 15.8 ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 12.9 และมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 9.9

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มตี อแผนพัฒนาของเทศบาลตําบล
เวียง พางคํา
ตารางที่ 6 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีสวนรวมเกี่ยวกับการมีสวน
รวมของประชาชนในทองถิ่นทีม่ ีตอแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ประเด็น(ดานการมีสวนรวม)
SD. ระดับการมีสวน
รวม
1. เทศบาลตําบลเวียงพางคํา มีการจัดเก็บขอมูลเพื่อการวางแผน
พัฒนาดังตอไปนี้หรือไม
(1) ขอมูล กชช.2ค
(2) ขอมูล จปฐ.
(3) ขอมูลที่เทศบาลตําบลเวียงพางคําจัดเก็บเอง
(4) ขอมูลที่สวนราชการอื่นๆ จัดเก็บ
(5) ขอมูลที่องคกรเอกชน/กลุมตางๆ จัดสํารวจ
2.เทศบาลตําบลเวียงพางคํามีการจัดประชุมประชาคมหมูบาน/
ตําบล เพื่อตรวจสภาพปญหา/ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจาก
ประชาชนหรือไม
3.เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ประชาสัมพันธเชิญชวนให
ประชาชนเขารวมสังเกตการประชุมสภาฯในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นหรือไม
4.เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ประกาศแผนพัฒนาทองถิ่นไวที่ ณ
ที่ทําการ เพื่อใหประชาชนทราบอยางเปดเผยหรือไม
5.เทศบาลตําบลเวียงพางคํา เอาใจใสตอปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนโดยจัดระบบเรื่องราวรองทุกขและกระบวนการ
แกไขปญหาอยางชัดเจน
6.ประชาชนมีสวนรวมในการกํากับดูแล/ผลักดันใหเทศบาล
ตําบลเวียงพางคําดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่วางไว
หรือไมเพียงใด
7.การวางแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา มีการจัดลําดับ
กอน-หลัง ตามความจําเปนเรงดวนของโครงการ/กิจกรรม
8.เทศบาลตําบลเวียงพางคํานําเสนอเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาทองถิ่นโดยจัดทําเอกสารแจกจาย/เสียงตามสาย/
ประชุมชี้แจงตามโอกาสตางๆ
9.ประชาชนมีความพึงพอใจและรูสึกวาการจัดทําแผนพัฒนา
ของเทศบาลตําบลเวียงพางคําเปนการเปดโอกาสใหประชาชน

0.52
1.15
0.80
0.68
0.62
1.17

0.79
0.84
0.80
0.81
0.80
0.78

นอย
มาก
นอย
นอย
นอย
มาก

1.05

0.79

มาก

1.17

0.79

มาก

1.05

0.77

มาก

1.11

0.84

มาก

1.18

0.79

มาก

1.18

0.77

มาก

1.19

0.73

มาก

เขามามีสวนรวมในการทํางาน
10.แผนพัฒนาทองถิ่นสามารถตอบสนองตอความตองการ/
แกไขปญหาของประชาชนดานโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน
ไฟฟา ประปา
11.แผนพัฒนาทองถิ่นสามารถตอบสนองตอความตองการ/
แกไขปญหาของประชาชนในดานเศรษฐกิจและมีรายได
เพิ่มขึ้น เชนการสงเสริมอาชีพ รานคาชุมชน
12.แผนพัฒนาทองถิ่นทําใหเกิดการดูแลและจัดการดาน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของทองถิ่นดีขึ้น
13.แผนพัฒนาทองถิ่นทําใหประชาชนไดรับการดูแลในดาน
สุขภาพอนามัยมากขึ้น เชนความสะอาดของตลาด
14.แผนพัฒนาทองถิ่นทําใหผูดอยโอกาส คนพิการ และ
ผูสูงอายุไดรับการดูแลดีขึ้น
15.แผนพัฒนาทองถิ่นทําใหเด็กกอนวัยเรียน/เด็กเล็กไดรับการ
ดูแลดีขึ้น
16.แผนพัฒนาทองถิ่นทําใหเด็กนักเรียนไดรับนมและอาหาร
กลางวันที่มีคุณภาพครบถวนและทันกําหนด
17.แผนพัฒนาทองถิ่นทําใหการเตรียมพรอมในดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนดีขึ้น
18.แผนพัฒนาทองถิ่นทําใหชุมชนตระหนักในคุณคาและภูมิใจ
ในมรดกทางวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถิ่น
รวมเฉลี่ย

1.15

0.74

มาก

1.12

0.71

มาก

0.95

0.79

นอย

1.35

0.77

มาก

1.43

0.84

มาก

1.33

0.90

มาก

1.35

0.85

มาก

1.26

0.83

มาก

1.21

0.82

มาก

1.09

0.79

มาก

สวนที่ 3 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของตําบลเวียงพางคํา ทานมีความพึงพอใจตอ
ผลการดําเนินงานและการพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดขี องเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา ในภาพรวมมากนอย เพียงใด และหากทานจะใหคะแนน โดยมี คะแนนเต็ม 10
คะแนน ทานจะใหคะแนนเทาใด
ตารางที่ 7 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาเฉลี่ยคะแนน และระดับความพึงพอใจตอผล
การดําเนินงานและการพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลตําบลเวียง
พางคําในภาพรวม

ความพึงพอใจ
1.มีการเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมใน
โครงการ/กิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธให
ประชาชนรับรูขอมูลของ
โครงการ/กิจกรรม
3.มีการเปดโอกาสให
ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม
4.มีการายงานผลการ
ดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมตอสาธารณะ
5.การเปดโอกาสให
ประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6.การดําเนินงานเปนไป
ตามระยะเวลาที่กําหนด
7.ผลการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมนําไปสูการแกไข
ปญหาของประชาชนใน
ทองถิ่น
8.การแกไขปญหา และ
การตอบสนองความ
ตองการของประชาชน
9.ประโยชนทปี่ ระชาชน
ไดรับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม
รวมเฉลี่ย

2.42

SD.
0.55

คาคะแนนเฉลีย่
7.78

ระดับความพึงพอใจ
พอใจ

2.34

0.62

7.42

พอใจ

2.38

0.63

7.42

พอใจ

2.23

0.65

7.07

พอใจ

2.18

0.65

6.98

พอใจ

2.21

0.62

6.92

พอใจ

2.29

0.57

7.28

พอใจ

2.20

0.62

7.00

พอใจ

2.25

0.57

7.21

พอใจ

2.27

0.60

7.23

พอใจ

จากตารางที่ 7 พบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานและการพัฒนาการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลตําบลเวียงพางคําในภาพรวม เฉลี่ยอยูในระดับพอใจ
( = 2.27) เมื่อพิจารณาขอคําถามเปนรายขอพบวา ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สดุ ในขอ
มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ( = 2.42 ) รองลงมาคือ มี
การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ( = 2.38 ) และมีความ
พึงพอใจนอยที่สุดในขอ การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม ( = 2.18 )
เมื่อเทียบออกมาเปนคะแนนพบวา เฉลี่ยรวมอยูใ นระดับพอใจ (7.23) คะแนน เมื่อ
พิจารณาขอคําถามเปนรายขอพบวา ประชาชนใหคะแนนมากที่สุดในขอ มีการเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม (7.78) คะแนน รองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธ
ใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม และมีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (7.42) คะแนน และมีความพึงพอใจนอยที่สุดในขอ การดําเนิน
งานเปนไปตามระยะเวลาทีก่ ําหนด (6.92) คะแนน
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง ดวน
4.1 เรื่อง การคัดเลือกเลขานุการสภาฯ (แทนตําแหนงเดิม)
นายอุดม พนาพิทักษทอง - เนื่องจากวาเลขานุการสภาฯ ขอลาออกจากตําแหนงจึงตองทําการคัดเลือกเลขา
ประธานสภาเทศบาล นุการสภาฯคนใหมมาทําหนาที่แทนดังนัน้ ขอใหสภาเสนอชื่อมา
นางวรญา พรไชยเดช - ขอเสนอนายอัจฉยะ ธํารงทัศนีย เปนเลขานุการสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
โดยมี นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม และนายยศเชย ไชยเดช ใหการรับรอง
นายอัจฉยะ ธํารงทัศนีย - ขอเสนอนายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม เปนเลขานุการสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
โดยมี นายธนทรัพย เกเย็น และสุคํา วินัน ใหการรับรอง
นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม - ขอถอนตัว
สมาชิกสภาฯ
นายอุดม พนพิทักษทอง - สอบถามที่ประชุมวามีผูใดจะเสนอใครอีก หรือไม
ประธานสภาเทศบาลฯ เนื่องจากวามีผูเสนอชื่อเพียงคนเดียวคือ นายอัจฉยะ ธํารงทัศนีย จึงไดรับเลือก
เปนเลขานุการสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคําคนใหม
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง การกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป และกําหนดวันเริ่มสมัยแรก
ของปตอไป
5.1 การกําหนดวันเริ่มสมัยประชุม
นายอุดม พนพิทักษทอง - นําปรึกษาที่ประชุม มีผูใดจะเสนอประการใดบาง
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายยศเชย ไชยเดช - ขอเสนอกําหนดจํานวนสมัย ประชุม จํานวน 4 สมัย แตละสมัยมีกําหนด 30 วัน
สมาชิกสภาฯ
โดยกําหนดใหการประชุมสมัยสามัญครั้งแรกของป 2552 ตั้งแตวนั ที่ 1
กุมภาพันธ 2552 เปนตนไป กําหนด 30 วัน โดยแตละสมัยการประชุมเริม่ ตนดังนี้
1) การประชุมสมัยสามัญประจําป สมัยที่ 1 ตั้งแตวนั ที่ 1 กุมภาพันธ 2552
2) การประชุมสมัยสามัญประจําป สมัยที่ 2 ตั้งแตวนั ที่ 1 พฤษภาคม 2552
3) การประชุมสมัยสามัญประจําป สมัยที่ 3 ตั้งแตวนั ที่ 1 สิงหาคม 2552
4) การประชุมสมัยสามัยประจําป สมัยที่ 4 ตั้งแตวนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2552
และขอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญของปถัดไป ตั้งแตวนั ที่ 1 กุมภาพันธ 2552
นายอุดม พนพิทักษทอง – มีผูใดจะอภิปรายหรือเสนอเพิ่มเติม หรือไม ถาไมมขี อมติที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาลฯ
มติที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสามัญ มี 4 สมัย ไดแกในเดือน กุมภาพันธ
พฤษภาคม,สิงหาคม และพฤศจิกายน
-โดยในป 2553 กําหนดวันเริ่มการประชุมสามัญสมัยที่ 1 ตั้งแตวนั ที่ 1 กุมภาพันธ
2553 มีกําหนด 30 วัน
-สําหรับในป 2552 มีมติเห็นควรกําหนดสมัยประชุมสามัญและวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจําป 2552 สมัยที่ 1 ตั้งแตวนั ที่ 1 กุมภาพันธ 2552 เปนตนไปมีกําหนด
30 วัน
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง ญัตติอื่นๆ
6.1 การขอความยินยอมทํากิจการนอกเขต โครงการขยายเขตระบบไฟฟา
( ของเทศบาลตําบลแมสาย )
นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง – เนื่องจากวาทางเทศบาลตําบลแมสายขอทํากิจการในเขตของเทศบาลตําบลเวียง
นายกเทศมนตรีฯ พางคําโดยมีโครงการขอขยายเขตระบบไฟฟาจากถนนพหลโยธินทางเขาบาน
ผาหมีจนถึงบอกําจัดขยะมูลฝอยใหดําเนินการอยางตอเนื่อง
และสรางความ
ปลอดภัยของผูใชถนนดังกลาวในเวลากลางคืนเทศบาลแมสาย จึงขออนุมัติ
ทํากิจการนอกเขต และขอความเห็นชอบจากสภาฯ
นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม - เห็นดวยที่ทางเทศบาลตําบลแมสายขอขยายเขตระบบไฟฟา บริเวณทางเขาบาน
สมาชิกสภาฯ
ผาหมีจนถึงบอกําจัดขยะมูลฝอย เพราะจะสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย
สินของประชาชนในเวลากลางคืน
นายสมศักดิ์ พรมมินทร - แลวเรื่องของคาใชจายทีจ่ ะเกิดขึ้นตามมาคือ คาไฟฟาในแตละเดือนทางเทศบาล
ตําบลเวียงพางคําหรือเทศบาลตําบลแมสาย ใครจะเปนผูรับผิดชอบในเรือ่ งของ
สมาชิกสภาฯ
คาใชจายทีจ่ ะเกิดขึ้นนี้

รท.กิตติชัย เจริญยิ่ง - ในเรื่องของคาใชตางๆรวมทั้งคาขอขยายเขตระบบไฟฟาทางเทศบาลตําบล
ปลัด ทต.เวียงพางคํา
แมสายเปนผูรบั ผิดชอบทั้งหมด
นายอุดม พนาพิทักษทอง - มีสมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทานใด จะอภิปรายหรือเสนอความคิด
ประธานสภาเทศบาลฯ เห็นเกี่ยวกับโครงการขยายเขตระบบไฟฟาของเทศบาลตําบลแมสาย
ถาไมมีจะขอมติที่ประชุม เรือ่ งการขอความยินยอมทํากิจการนอกเขต โครงการ
ขอขยายเขตระบบไฟฟา( ของเทศบาลตําบลแมสาย ) ขอมติที่ประชุมครับ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ 11 เสียง , ไมเห็นชอบ - เสียง , งดออกเสียง 1 คน
6.2 การจัดเตรียมพื้นที่ เพื่อรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552
นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง - ประสานในการเตรียมพื้นที่เพื่อรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุ
นายกเทศมนตรีฯ
มารี ซึ่งมีหมายกําหนดเสด็จพระราชดําเนินเปนการสวนพระองค ในวันที่ 20
กุมภาพันธ 2552 เพื่อรับทูลเกลาถวายที่ดนิ ราชพัสดุเพื่อใชในโครงการของมูล
นิธิชัยพัฒนา โดยมีพื้นทีใ่ นเขตอําเภอแมสาย จํานวน 2 แปลง คือ
1.แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ อ.ชร.1 (บางสวน) ตําบลโปงผา อําเภอแมสาย
เสนทางเขาบานผาหมี ตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
2.แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ อ.ชร.15 ตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย สาย
บริเวณแยกเชียงแสนเพื่อเตรียมพื้นที่ในการรับเสด็จ ทางเทศบาลตําบลแมสาย
จึงขอประสานความรวมมือมาใหทางเทศบาลตําบลเวียงพางคําเตรียมธงสัญญา
ลักษณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประดับธงใน
เสนทางเสด็จพระราชดําเนิน 2 ขางทาง เขาสูที่ราชพัสดุ แปลงที่ 1
นายอุดม พนาพิทักษทอง - มีผูเขารวมประชุมทานใดจะอภิปราย หรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก
ประธานสภาเทศบาล
หรือไม ถาไมมี
ขอปดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประจําป 2552
ปดประชุมเวลา 11.30 น.

(ลงชื่อ)

ผูจดรายงานการประชุม

( นายอัจฉยะ ธํารงทัศนีย )
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเวียง

