
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 
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เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
                           โดย  งานแผนและงบประมาณ 



 

 
 

 
 
 

 

ประกาศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
เรื่อง   ประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๓ 

--------------------------------------------------- 
  อาศัยอํานาจ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน   พ.ศ.๒๕๔๘    ขอ  ๒๖  การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้    โดยมีข้ันตอน 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานอ่ืนๆ  ที่ดําเนินการในพ้ืนที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน (๒) 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงานแลว เสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศเปนแผนการ
ดําเนินงาน  ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันที่ประกาศ เพ่ือใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบโดยทั่วกัน  และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน    และ ขอ ๒๗ แผนการดําเนินงานใหจัดทํา
เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณน้ัน หรือภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตั้งงบประมาณดําเนินการ หรือ
ไดรับแจงแผนงาน/โครงการจากหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ    ที่
ตองดําเนินการในพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น    

  เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  จึงขอประกาศใชแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓  
เพ่ือเปนเคร่ืองมือของผูบริหารเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  ในการบริหารโครงการและงบประมาณประจําป 
๒๕๕๓   

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน    
 

ประกาศ  ณ   วันที่   ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 

(ลงชื่อ)                   
               (นายศิลาฤทธ์ิ     กวางทอง) 

          นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา 
  
 
 



 

 
 

สารบัญ 
 

  เร่ือง         หนา 
 

๑. สวนท่ี ๑ บทนํา 
     - บทนํา          ๑ 
     - วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน       ๒ 
     - ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน       ๒ 
     - ประโยชนของแผนการดําเนินงาน       ๒ 
๒. บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ แผนการดําเนินงานประจําป   ๓ 
   งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย  
๓. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ    
    พ.ศ. ๒๕๕๓ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 
     - ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน ๗ 
     - ยุทธศาสตรที่ ๒พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบรอย   ๔๑ 
        และความม่ันคงเขตเมืองชายแดน 
     - ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานครัวเรือนและชุมชน การลงทุน    ๔๗ 
       การพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
     - ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปการ    ๕๐ 
     - ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดลอมเมืองนาอยูอยางยั่งยืน ๕๒ 
     - ยุทธศาสตรที่ ๖  พัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี    ๕๕ 
ประกาศการใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓    ๗๗ 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

สวนที่ ๑   บทนํา 
 
๑.๑  บทนํา 

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘     กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   แผนพัฒนาสามป   และ
แผนการดําเนินงานประจําป  โดยหลังจากจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  และแผนพัฒนาสามปเปนท่ี
เรียบรอยแลว  ทางองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จะตองจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปขึ้นตามระเบียบฯ 
ขอ ๒๖ และใหจัดทําเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวันนับแตวันที่ต้ัง
งบประมาณดําเนินการ หรือไดรับแจงแผนงาน โครงการจากหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลในปงบประมาณนั้น ตาม
ระเบียบฯ ขอ ๒๗    

แผนการดําเนินงาน  เปนแผนที่มีการรวบรวมแผนงาน    โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ี
ดําเนินการจริงท้ังหมด ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล  ประจําปงบประมาณ  ซึ่งเปน
แนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้น ของเทศบาลตําบลและเปนเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารงาน
ของผูบริหารทองถิ่น เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ     ดังนั้น  จึง
เปนเคร่ืองมือที่จะนํามาใชในการบริหารจัดการโครงการใหเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว    ทําใหทราบถึง
โครงการ   กิจกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีกําหนดไวลวงหนา  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ําซอน
ของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน 
โครงการ    ในแผนการดําเนินงาน      โดยแผนการดําเนินงาน    มีลักษณะสําคัญ คือ 

๑. เปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา จากงบประมาณรายจายประจําป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  
หลังจากไดมีการทํางบประมาณรายจายประจําปเสร็จสิ้นแลว  (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
อุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ) 

๒. เปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ดําเนินการเองโดยไมใชงบประมาณ 
๓. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยงานราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือ 

หนวยงานอื่นๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา โดยใหเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

๔. แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาที ่
ชัดเจน   และแสดงถึงการดําเนินการจริงในพื้นท่ีของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
 
 
 



 

 
 
๑.๒ วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

๑.   เพื่อใหทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา และหนวยงานตางๆ ท่ีจะ 
ดําเนินการจริงในพ้ืนที่ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒. เพ่ือใหทองถิ่นมีทิศทางการทํางานเชิงปฎิบัติการท่ีชัดเจนย่ิงขึ้น  ลดความซ้ําซอนของ 
โครงการ  มีการการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานการทํางานกับหนวยงานอื่นๆ 

๓. เพ่ือใหการติดตามประเมินผลงาน โครงการมีความชัดเจนสะดวกมากขึ้น 
 

๑.๓ ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ 

๒๖  และขอ ๒๗     ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําแผนการดําเนินงาน   โดยมีขั้นตอน ดังนี ้
๑.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา 

ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ท่ี
ดําเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลตําบล  แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานประจําป  เสนอตอผูบริหารทองถิ่น  

๒.  ผูบริหารทองถิ่น  นํารางแผนการดําเนินงานประจําป  เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เพ่ือ
เปดประชุมพิจารณารางแผนการดําเนินงานประจําป 

๓.   คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พิจารณารางแผนการดําเนินงานประจําป   แลวเสนอให 
ความเห็นชอบ  เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่น  ประกาศเปนแผนการดําเนินงานประจําป    และปดประกาศเผยแพร 
แผนการดําเนินงานประจําป  ใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่ว  ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหาร
ทองถิ่นไดประกาศใช   และตองปดประกาศไวใหประชาชนรับทราบอยางนอยสามสิบวัน 
 
๑.๔ ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

๑. ผูบริหารทองถิ่น เทศบาลตําบลเวียงพางคํา สามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน 
การพัฒนาของในแตละปงบประมาณ 

๒. เปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลงานการพัฒนาในแตละปงบประมาณและ 
ประชาชนสามารถตรวจสอบได 

๓. ทําใหทราบถึงกิจกรรม/งาน/โครงการพัฒนาท่ีจะดําเนินการจริงในปงบประมาณนั้นๆ ของ 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
 

 



 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หนวยดําเนินการ 

๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

     

๑.๑ สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน รักษา ฟนฟูสุขภาพ ยกระดับ
สุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน 

๑๕ ๗.๘๑ ๑,๐๐๕,๐๐๐.- ๒.๗๙ สํานักปลัดเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

๑.๒ พัฒนาและสงเสริมการศึกษาในระดับเด็กกอนวัยเรียน การศึกษา
ในระบบและนอกระบบใหความรูคูคุณธรรม 

๒๘ ๑๔.๕๘ ๖,๑๙๙,๑๓๔.- ๑๗.๒๓ กองการศึกษา เทศบาลตําบล 
เวียงพางคํา 

๑.๓ พัฒนาและเสริมสรางการกีฬา และนันทนาการของประชาชน
และเยาวชน สูการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี 

๑๖ ๘.๓๓ ๕๘๕,๐๐๐.- ๑.๖๓ กองการศึกษา เทศบาลตําบล 
เวียงพางคํา 

๑.๔ สงเสริมและสนับสนุนการฟนฟู สืบสาน อนุรักษ และ 
บูรณาการงานดานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น 

๑๙ ๙.๙๐ ๑,๐๒๔,๐๐๐.- ๒.๘๕ กองการศึกษา เทศบาลตําบล 
เวียงพางคํา 

๑.๕ พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคม และสนับสนุน 
การสังคมสงเคราะหแกผูดอยโอกาสทางสังคม 

๙ ๔.๖๙ ๔,๓๕๒,๐๐๐.- ๑๒.๑๐ สํานักปลัดเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

๑.๖ สงเสริมและสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของชุมชน ๓ ๑.๕๖ ๙๖,๐๐๐.- ๐.๒๗ สํานักปลัดเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
รวม ๙๐ ๔๖.๘๘ ๑๓,๒๖๑,๑๓๔.- ๓๖.๘๖  

 



 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ 
ที่ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หนวยดําเนินการ 

๒. พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบรอย และ
ความมั่นคงเขตเมืองชายแดน 

     

๒.๑ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน องคกร ชุมชน และวัสดุ
อุปกรณใหมีความเขมแข็งในการสรางเครือขายและดําเนินงานรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความสงบเรียบรอยภายใน 

๑๐ ๕.๒๑ ๖๑๐,๐๐๐.- ๑.๗๐ สํานักปลัดเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

๒.๒ สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
และอาชญากรรม 

๖ ๓.๑๓ ๓๕๐,๐๐๐.- ๐.๙๗ สํานักปลัดเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

๒.๓ พัฒนาประสิทธิภาพการเฝาระวังปญหา ภัยธรรมชาติ และพัฒนา
ระบบขอมูลขาวสารการแจงเตือนภัย การขาว 

- - - - - 

รวม ๑๖ ๘.๓๓ ๙๖๐,๐๐๐.- ๒.๖๗  
๓. พัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานครัวเรือนและชุมชน การลงทุน  
การพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 

     

๓.๑ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝมือแรงงาน และยกระดับ
รายไดกลุมองคกรอาชีพ ผูวางงาน และผูดอยโอกาสทางสังคม 

๒ ๑.๐๔ ๒๕๐,๐๐๐.- ๐.๖๙ สํานักปลัดเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

๓.๒ สงเสริมและสนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มของสินคา บริการ 
และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน 

๑ ๐.๕๒ - - - 

๓.๓ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการผลิตภาคเกษตร สอดคลอง
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๒ ๖.๒๕ ๒๘๒,๕๐๐.- ๐.๗๙ สํานักปลัดเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

๓.๔ พัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวเมืองชายแดนและการบริหาร
จัดการทองเที่ยว สรางรายไดแกประชาชนและชุมชน 

๓ ๑.๕๖ ๒๐,๐๐๐.- ๐.๐๖ สํานักปลัดเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

รวม ๑๘ ๙.๓๘ ๕๕๒,๕๐๐.- ๑.๕๔  
 



 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ 
ที่ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หนวยดําเนินการ 

๔. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปการ      
๔.๑ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอ
ระบายนํ้าของหมูบานและเช่ือมโยงกับทุกตําบล 

๗ ๓.๖๕ ๒,๘๘๑,๐๐๐.- ๘.๐๐ กองชาง เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

๔.๒ ขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะ ๑ ๐.๕๒ ๑๐๐,๐๐๐.- ๐.๒๘ กองชาง เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
๔.๓ ขยายเขตระบบประปา ๑ ๐.๕๒ ๑๓๒,๔๐๘.- ๐.๓๗ กองชาง เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
๔.๔ ติดตั้งระบบโทรศัพทสาธารณะ - - - - - 
๔.๕ พัฒนาระบบจราจรทางบก ๑ ๐.๕๒ ๑๐๐,๐๐๐.- ๐.๒๘ กองชาง เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
๔.๖ สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําผังเมือง และควบคุมอาคาร
สอดคลองเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 

๒ ๑.๐๔ ๑๕๐,๐๐๐.- ๐.๔๒ กองชาง เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

รวม ๑๒ ๖.๒๕ ๓,๓๖๓,๔๐๘.- ๙.๓๕  
๕. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดลอมเมืองนาอยูอยาง
ย่ังยืน 

     

๕.๑ สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน ฟนฟู อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๒ ๑.๐๔ ๑๐๐,๐๐๐.- ๐.๒๘ สํานักปลัด และกองชาง เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา 

๕.๒ สงเสริมและสนับสนุนการสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๑ ๐.๕๒ - -  

๕.๓ สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

๑ ๐.๕๒ ๕๐,๐๐๐.- ๐.๑๔ สํานักปลัด และกองชาง เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา 

๕.๔ สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการบําบัดน้ําเสียชุมชน 
และการระบายนํ้าแกไขปญหาน้ําทวม 

๑ ๐.๕๒ ๕๐,๐๐๐.- ๐.๑๔ สํานักปลัด และกองชาง เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา 

 



 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ 
ที่ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หนวยดําเนินการ 

๕.๕ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการอุปโภคและ
บริโภค 

๓ ๑.๕๖ ๑๐๐,๐๐๐.- ๐.๒๘ สํานักปลัด และกองชาง เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา 

๕.๖ สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการใชที่ดินอยางมีระบบ - - - -  
รวม ๘ ๔.๑๗ ๓๐๐,๐๐๐.- ๐.๘๓  

๖. พัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี      
๖.๑ สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในรูป
ประชาคมเทศบาลในการบริหารจัดการกิจการทองถ่ินใหเกิด 
ความโปรงใส ตรวจสอบได 

๕ ๒.๖๐ ๗๒๐,๐๐๐.- ๒.๐๐ สํานักปลัดเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

๖.๒ พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติ
ราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน 

๓๗ ๑๙.๒๗ ๑๔,๔๗๕,๓๙๒.- ๔๐.๒๔ กองคลัง เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

๖.๓ พัฒนาการบริหารงานการคลัง ระบบการพัสดุ และระบบ 
การจัดเก็บรายได 

๕ ๒.๖๐ ๔๗๐,๐๐๐.- ๑.๓๑ กองคลัง เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

๖.๔ พัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร ๑ ๐.๕๒ ๑,๔๖๔,๒๔๐.- ๔.๐๗ สํานักปลัดเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
๖.๕ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่สําคัญแก
ประชาชน 

๓ ๑.๕๖ ๔๐๘,๐๐๐.- ๑.๑๓ สํานักปลัดเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

รวม ๕๑ ๒๖.๑๕ ๑๗,๕๓๗,๖๓๒.- ๔๘.๗๕  
รวมทั้งสิ้น ๑๙๕ ๑๐๐ ๓๕,๙๗๔,๖๗๔.- ๑๐๐  

 
 
 



 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

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

ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  เร่ือง สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน รักษา ฟนฟูสุขภาพ ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑ โครงการปองกันและ
ระงับโรคติดตอตาง ๆ  

- จัดหนวยบริการสุขภาพ 
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.- บาท 
 

๕๐,๐๐๐.- บาท 
ปรากฏตาม        
เทศบัญญติั
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๖๓  

เขตเทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

- งานสงเสริม
และบริการ
สาธารณสุข 
สํานักปลัดฯ   

            

- สนับสนุนยาสามัญประจําบาน 
งบประมาณ ๕,๐๐๐.- บาท 
 

            

- ฝกอบรมใหความรูดานสุขภาพ
อนามัยและการปองกันโรค 
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- บาท 
 

            

- ประชาสัมพันธขาวสารดาน
สาธารณสุข 
งบประมาณ ๕,๐๐๐.- บาท 
 

            



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๒ โครงการอบรมดาน
โภชนาการและตลาดสด
นาซื้อ 

- ฝกอบรมใหความรูดาน
โภชนาการและสุขาภิบาล 
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- บาท 

๑๐๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม       
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๖๓  

เขตเทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

- งานสงเสริม
และบริการ
สาธารณสุข 
สํานักปลัดฯ   

            
            

- สนับสนุนโครงการตลาดสด
นาซื้อ บริหารจัดการขยะ 
งบประมาณ ๗๐,๐๐๐.-บาท 

            

๓ โครงการศูนย
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน (ศสมช.) 

- สนับสนุนวัสดุอุปกรณ 
งบประมาณ ๔๐,๐๐๐.- บาท 

๑๐๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม        
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๖๓ 
  

เขตเทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

- งานสงเสริม
และบริการ
สาธารณสุข 
สํานักปลัดฯ   

            

- ฝกอบรมใหความรู อสม. 
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- บาท 

            

- ฝกอบรมเครือขายแกนนํา
สงเสริมสุขภาพชุมชน 
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- บาท 

            

๔ โครงการอบรมและ
สงเสริมสุขภาพจิตใน
ชุมชน 

- ฝกอบรมสรางเครือขายแกนนํา
สงเสริมสุขภาพจิตในชุมชน 
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- บาท 
 

๕๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม        
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๖๓  
 

เขตเทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

- งานสงเสริม
และบริการ
สาธารณสุข 
สํานักปลัดฯ   

            

- จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิต
ภายในชุมชน 
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.- บาท 
 

            



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๕  โครงการพัฒนาศักยภาพ
ดานสาธารณสุข 
สนับสนุนกองทุน 
สปสช. 

- จางพยาบาลและเจาหนาที่ดาน
สาธารณสุข 

๑๙๕,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม         
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๖๓  

เขตเทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

- งานสงเสริม
และบริการ
สาธารณสุข 
สํานักปลัดฯ   

            

- จัดฝกอบรมใหความรูสงเสริม
สุขภาพประชาชน 

            

- จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
ประชาชน 

            

๖ โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก
เชิงรุก  

- รณรงคทําลายแหลงเพาะพันธ
ยุงลาย ปองกันไขเลือดออก 
งบประมาณ ๑๕,๐๐๐.- บาท   

๘๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม        
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๔๙  

เขตเทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

- งานสงเสริม
และบริการ
สาธารณสุข 
สํานักปลัดฯ   

            

- อบรม อสม.และประชาชน 
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- บาท 

            

- จัดซื้อสารเคมี และเช้ือเพลิง
พนหมอกควัน 
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.- บาท 

            

- บํารุงรักษาเครื่องพนหมอก
ควัน งบประมาณ ๕,๐๐๐.- บาท 

            

- ประชาสัมพันธเผยแพรและจัด
กิจกรรมการปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก   
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.- บาท 
 

            



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๗ โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานใน
เขตเทศบาล 

- อุดหนุนคณะกรรมการ
อาสาสมัครสาธารณสุข จํานวน 
๑๐ หมูบานๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
ดําเนินการ ๓ กิจกรรม คือ 
(๑) พัฒนาศักยภาพดาน
สาธารณสุข 
(๒) แกไขปญหาสาธารณสุข 
(๓) จัดบริการสุขภาพเบื้องตน
ในศูนย ศสมช. 

๑๐๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม       
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๖๔  

เขตเทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

- งานสงเสริม
และบริการ
สาธารณสุข 
สํานักปลัดฯ   

            

๘ โครงการวัน  อสม. - อุดหนุนคณะกรรมการ
อาสาสมัครสาธารณสุขในการ
จัดกิจกรรมรณรงควัน อสม. ๒๐ 
มีนาคม ๒๕๕๓  

๕,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม         
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๖๔   

เขตเทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

- งานสงเสริม
และบริการ
สาธารณสุข 
สํานักปลัดฯ   

            

๙ โครงการแขงขันกีฬา   
อสม.อําเภอแมสาย 
ประจําป ๒๕๕๓ 

- อุดหนุนคณะกรรมการ
อาสาสมัครสาธารณสุขในการ
จัดกิจกรรมแขงกีฬา   อสม.
อําเภอแมสาย ประจําป ๒๕๕๓ 
 

๑๕,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม          
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๖๔  

เขตเทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

- งานสงเสริม
และบริการ
สาธารณสุข 
สํานักปลัดฯ   

            



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑๐ โครงการจัดหาเครื่องพน
หมอกควัน 

- จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 
เพิ่มประสิทธิภาพควบคุมโรค
ไขเลือดออก จํานวน ๑ เครื่อง  

๗๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๒ หนา 
๖๓๔  
 

เขตเทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

- งานสงเสริม
และบริการ
สาธารณสุข 
สํานักปลัดฯ   

            

๑๑ โครงการจัดหาวัสดุ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย 

- จัดหาวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย  เชน  เวชภัณฑ  น้ํายา
เคมีที่ใชในการพนหมอกควัน  
ทรายอะเบท  ฯลฯ 

๓๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๖๔  

เทศบาล
ตําบลเวียง
พางคํา 

- งานสงเสริม
และบริการ
สาธารณสุข 
สํานักปลัดฯ   

            

๑๒ โครงการจัดหาวัสดุ
เครื่องแตงกาย 

- จัดหาวัสดุเครื่องแตงกาย  เชน 
เครื่องแบบ  เครื่องแตงกาย
สําหรับคนงานทั่วไปในงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๒๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๖๔  

เทศบาล
ตําบลเวียง
พางคํา 

- งานสงเสริม
และบริการ
สาธารณสุข 
สํานักปลัดฯ   

            

 



 

ยุทธศาสตรที่ ๑   การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตชุมชนและ สังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒   เร่ืองพัฒนาและสงเสริมการศึกษาในระดับกอนวัยเรียนการศึกษาในระบบและนอกระบบใหมีความรูคูคุณธรรม 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑ โครงการหนอนนอยรัก
การอาน 

กิจกรรมสงเสริมและปลูกฝง
นิสัยรักการอานโดยการจัดหา
สื่อหนังสือนิทานสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กศูนยการเรียนรู
ชุมชน และสถานศึกษาในพื้นที ่

๕๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม         
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๕๘  

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กศูนย
การเรียนรู
ชุมชนและ
โรงเรียนใน
เขต เทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

กองการศึกษา                

๒ โครงการสนับสนุน
กิจกรรมศูนยเด็กเล็ก     
นาอยู 

- โครงการภูมิทัศนงามตาศูนย 
พัฒนาเด็กเล็กนาอยู  
งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

๓๐๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม          
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๕๘  

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใน
เขตเทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

 

กองการศึกษา                

- โครงการจัดหาแมบานดูแลทํา
ความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
นาอยู งบประมาณ ๘๔,๐๐๐บาท 

            

- โครงการพัฒนาขอมูลขาวสาร
สื่อสารถึงผูปกครอง  
งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท 
 
 

            



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

  - โครงการตรวจนิเทศการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
งบประมาณ  ๖,๐๐๐  บาท 

               

- โครงการประชุมประจําเดือน             
- โครงการครูเยี่ยมบานประสาน
ความสัมพันธผูปกครอง 

            

- โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น  
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐  บาท 

            

- โครงการกิจกรรม ๕ ส 
สรางสรรครวมกันพัฒนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก   
งบประมาณ  ๕,๐๐๐  บาท 

            

- โครงการหนูนอยเรียนรู
คุณธรรมจริยธรรม   
งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

            

- โครงการภาชนะอาหารสุขภาพ
ปลอดภัย  
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

            

- โครงการบัณฑิตนอย  
งบประมาณ  ๒๕,๐๐๐  บาท 

            



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

  - โครงการหนูนอยฟนสวย
สุขภาพแข็งแรง   
งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐ บาท 

               

- โครงการฝกอบรมพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา 
งบประมาณ  ๘๕,๐๐๐  บาท 

            

- โครงการจัดทําหลักสูตรและ
แผนพัฒนาสถานศึกษา 
งบประมาณ  ๓๕,๐๐๐  บาท 

            

- โครงการอบรมการใหความรู
โภชนาการและการเล้ียงดูเด็กแก
ผูปกครอง 
งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 
 

            

๓ โครงการจัดหาคา
พาหนะนําสงเด็กไป
สถานพยาบาล 

- จัดหาพาหนะนําสงเด็กไป
สถานพยาบาล สําหรับเด็กเล็ก
สังกัดศูนยเด็กเล็ก จํานวน ๒๓๑ 
คนๆ ละ ๑๐ บาท  

๒,๓๑๐.- บาท 
ปรากฏตาม             
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๕๘ 
 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใน
เขตเทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

 

กองการศึกษา 
  

 

            



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๔ โครงการจัดหาวัสดุ 
การศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 
 

- จัดหาวัสดุการศึกษา สําหรับ
เด็กเล็กสังกัดศูนยเด็กเล็ก 
จํานวน ๒๓๑ คนๆ ละ ๖๐๐ 
บาท /ป 

๑๓๘,๖๐๐-บาท 
ปรากฏตาม        
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา  
๕๙ 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใน
เขตเทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

 

กองการศึกษา 
  

 

            

๕ โครงการอาหารเสริม 
(นม) สําหรับนักเรียนใน
โรงเรียน และศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

จัดหาอาหารเสริม (นม) อัตรา
คนละ ๗ บาท สําหรับเดก็
นักเรียนโรงเรียนบานปาเหมือด 
โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๕ 
จํานวน ๒๖๐ วัน รวม  ๕๙๖ คน 
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
จํานวน ๒๘๐ วัน รวม ๒๓๑ คน 

๑,๘๒๘,๖๘๐.-
บาท 
ปรากฏตาม     
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๕๙  

- โรงเรียน
บานปา
เหมือด 
- โรงเรียน
เจาพอหลวง 
- ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใน
สังกัดฯ 

กองการศึกษา 
  

            

๖ โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนโรงเรียน 
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

จัดหาอาหารกลางวัน สําหรับ
เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลตําบลเวียงพาง
คํา จํานวน  ๕  ศูนย  อัตราคนละ 
๑๓ บาท/วัน  จํานวน  ๒๓๑ คน 
จํานวน  ๒๘๐ วัน 

๑,๓๖๐,๘๔๐.-
บาท  ปรากฏตาม      
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๕๙ 

- โรงเรียน
บานปา
เหมือด 
- ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใน
สังกัด 

กองการศึกษา 
  

            



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

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

  - อุดหนุนโรงเรียนเจาพอหลวง
อุปถัมภ ๕ สําหรับอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนระดับช้ัน
อนุบาล – ป. ๖ จํานวน ๑๑๗ คน 
๒๐๐ วัน อัตราคนละ ๑๓ บาท 

๓๐๔,๒๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม       
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๖๐ 
    

- โรงเรียน
เจาพอหลวง
อุปถัมภ ๕ 
 

- กองการศึกษา 
- โรงเรียนเจาพอ
หลวงอุปถัมภ ๕ 

            

- อุดหนุนโรงเรียนบานปา
เหมือด สําหรับอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนช้ันอนุบาล – ป. ๖ 
จํานวน ๔๗๙ คน ๒๐๐วัน อัตรา
คนละ ๑๓ บาท 

๑,๒๔๕,๔๐๐.-
บาท  ปรากฏตาม     
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๘๙ 
  

- โรงเรียน
บานปา
เหมือด 
 

- กองการศึกษา 
- โรงเรียนบานปา
เหมือด 

            

๗ โครงการสงเสริม
การเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันนักเรียน 

อุดหนุนโรงเรียนเจาพอหลวง
อุปถัมภ ๕ ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูทางการเกษตรและ
สงเสริมแนวทางการดําเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม        
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๖๐ 
     

โรงเรียนเจา
พอหลวง
อุปถัมภ ๕ 

- กองการศึกษา  - 
- โรงเรียนเจาพอ
หลวงอุปถัมภ ๕ 

            



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
 

กพ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๘ โครงการพัฒนาแหลง
เรียนรูเชิงอนุรักษดาน
วัฒนธรรมประเพณีและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

อุดหนุนโรงเรียนเจาพอหลวง
อุปถัมภ ๕ ในการจัดกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรูของเด็กและ
เยาวชนในการสรางและปลูกฝง
จิตสํานึกในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและประเพณี
ทองถิ่น 

๑๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม        
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๖๐     

โรงเรียนเจา
พอหลวง
อุปถัมภ ๕ 

- กองการศึกษา  - 
- โรงเรียนเจาพอ
หลวงอุปถัมภ ๕ 

            

๙ โครงการจัดหาบุคลากร
ทองถิ่นพัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียน
การสอน 

อุดหนุนโรงเรียนเจาพอหลวง
อุปถัมภ ๕  ในการจัดหา
บุคลากรเพื่อสนับสนุนสงเสริม
การเรียนรูของเด็กระดับอนุบาล 

๖๙,๑๒๐.-บาท 
ปรากฏตาม        
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๖๐ 
   

โรงเรียนเจา
พอหลวง
อุปถัมภ ๕ 

- กองการศึกษา 
- โรงเรียนเจาพอ
หลวง 

            

  อุดหนุนโรงเรียนบานปาเหมือด
ในการจัดหาบุคลากรเพื่อ
สนับสนุนสงเสริมการเรียนรู
ของเด็กระดับอนุบาล 

๖๙,๑๒๐.-บาท 
ปรากฏตาม     
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๖๐ 

โรงเรียน
บานปา
เหมือด 

- กองการศึกษา 
- โรงเรียนบานปา
เหมือด 

            



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
 

กพ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑๐ โครงการคายบูรณาการ  
๘ สาระ 

อุดหนุนโรงเรียนบานปาเหมือด
ในการกิจกรรมคายบูรณาการ ๘ 
สาระ เพื่อสงเสริมการเรียนรูเด็ก
และเยาวชนใหมีความรูและ
ประสบการณทางวิชาการและ
พัฒนาการทางสติปญญา  
 

๒๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม      
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๖๐   

โรงเรียน
บานปา
เหมือด 

- กองการศึกษา   
- โรงเรียนบานปา
เหมือด 

            

๑๑ โครงการชวยเหลือเด็ก
กําพราและเด็กที่ไดรับ
ผลกระทบจากเอดส 

อุดหนุนคณะกรรมการกอง
ทุนการศึกษาเอดสตําบลเวียง
พางคําเพื่อชวยเหลือเด็กกําพรา
และเด็กที่ไดรับผลกระทบจาก
เอดส เพื่อเปนทุนดํารงชีพ 
 
 

๕๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม      
 เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๖๑    

เขตเทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

- ก องการศึกษา   
- คณะกรรมการ
กองทุนการศึกษา
เอดส  

            

๑๒ โครงการกองทุนเวียง
พางคําสรางสรรคสาน
ฝนเด็กใหเปนจริง 

อุดหนุนคณะกรรมการกองทุน
เวียงพางคําสรางสรรค สานฝน
เด็กใหเปนจริง เพื่อเปนทุนใน
การดํารงชีพสําหรับเด็กเรียนดี 
ยากจน  จํานวน  ๑๕๐  คน 

๑๐๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๖๑   
 

เขตเทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

- กองการศึกษา   
- คณะกรรมการ
กองทุนเวียงพาง
คําสรางสรรค
สานฝนเด็ก 

            



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑๓ โครงการกองทุน
ชวยเหลือบุตรหลานผูทํา
คุณประโยชนของ
ทองถิ่น 

อุดหนุนคณะกรรมการกองทุน
เวียงพางคําสรางสรรค สานฝน
เด็กใหเปนจริง เพื่อสนับสนุน
ทุนในการดํารงชีพผูปกครองที่
เก่ียวกับการศึกษาผูทํา
คุณประโยชนใหกับชุมชน 

๒๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๖๑  
 

เขตเทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

- กองการศึกษา   
- คณะกรรมการ
กองทุนเวียงพาง
คําสรางสรรค
สานฝนเด็ก 

            

๑๔ โครงการสงเสริมการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ 
 

กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
ภาษาตางประเทศเพื่อรองรับการ
พัฒนาเขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยวชายแดนสําหรับ
ประชาชนและเยาวชนที่สนใจ 
 

๖๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม       
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๖๑   
  

โรงเรียนใน
เขตเทศบาล 
ตําบล 
เวียงพางคํา 

กองการศึกษา                

๑๕ โครงการเสริมสราง
ทักษะคอมพิวเตอร 

-  จัดฝกอบรมการใช
คอมพิวเตอรเบื้องตนและเทคโน
สารสนเทศใหแกเด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไป 

๒๕,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม       
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๖๒ 
 

เขตเทศบาล 
ตําบล 
เวียงพางคํา 

กองการศึกษา                



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑๖ โครงการพัฒนากิจกรรม
เด็กและเยาวชน หางไกล
ยาเสพติด  

- โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเยาวชนเสริมสราง
พัฒนาจิตใจ  
งบประมาณ  ๓๕,๐๐๐  บาท 

๓๐๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๖๒   

เขตเทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

กองการศึกษา                

            

- โครงการฝกอบรมอาชีพสราง
งานสรางรายไดแกเด็กและ
เยาวชน   
งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท 

            

- โครงการเยาวชนรวมใจตานยา
เสพติด งบประมาณ ๓๕,๐๐๐บาท

            

- โครงการแบงฝนปนศิลป 
งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 

            

- โครงการคายอบรมเสริมสราง
ทักษะภาวะผูนําเด็กและเยาวชน 
งบประมาณ  ๓๖,๐๐๐  บาท 

            

- โครงการลานดนตรีตอตานยา
เสพติด 
งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 

            

- โครงการเยาวชนรวมใจ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 
งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐  บาท 

            



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

  - โครงการเรียนรูเพศศึกษา
ปองกันเอดส 
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐  บาท 

               

- กิโครงการเยาวชนรวมใจสราง
วินัยจราจรบนทองถิ่น 
งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 

            

- โครงการสงเสริมการเรียนรูวิถี
ชีวิตทองถิ่นแกเด็กและเยาวชน 
งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

            

- โครงการสงเสริมการเรียนรู
เปดโลกทัศนสูโลกกวางของเด็ก
และเยาวชน 
งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐  บาท 

            

๑๘ โครงการสงเสริมการ
เรียนรูศูนยการเรียนรู
ชุมชนตําบลเวียงพางคํา 

อุดหนุนคณะกรรมการศูนยการ
เรียนรูชุมชนตําบลเวียงพางคํา 
เพื่อใชสําหรับจัดซื้อสื่อวัสดุ
อุปกรณจัดการเรียนการสอน
และสงเสริมการเรียนรูของ
นักศึกษาศรช.ตําบลเวียงพางคํา 

๒๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๖๒   

ศูนยการ
เรียนรูชุมชน
ตําบลเวียง
พางคํา 

- กองการศึกษา 
- คณะกรรมการ
ศูนยการเรียนรู
ชุมชนตําบลเวียง
พางคํา 

            

 
 



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑๙ โครงการสงเสริมความ
เขมแข็งและกระบวนการ
เรียนรูของคณะกรรมการ
เด็กและเยาวชน 

- อุดหนุนคณะกรรมการศูนย
เยาวชนเทศบาลตําบลเวียงพาง
คําเพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมความ
เขมแข็งและกระบวนการเรียนรู
ของคณะกรรมการที่มาจากภาค
เด็กและเยาวชน  

๔๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๖๒   

เขตเทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

- กองการศึกษา  
- คณะกรรมการ
ศูนยเยาวชน
เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา 
 

            

๒๐ โครงการศึกษาการเรียนรู
ของบุตรหลาน
พุทธศาสนิกชน 

อุดหนุนคณะกรรมการศูนยการ
เรียนรูพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตยในการดําเนินโครงการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูของ
สามเณรโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม 

๔๐,๐๐๐ 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๖๑   

ศูนยการ
เรียนรูวัด
วิเชตรมณี 
หมู ๔ 

- กองการศึกษา  
- คณะกรรมการ
ศูนยการเรียนรู
พระพุทธศาสนา
วันอาทิตย วัด
วิเชตรมณี หมู ๔ 

            

๒๑ โครงการบํารุงรักษา
ซอมแซม อาคารสถานที่ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จายเปนคาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสิน อาคาร
สถานที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๒๐๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๕๗   

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใน
เขตเทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

 

- กองการศึกษา  
- กองชาง  

            

 
 
 



 

ยุทธศาสตรที่ ๑   การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๓   เร่ืองพัฒนาและเสริมสรางกีฬา และนันทนาการของประชาชนและเยาวชน สูการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑ โครงการกีฬาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กทองถิ่นสัมพันธ  

- จัดการแขงขันกีฬาสีศูนยเด็ก
เล็กในพื้นที่ เพื่อสงเสริมการ
เรียนรู การออกกําลังกายของเด็ก
กอนวัยเรียน 

๕๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๔  

ศูนยเด็กเล็ก
ในเขต
เทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

- กองการศึกษา  
- คณะกรรมการ
ศูนยกีฬาตําบล
เวียงพางคํา 

            

๒ โครงการแขงขันกีฬาเด็ก
และเยาวชน “เวียงพางคํา
คัพ” 

- จัดการแขงขันกีฬาเด็กและ
เยาวชนในระดับตําบล 

๔๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๔ 

- เทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 
 

- กองการศึกษา  
- คณะกรรมการ
ศูนยกีฬาตําบล
เวียงพางคํา 

            

๓ 
 

โครงการแขงขันกีฬา
ประชาชนตําบล 
“กีฬาสีสัมพันธรอย
ดวงใจประชาชนตําบล
เวียงพางคํา” 

- จัดการแขงขันกีฬาประชาชน
ในระดับตําบล 
- จัดสงทีมนักกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปเขารวมแขงขัน
กีฬาในระดับตาง  ๆ

๘๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๕   

สนามกีฬา
โรงเรียน
บานปา
เหมือด 

- กองการศึกษา  
- คณะกรรมการ 
ศูนยกีฬาตําบล
เวียงพางคํา 
 

            

 



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๔ โครงการแขงขันกีฬา
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นประจําป ๒๕๕๓ 

- คาใชจายในการนํานักกีฬา 
พนักงาน ผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลเขารวมกีฬาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ประจําป 
๒๕๕๓  

๑๕,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๕ 

องคการ
บริหารสวน
ตําบลศรีชุม
เมือง 

-  กองการศึกษา   
 
 
 
 
 
-  อบต.ศรีเมือง
ชุม 

            

- อุดหนุน อบต.ศรเีมืองชุม 
จัดการแขงขันกีฬาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินประจําป 
๒๕๕๓ 

๕,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๕    

            

๕ โครงการจัดงานกิจกรรม
เด็กและเยาวชน 

- โครงการวันเด็กแหงชาติ 
งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐  บาท 

๑๐๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๕    

เขตเทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

- กองการศึกษา              

- โครงการสงเสริมการเรียนรู
ดนตรีสากลแกเด็กและเยาวชน 
งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐  บาท 

            

- โครงการสิทธิเด็กและปองกัน
การละเมิดทางเพศ 
งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐  บาท 
 

            



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

  - โครงการเด็กและเยาวชนนํา
ความดีส ู สังคม 
งบประมาณ  ๒๕,๐๐๐  บาท 

               

- ซอมแซมอุปกรณกีฬาและ
เครื่องดนตรี 
งบประมาณ  ๕,๐๐๐  บาท 

            

๖ โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณกีฬา 

- จัดหาวัสดุอุปกรณกีฬา  เชน  
ลูกฟุตบอล  ตะกรอ  ตาขาย 
ใหกับศูนยกีฬาตําบลเวียงพางคํา 

๑๐๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๕ 
    

เขตเทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

- กองการศึกษา              

๗ โครงการพัฒนาทักษะ
กีฬาและการแขงขันกีฬา
มุงสูความสําเร็จ 

อุดหนุนคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
บานปาเหมือด, โรงเรียนเจาพอ
หลวงฯ  จัดการกิจกรรมการ
สงเสริมการเรียนรูเก่ียวกับการ
แขงขันกีฬาและเสริมสราง
ภูมิคุมกันตานยาเสพติด 
 

๒๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญติั
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๖   

โรงเรียน
บานปา
เหมือด 
โรงเรียนเจา
พอหลวง
อุปถัมภ ๕   

- กองการศึกษา  
- คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

            



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๘ โครงการแขงขันกีฬา 
“พรหมมหาราชคัพ” 
ประจําป ๒๕๕๓ 
 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
แมสาย จัดกิจกรรมการแขงขัน
กีฬา “พรหมมหาราชคัพ” 
ประจําป ๒๕๕๓ 

๑๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๖  
   

สนามกีฬา 
อําเภอ 
แมสาย 

- กองการศึกษา  
- ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ
แมสาย 

            

๙ โครงการแขงขันกีฬา
หมูบาน 

- อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  
๑๐  หมูบาน  เพื่อสงเสริมการจัด
แขงขันกีฬาหมูบาน  หมูบานละ 
๔,๐๐๐.- บาท    

๔๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๖   

หมูบานใน
เขตเทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

- กองการศึกษา  
- คณะกรรมการ
หมูบานทั้ง ๑๐ 
หมูบาน 
 

            
            

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตรที่ ๑   การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๔  เร่ืองสงเสริมและสนับสนุนการฟนฟู สืบสาน อนุรักษ และบูรณาการงานดานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑ โครงการบรรพชาภาคฤดู
รอน 

- จัดบรรพชาภาคฤดูรอนของ
เด็กเยาวชนและบุคคลทั่วไป ใน
เขตพื้นที่ เพื่อเปนการพัฒนา
จิตสํานึกในการสืบทอด ทํานุ
บํารุงศาสนา การสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

๖๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๖   

- เขต
เทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 
- วัด ที่เขา
รวม
โครงการ 

- กองการศึกษา  
- สภาวัฒนธรรม
ตําบลเวียงพางคํา 
 

            

๒ โครงการจัดงาน 
วัฒธรรมประเพณี  
ศาสนา ที่สําคัญของ
ทองถิ่น และรัฐพิธีที่
สําคัญของชาติ 

- กิจกรรมวันสําคัญของทาง
ราชการและงานประเพณี
ทองถิ่น และเกี่ยวกับประเพณี
ทางศาสนาตาง ๆ  
งบประมาณ  ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
 

๓๐๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๖   
 

เขตเทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

- กองการศึกษา  
- คณะกรรมการ
สภาวัฒนธรรม
ตําบลเวียงพางคํา 
 

            

- กิจกรรมวันปยะมหาราช 
งบประมาณ  ๕,๐๐๐  บาท 

            

- กิจกรรมวันพอแหงชาติ 
งบประมาณ  ๕,๐๐๐  บาท 

            

- กิจกรรมวันแมแหงชาติ 
งบประมาณ  ๕,๐๐๐  บาท 

            



 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

  - กิจกรรมประเพณีลอยกระทง 
งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐  บาท 

               

- กิจกรรมวันสงกรานต 
งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐  บาท 

            

- กิจกรรมงานแหเทียนพรรษา 
งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐  บาท 

            

- กิจกรรมประเพณีโลชิงชา 
งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 

             

๓ โครงการงานนมัสการ
และสรงน้ําพระธาตุเจา
ดอยตุง ประจําป ๒๕๕๓ 
 

อุดหนุน อบต.หวยไคร เพื่อเปน
คาใชจายในงานนมัสการและ
สรงน้ําพระธาตุเจาดอยตุง 
ประจําป ๒๕๕๓ 

๒๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๗ 

พระธาตุดอย
ตุง  ตําบล
หวยไคร 

- กองการศึกษา  
- อบต.หวยไคร 

            

๔ โครงการจัดงานวันพอ
ขุนเม็งรายมหาราช 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
แมสาย เพื่อจัดงานวันพอขุนเม็ง
รายมหาราช 
 

๒๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๗ 
 

อําเภอ 
แมสาย 

- กองการศึกษา 
- ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ
แมสาย 

            



 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๕ โครงการจัดงานรัฐพิธีวัน
จักรี 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
แมสาย เพื่อจัดงานรัฐพิธีวันจักรี 
 

๒,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๗ 
 

อําเภอ 
แมสาย 

- กองการศึกษา 
- ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ
แมสาย 

            

๖ โครงการจัดงานวันฉัตร
มงคล 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
แมสาย เพื่อจัดงานวันฉัตรมงคล 
 

๒,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๗ 
 

อําเภอ 
แมสาย 

- กองการศึกษา 
- ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ
แมสาย 

            

๗ โครงการจัดงานวันแม
แหงชาติ 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
แมสาย เพื่อจัดงานวันแม
แหงชาติ 
 

๓,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๗ 
 

อําเภอ 
แมสาย 

- กองการศึกษา 
- ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ
แมสาย 

            



 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๘ โครงการจัดงานวันไหว
สาแมฟาหลวง 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
แมสาย เพื่อจัดงานวันไหวสาแม
ฟาหลวง 
 

๒,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๗ 
 

อําเภอ 
แมสาย 

- กองการศึกษา 
- ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ
แมสาย 

            

๙ โครงการจัดงานวันปยะ
มหาราช 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
แมสาย เพื่อจัดงานวันปยะ
มหาราช 
 

๒,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๗ 
 

อําเภอ 
แมสาย 

- กองการศึกษา 
- ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ
แมสาย 

            

๑๐ โครงการจัดงานวันพอ
แหงชาติ 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
แมสาย เพื่อจัดงานวันพอ
แหงชาติ 
 

๓,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๗ 
 

อําเภอ 
แมสาย 

- กองการศึกษา 
- ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ
แมสาย 

            



 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑๑ โครงการจัดงานกิจกรรม
กิ่งกาชาด  อ.แมสาย 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
แมสาย เพื่อจัดงานกิจกรรมกิ่ง
กาชาด อ.แมสาย 
 

๕,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๗ 
 

อําเภอ 
แมสาย 

- กองการศึกษา 
- ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ
แมสาย 

            

๑๒ โครงการจัดงาน
บวงสรวงพระเจาพรหม
มหาราช 
 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
แมสาย เพื่อจัดงานบวงสรวง
พระเจาพรหมมหาราช 
 

๑๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๗ 
 

อําเภอ 
แมสาย 

- กองการศึกษา 
- ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ
แมสาย 

            

๑๓ โครงการจัดงานนมัสการ
และสรงน้ําพระธาตุดอย
ตุง 
 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
แมสาย เพื่อจัดงานนมัสการและ
สรงน้ําพระธาตุดอยตุง 
 

๓,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๗ 
 

อําเภอ 
แมสาย 

- กองการศึกษา 
- ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ
แมสาย 

            



 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑๔ โครงการสงเสริมการจัด
ประเพณีลอยกระทง 
 

- อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
๑๐ หมูบาน  เพื่อจัดงานประเพณี
ลอยกระทง  หมูบานละ ๖,๐๐๐.-
บาท 

๖๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๒ หนา ๗๘ 
 

เขตเทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

- กองการศึกษา  
- คณะกรรมการ
สภาวัฒนธรรม
ตําบลเวียงพางคํา 
 

            

๑๕ โครงการสงเสริมการจัด
ประเพณีสงกรานต 

- อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
๑๐ หมูบาน  เพื่อจัดงานประเพณี
สงกรานต  รดน้ํา  ขอพร
ผูสูงอายุ  หมูบานละ  ๕,๐๐๐.-
บาท 
 

๕๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๒ หนา ๗๘ 
 

เขตเทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

- กองการศึกษา  
- คณะกรรมการ
สภาวัฒนธรรม
ตําบลเวียงพางคํา 
 

            

๑๖ โครงการสงเสริมการจัด
ประเพณีแหเทียนพรรษา 

- อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
๑๐ หมูบาน  เพื่อจัดงานประเพณี
แหเทียนพรรษา  หมูบานละ  
๓,๐๐๐.-บาท 
 

๓๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ 
งบประมาณ                                                                                
รายจายประจําป 
๒๕๕๒ หนา ๗๘ 
 

เขตเทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

- กองการศึกษา  
- คณะกรรมการ
สภาวัฒนธรรม
ตําบลเวียงพางคํา 
 

            



 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑๗ โครงการสรางพุทธ
มณฑลสมโภช ๗๕๐ ป 
เมืองเชียงราย 

อุดหนุนจังหวัดเชียงราย ตาม
โครงการ สราง  
“พุทธมณฑลสมโภช ๗๕๐ ป 
เมืองเชียงราย”  

๒๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๒ หนา ๙๑  

จังหวัด
เชียงราย 

- กองการศึกษา   
- จังหวัดเชียงราย 

            

๑๘ โครงการศูนยบูรณาการ
วัฒนธรรมไทยสายใย
ตําบลเวียงพางคํา 

อุดหนุนคณะกรรมการสภา
วัฒนธรรมตําบลเวียงพางคําเพื่อ
ดําเนินงานศูนยบูรณาการ
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน  
-  จัดนิทรรศการวัฒนธรรม
ประเพณี 
- อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
- สงเสริมการฟนฟูและอนุรักษ
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
- จัดกิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณี 
ศาสนาที่สําคัญในทองถ่ิน 
-สืบคนประวัติศาสตร 
วัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่น 

๒๐๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๒ หนา ๗๘  

เขตเทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

- กองการศึกษา   
- คณะกรรมการ
สภาวัฒนธรรม
ตําบลเวียงพางคํา 

            

            



 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

  - จัดกิจกรรมคายเยาวชนรัก
ชาติรักถิ่น 
- จัดกิจกรรมเฝาระวังทาง
วัฒนธรรมอยางบูรณาการ 
- จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมไทย
สรางสัมพันธสายใยชุมชน 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๕  เร่ือง พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคม และสนับสนุนการสังคมสงเคราะหแกผูดอยโอกาสทางสังคม 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑ โครงการกองทุน
สวัสดิการสังคมแบงปน
นํ้าใจแกผูสูงอายุ และผู
ยากไร 

- กิจกรรมออกหนวยบริการ 
เคลื่อนที ่  
งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 

๑๐๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตามเทศ
บัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๖๕  

หมูบานใน
เขตเทศบาล
ตําบลเวียง
พางคํา 

- งานพัฒนา
ชุมชน   
สํานักปลัดฯ 
 

            

- กิจกรรมการเยี่ยมบาน 
งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

            

- กิจกรรมบริจาคเงิน 
เครื่องนุงหม สิ่งของเครื่องใชที่
จําเปนตอการดํารงชีพ 
งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 

            

- กิจกรรมผูสูงอายุสัมพันธ 
งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
 

            

-  กิจกรรมวันสตรีสากล 
งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 

            

- กิจกรรมรณรงคยุติความ
รุนแรงตอเด็กและสตรี 
งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 

            



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๒ โครงการสงเสริมการจาง
งานชวยเหลือสงเคราะห
ประชาชน 

- กิจกรรมการจางงานนักเรียน
ในชวงวันหยุดเสาร-อาทิตย 
นอกเวลาราชการ สงเคราะหเปน
ทุนสํารองชีวิต 

๓๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๖๕  
 

เขตเทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

- งานพัฒนา
ชุมชน 
สํานักปลัดฯ 
  
 

            

๓ โครงการบานทองถิ่น
ไทย เทิดไทองคราชันย 

- กิจกรรมซอมแซม กอสราง
บานพักอาศัยของผูดอยโอกาส ผู
ยากไร  
- จัดหาวัสดุกอสราง 

๒๐๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๖๕  
 

เขตเทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

- งานพัฒนา
ชุมชน 
สํานักปลัดฯ 
- กองชาง 
 

            

๔ โครงการพัฒนาศูนย
สงเคราะหประจํา
หมูบาน 

- อุดหนุนคณะกรรมการศูนย
สงเคราะหประจําหมูบาน ๑๐ 
หมูบานๆ ละ ๑๐,๐๐๐บาท 

๑๐๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๖๖ 
  

หมูบานใน
เขตเทศบาล
ตําบลเวียง
พางคํา 

- งานพัฒนา
ชุมชน 
สํานักปลัดฯ 
- คณะกรรมการ
ศูนยสงเคราะห
หมูบาน ๑๐ หมู 

            



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๕ โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุมผูพิการ 

อุดหนุนคณะกรรมการกลุมผู
พิการตําบลเวียงพางคํา สําหรับ
จัดกิจกรรมเสริมสรางความ
เขมแข็งของผูพิการ กิจกรรม
ดูแลชวยเหลือกันเอง บรรเทา
ปญหาสวัสดิการสังคม 

๒๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๖๖  
 

เขตเทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

- งานพัฒนา
ชุมชน 
สํานักปลัดฯ 
- คณะกรรมการ
กลุมผูพิการ 

            

๖ โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุมผูสูงอายุ 

อุดหนุนคณะกรรมการกลุม
ผูสูงอายุตําบลเวียงพางคํา 
สําหรับจัดกิจกรรมเสริมสราง
ความเขมแข็งของผูสูงอายุ
กิจกรรมดูแลชวยเหลือกันเอง 
บรรเทาปญหาสวัสดิการสังคม 

๒๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๖๖ 
  

เขตเทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

- งานพัฒนา
ชุมชน 
สํานักปลัดฯ 
- คณะกรรมการ
กลุมผูสูงอายุ 

            

๗ โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุมทานตะวัน 

อุดหนุนคณะกรรมการกลุม
ทานตะวันตําบลเวียงพางคํา 
สําหรับจัดกิจกรรมเสริมสราง
ความเขมแข็งของผูติดเช้ือเอดส 
กิจกรรมดูแลชวยเหลือกันเอง 
บรรเทาปญหาสวัสดิการสังคม 

๒๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๖๖ 
 

เขตเทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

- งานพัฒนา
ชุมชน 
สํานักปลัดฯ 
- คณะกรรมการ
กลุมทานตะวัน 

            



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๘ โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุ    

- สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
จํานวน ๔๑๗ คน อัตราคนละ 
๕๐๐ บาท ตอเดือน กําหนด ๑๒ 
เดือน 

๒,๕๐๒,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๘๑  

เขตเทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

- งานพัฒนา
ชุมชน 
สํานักปลัดฯ 

            

๙ โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผูพิการ 

- สนบัสนุนเบี้ยยังชีพผูพิการ
จํานวน ๖๑ คน อัตราคนละ 
๕๐๐ บาท  ตอเดือน กําหนด ๑๒ 
เดือน 

๓๖๖,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๘๑  

เขตเทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

- งานพัฒนา
ชุมชน 
สํานักปลัดฯ 

            

๑๐ โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผูติดเช้ือเอดส 

- สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูติดเช้ือ
เอดสจํานวน ๔๕ คน อัตราคน
ละ ๕๐๐ บาท ตอเดือน กําหนด 
๑๒ เดือน 

๒๗๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๘๑  

เขตเทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

- งานพัฒนา
ชุมชน 
สํานักปลัดฯ 

            

 
 
 



 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๖  เร่ือง สงเสริมและสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ 
กลุมพัฒนาสตรีตําบล 
เวียงพางคํา 

อุดหนุนคณะกรรมการกลุม
พัฒนาสตรตีําบลเวียงพางคําเพื่อ
จัดกิจกรรมวันสตรีสากล
กิจกรรมวันแมแหงชาติ และ
กิจกรรมกีฬาแมบาน 

๒๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๔  

เขตเทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

- งานพัฒนา
ชุมชน 
สํานักปลัดฯ 
- คณะกรรมการ
กลุมพัฒนาสตรี
ตําบลเวียงพางคํา 

            

๒ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ศูนยขอมูลประจํา
หมูบาน 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในการ
ประชุมประจําหมูบาน  พัฒนา
ระบบการประชุมประชาคม  
หมูบาน ตําบล  และกิจการหอ
กระจายขาว  หมูบานละ 
๑,๐๐๐.-  บาท   

๑๐๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๔  

เขตเทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

- งานพัฒนา
ชุมชน 
สํานักปลัดฯ 
- คณะกรรมการ
หมูบาน ๑๐ 
หมูบาน 

            

๓ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพหมูบาน
กองทุนแมของแผนดิน 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
แมสาย เพื่อดําเนินกิจกรรมสราง
ความเขมแข็งยั่งยืนตอเนื่องและ
บูรณาการภาคประชาชน ชุมชน 
และประชาคมรวมกับภาครัฐ 

๑๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๓  

เขตเทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

- งานพัฒนา
ชุมชน 
สํานักปลัดฯ 
- ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ
แมสาย 

            



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๔ โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่และประชุม
ประชาคมหมูบาน / 
ตําบล 

- จัดกิจกรรมใหบริการเคลื่อนที่
ของสวนตาง ๆ ในเทศบาล 

๓๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏใน 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๔๕ 

เขตเทศบาล
ตําบลเวียง
พางคํา 

- งานแผนและ
งบประมาณ  
สํานักปลัดฯ 

            

- จัดกิจกรรมประชุมประชาคม
ตําบลสัญจรเพื่อสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน 

            
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบรอย และความมั่นคงเขตเมืองชายแดน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑  เร่ือง พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน องคกร ชุมชน และวัสดุอุปกรณใหมีความเขมแข็งในการสรางเครือขายและดําเนินงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
    ความสงบเรียบรอยภายใน 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑ โครงการปองกันบรรเทา
สาธารณภัย การรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน 

- จัดกิจกรรมฝกอบรมทบทวน
ใหความรูแก อปพร.   
งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐.-  บาท 

๔๐๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๕๓  

- เขต
เทศบาล 
ตําบล 
เวียงพางคํา 
 

งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย สํานักปลัดฯ 

            

- สนับสนุนภารกิจศูนย อปพร. 
งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐.- บาท 

            

-  จัดต้ังอาสาสมัครเตือนภัย 
งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐.- บาท 

            

- จัดเวรยามเฝาระวังเหตุราย 
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.- บาท 

            

- จัดตั้งจุดอํานวยความสะดวก
รวมกองกําลังประชาชน อปพร. 
งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐.- บาท 

            

- ดําเนินกิจกรรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท 
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 

            

- จัดหาวัสดุอุปกรณในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.- บาท 

            



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

  - จัดฝกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานเกี่ยวกับการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐.- บาท 
 

               

๒ โครงการบูรณาการจัดต้ัง
พื้นที่โซนน่ิง(Zoning) 
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

- อุดหนุนเทศบาลตําบล 
แมสายดานบูรณาการใช
เครื่องจักรกลยานพาหนะและ
อุปกรณปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ตามหนังสือที่ ชร 
๗๘๓๐๑/ว.๑๒๒๑ ลว ๖ 
สิงหาคม ๒๕๕๒ 
 

๒๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๕๔  

- เขต
เทศบาล 
ตําบล 
เวียงพางคํา 
- อําเภอ 
แมสาย 

- งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย สํานักปลัดฯ 
- เทศบาลตําบล
แมสาย 

            

๓ โครงการจัดหาอุปกรณ
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

- จัดหาวัสดุอุปกรณดับเพลิง ดับ
ไฟปา ตลอดจนการตรวจเช็ค 
เติมนํ้ายาเคมีสําหรับเคร่ือง
ดับเพลิง 

๕๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๕๔ 
  

เขตเทศบาล 
ตําบล 
เวียงพางคํา 

งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย สํานักปลัดฯ 

            

 



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๔ โครงการสนับสนุนชุด
ปฏิบัติงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

- จัดหาชุดเครื่องแบบ เครื่องแตง
กายสําหรับการปฏิบัติงาน 
ของสมาชิก อปพร. งบประมาณ  
๓๖,๐๐๐.- บาท 

๗๑,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๕๔  

เขตเทศบาล 
ตําบล 
เวียงพางคํา 

งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย สํานักปลัดฯ 

            

ของอาสาสมัครดับเพลิง/
มิสเตอรเตือนภัย  งบประมาณ  
๓๕,๐๐๐.-  บาท 

            

๕ โครงการอบรมผู
ชวยเหลือเจาพนักงาน
จราจรประจําโรงเรียน
และชุมชน 

อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรแมสาย  
ตามโครงการอบรมผูชวยเหลือ
เจาพนักงานจราจรประจํา
โรงเรียนและชุมชน 

๒๗,๗๕๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๕๕ 
  

- เขต
เทศบาล 
ตําบล 
เวียงพางคํา 
 

- งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย สํานักปลัดฯ 
- เทศบาลตําบล
แมสาย 

            

๖ โครงการ “วัน อปพร.
แหงชาติ” 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
แมสาย ตามโครงการ “วัน อป
พร.แหงชาติ” เพื่อสรางขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติหนาที่อุทิศ
ตนชวยเหลือราชการของ
อาสาสมัคร อปพร. 

๒๑,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๕๕ 
  

- เขต
เทศบาล 
ตําบล 
เวียงพางคํา 
 

- งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย สํานักปลัดฯ 
- ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ
แมสาย 

            



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๗ โครงการพัฒนาศูนยผู
ประสานพลังแผนดิน
ตําบลเวียงพางคํา 

อุดหนุนคณะกรรมการศูนยผู
ประสานพลังแผนดินตําบลเวียง
พางคํา  เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม
ความเขมแข็งของศุนยฯ  

๔๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๔  

- เขต
เทศบาล 
ตําบล 
เวียงพางคํา 
 

- งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย สํานักปลัดฯ 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตรที่ ๒  พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบรอย และความมั่นคงเขตเมืองชายแดน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒  เร่ือง  สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอาชญากรรม 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑ โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 
และอาชญากรรม 

- กิจกรรมบริหารจัดการศูนย 
ศตส.ทต.เวียงพางคํา 
งบประมาณ ๘๐,๐๐๐.- บาท 

๓๐๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๑  

- เขต
เทศบาล 
ตําบล 
เวียงพางคํา 
 

งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย สํานักปลัดฯ 

            

- ฝกอบรมเยาวชน ผูประสาน
พลังแผนดิน 
งบประมาณ ๖๐,๐๐๐.- บาท 

            

- จัดตั้งฟนฟูกลุมพลังมวลชน 
ลูกเสือชาวบาน 
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- บาท 

            

- กิจกรรมบําบัดรักษาและฟนฟ ู
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท   

            

- กิจกรรมดานการปราบปราม 
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- บาท 

            

- สนับสนุนเครื่องมือตรวจสารฯ 
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

            

- กิจกรรมโรงเรียนสีขาวปลอด
ยาเสพติด    
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- บาท     
                                                                                                                             

            



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๒ โครงการติดตามหมูบาน
ชายแดนเพื่อเฝาระวัง
ปญหายาเสพติด 

- อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอแมสาย  เพื่อจัดกิจกรรม
รวมพลังทางสังคมในการ
ขับเคลื่อนและสนับสนุนการ
แกปญหา พัฒนากลไกใหมี
ความเขมแข็งและยั่งยืน 

๒๔,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๓ 
  

- เขต
เทศบาล 
ตําบล 
เวียงพางคํา 
 

งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย สํานักปลัดฯ 

            

๓ โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

- อุดหนุนที่ทําการปกครอง
จังหวัดเชียงราย เพื่อปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่   

๑๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๓ 

- เขต
เทศบาล 
ตําบล 
เวียงพางคํา 
 

งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย สํานักปลัดฯ 

            

๔ โครงการปดลอมตรวจ
คนหมูบานเปาหมาย 

- อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอแมสาย  เพื่อปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่   

๕,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๓ 

- เขต
เทศบาล 
ตําบล 
เวียงพางคํา 
 

งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย สํานักปลัดฯ 

            

 
 



 

ยุทธศาสตรที่ ๓  พัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานครัวเรือนและชุมชน การลงทุน การพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑  เร่ืองสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝมือแรงงาน และยกระดับรายไดกลุมองคกรอาชีพ ผูวางงาน และผูดอยโอกาสทางสังคม 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑ โครงการแกไขปญหา
ความยากจน 

- กิจกรรมฝกอบรมอาชีพ  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๑  

- เขต
เทศบาล 
ตําบล 
เวียงพางคํา 
 

งานพัฒนาชุมชน 
สํานักปลัดฯ 

            
- กิจกรรมฝกอบรมฟนฟูกลุม
อาชีพในตําบล 

            

- ฝกอบรมพัฒนาฝมือแรงงาน             
- ฝกอบรมสรางอาชีพเสริมแก
กลุมแมบาน พอบาน อสม. 
ผูสูงอายุ ผูพิการ เยาวชนและคน
วางงาน   

            

- ฝกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑ
ในชุมชนใหไดมาตรฐาน มอก. 

            

- ฝกอบรมจัดทําบัญชีรายรบั
รายจายครัวเรือน 

            

- ฝกอบรมพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการแหลงทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ มัคคุเทศกชุมชน 

            

- ฝกอบรมและสงเสริมอาชีพ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

            

- จัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด 
การทองเที่ยว 

            



 

ยุทธศาสตรที่ ๓  พัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานครัวเรือนและชุมชน การลงทุน การพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓  เร่ืองสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการผลิตภาคเกษตร สอดคลองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑ โครงการสงเสริมการ
ดําเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- จัดตั้งกองทุนปุย, ยาฆาแมลง ๕๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๒  

- เขต
เทศบาล 
ตําบล 
เวียงพางคํา 
 

งานพัฒนาชุมชน 
สํานักปลัดฯ 

            
- สงเสริมอาชีพทางการเกษตร             
- ฝกอบรมทําปุยหมักชึวภาพ             
- พัฒนาศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง 

            

- สนับสนุนโครงการหนึ่งตําบล
หน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) 

            

๒ โครงการศูนยบริการและ
ถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลเวียงพางคํา 

อุดหนุนคณะกรรมการ
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนฯ 
เพื่อดําเนินกิจกรรมดังน้ี 
- จัดกิจกรรมทางดานการเกษตร 
- จัดงานรณรงคและสาธิตการ
กําจัดหอยเชอร่ี 
- ฝกอบรมและพัฒนาการแปร
รูปผลผลิต 
- สงเสริมการจัดตั้งกลุมเกษตรกร 
- จัดงานวันเกษตรกรป ๒๕๕๓ 
- อบรมการผลิตปุยชีวภาพ 
- จัดบอรดประชาสมพันธศูนยฯ 

๓๐๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๘๐  

- เขต
เทศบาล 
ตําบล 
เวียงพางคํา 
 

- งานพัฒนา
ชุมชน  
สํานักปลัดฯ 
-  คณะกรรมการ
ศูนยบริการและ
ถายทอด
เทคโนโลยีการเก
ษตรตําบลเวียง
พางคํา 

            



 

ยุทธศาสตรที่ ๓  พัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานครัวเรือนและชุมชน การลงทุน การพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๔  เร่ืองพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวเมืองชายแดนและการบริหารจัดการทองเที่ยว สรางรายไดแกประชาชนและชุมชน 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑ โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวชุมชน 

- จัดกิจกรรมการสงเสริมให
ชุมชนเขามีสวนรวมในการ
บริหารจัดการการพัฒนาและ
อนุรักษแหลงทองเที่ยวในชุมชน 

๓๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตามเทศ
บัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๘     

เขตเทศบาล 
ตําบล 
เวียงพางคํา 
 

งานพัฒนาชุมชน 
สํานักปลัดฯ 
  

            

- จัดกิจกรรมมัคคุเทศกทองถิ่น             
- จัดตั้งศ ูนยบริการนักทองเที่ยว             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปการ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๑ เร่ืองกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอ ระบายนํ้าของหมูบานและเช่ือมโยงกับทุกตําบล 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑ โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอย๔/๑  หมูที่ ๑๐
บานปายางผาแตก 

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 
๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๒๐ ม.     
  

๒๔๖,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๙  

ซอย ๔/๑ 
หมูที่ ๑๐  
บานปายาง
ผาแตก 

 กองชาง              

๒ โครงการกอสรางถนน 
คสล. พรอมรางระบาย
นํ้า คสล. ซอยนาทะสัน 
หมูที่ ๙ บานปาเหมือด
สุขสําราญ 

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 
๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๗๖ ม. 
พรอมรางระบายนํ้า กวาง ๐.๓๐ 
ม. ลึก ๐.๓๐  ม. หนา ๐.๑๐ ม. 
ยาว ๑๕๒ ม.     
  

๔๑๘,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๙  

หมูที่ ๙  
บานปา
เหมือดสุข
สํารวญ 

 กองชาง              

๓ โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้า คสล.พรอมฝา
ปด ซอย ๑๑  หมูที่ ๕ 
บานปาเหมือดรุงเจริญ 

กอสรางรางระบายนํ้า คสล. 
พรอมฝาปด ขนาดกวาง ๐.๓๐ 
ม. ลึก ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๒๕ ม. 
ยาว ๑,๐๔๐ ม.พรอมวางทอ 
คสล. ๐.๖๐ ม. 
  

๙๓๘,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๙  

ซอย ๑๑  ถึง
หนาวัด 
หมูที่ ๕ 
บานปา
เหมือดรุง
เจริญ 

 กองชาง              

 



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๔ โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าลําหวยปาคา  
หมูที่ ๑  บานแมสาย 

กอสรางรางระบายนํ้า  คสล. 
กวาง ๑.๑๒๔ ม.  ลึก ๐.๔๐ ม.
ยาว ๑๒๐ ม. 
  

๑๘๔,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๙  

ลําหวยปาคา  
หมูที่  ๑ 
บานแมสาย 

 กองชาง              

๕ โครงการเสริมไหลทาง
พรอมรางระบายนํ้า  ซอย 
๑  หมูที่ ๘  บานปา
เหมือดสันติสุข 

กอสรางรางระบายนํ้า  คสล. 
กวาง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๖๒ ม. 
หนา ๐.๑๒๕ ม. ยาว ๗๔ ม.
พรอมไหลทางถนน 
  

๓๑๑,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๙  

ซอย ๑ 
หมูที่ ๘ 
บานปา
เหมือดสันติ
สุข 

 กองชาง              

๖ โครงการจัดหาวัสดุ
กอสราง 

- จัดหาวัสดุกอสราง  เชน  หิน  
ดิน  ทราย  หินคลุก  ทอระบาย้ํา  
ไม  สี  แปรงทาสี  จอบ  เลื่อย 
กระเบื้อง ฯลฯ 

๑๐๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๖๙  

เทศบาล
ตําบลเวียง
พางคํา 

- กองชาง 
 

            

 
 
 



 

ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดลอมเมืองนาอยูอยางย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ เร่ืองสงเสริมและสนับสนุนการปองกัน ฟนฟู อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑ โครงการกอสรางและ
ซอมแซมฝายก้ันนํ้า 
ลําธาร (Check Dam)                             

 กิจกรรมการจัดทําฝายกั้นน้ํา
เพิ่มเติม และซอมแซมจุดเดิมที่
ไดมีการจัดสรางแลว  
  

๕๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๐  

หมู 
๕,๖,๗,๑๐  
ตําบลเวียง
พางคํา 
 

- กองชาง  
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดลอมเมืองนาอยูอยางย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๓ เร่ืองสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑ โครงการรณรงคปลูก
จิตสํานึกในการคัดแยก
ขยะและทิ้งขยะ 

 - กิจกรรมการอบรมใหความรู
ดานการจัดการสิ่งแวดลอม ใน
เร่ืองการคัดแยกขยะ ทิ้งขยะ
ใหแกผูใหญบาน คณะกรรมการ
หมูบาน และประชาชนในพื้นที ่
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- บาท 

๑๗๕,๐๐๐.- บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๐   

เทศบาล
ตําบลเวียง
พางคํา 
 

- งานสุขาภิบาล
และอนามัย
สิ่งแวดลอมสํานัก
ปลัดฯ 
    

            

- กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล 
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท 

            

- กิจกรรมรณรงคเผยแพร
ประชาสัมพันธปลูกจิตสํานึกใน
การคัดแยกขยะ 
งบประมาณ ๑๕,๐๐๐.- บาท 

            

- กิจกรรมทําปุยหมักชีวภาพ  
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท 

            

- กิจกรรมอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- บาท 

            

 
 



 

ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดลอมเมืองนาอยูอยางย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๔ เร่ืองสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการบําบดัน้ําเสียชุมชน และการระบายนํ้าแกไขปญหานํ้าทวม 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑ โครงการรณรงคการ
จัดทําบอดักไขมัน รักษ
สิ่งแวดลอม 

- จัดอบรมใหความรูเรื่องการ
บําบัดนํ้าเสียโดยวิธีติดต้ังบอดัก
ไขมัน  เทศบัญญัติเทศบาลตําบล 
เวียงพางคํา เรื่องการติดต้ังบอดัก
ไขมัน 
 

๕๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๐   

เทศบาล
ตําบลเวียง
พางคํา 
 

-  กองชาง 
 

            

- จัดกิจกรรมบอสาธิตของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

            

- ปรับปรุงโครงการสรางจุด
สาธิตการจัดทําบอดักไขมัน
ประเภท ๑ ครัวเรือน 

            

- จัดหาอุปกรณประกอบบอดัก
ไขมัน และทําการติดตั้ง 

            

- กิจกรรมประชาสัมพันธ
รณรงคการจัดทําบอดักไขมัน 

            

 
 
 
 



 

ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๑  เร่ืองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในรูปประชาคมเทศบาลในการบริหารจัดการกิจการทองถิ่นใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑ โครงการฝกอบรม 
สัมมนาปรับวิสัยทัศน
จัดทําแผนพัฒนาชุมชน
และเทศบาลอยาง 
บูรณาการ 

- จัดฝกอบรมสัมมนาเพิ่มพูน
ความรู ปรับวิสัยทัศน
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา 
งบประมาณ ๗๐,๐๐๐.- บาท 

๑๑๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๔๕  

- เทศบาล
ตําบลเวียง
พางคํา 
- หมูบานใน
เขตเทศบาล
ตําบลเวียง
พางคํา 

- งานแผนและ
งบประมาณ  
สํานักปลัดฯ 
  

            

- จัดประชุมประชาคมหมูบาน
จัดทําแผนชุมชน และแผนพัฒนา
สามป ๔๐,๐๐๐.- บาท 

            
            

๒ โครงการวันเทศบาล - จัดกิจกรรมพิธีการ 
วันเทศบาล ประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๓ 
- จัดกิจกรรมแขงขันกีฬา 
- จัดนิทรรศการ 

๒๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏใน 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๔๖ 

เทศบาล
ตําบลเวียง
พางคํา 

ทุกสวนราชการใน
สังกัดเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 

            

๓ โครงการประชุมสัญจร
แบบบูรณาการ 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
แมสาย  เพื่อจัดกิจกรรมตาม
โครงการประชุมสัญจรแบบ
บูรณาการ  

๒๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๕๐  

หมูบานใน
เขตเทศบาล
ตําบลเวียง
พางคํา 

งานแผนและ
งบประมาณ  
สํานักปลัดฯ 

            



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๔ โครงการฝกอบรมให
ความรูคณะกรรมการ
ตรวจการจาง 

- จัดฝกอบรมเสริมสราง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการ
ตรวจการจาง  การตรวจ
โครงการกอสรางใหแกแกนนํา
หมูบานและประชาคมหมูบาน 

๑๕,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๖๘ 

- เทศบาล
ตําบลเวียง
พางคํา 

- กองชาง 
 

            

๕ โครงการฝกอบรมไฟฟา
ในชุมชน 

- จัดฝกอบรมเสริมสราง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดาน
ไฟฟาและการดูแลรักษาอุปกรณ
หอกระจายขาวเบื้องตน  
หลักการเขียนขาวและประกาศ
ขาวใหแกแกนนําหมูบานและ
ประชาคมหมูบาน 

๕๓,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๖๘ 
  

- เทศบาล
ตําบลเวียง
พางคํา 

- กองชาง             

๖ โครงการอภิปราย
สัมมนาการมีสวนรวม
พัฒนาทองถิ่นเสริมสราง 
ธรรมาภิบาลภาค
ประชาชน  และประกวด
หมูบานดีเดนตามหลัก
ธรรมาภิบาล  ประจําป 
๒๕๕๓ 

- จัดอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู
ดานการบริหารจัดการหมูบาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

๒๕๐,๐๐๐.-บาท
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๒    

หมูบานใน
เขตเทศบาล
ตําบลเวียง
พางคํา 

งานแผนและ
งบประมาณ 
สํานักปลัดฯ 

            

- กิจกรรมการพัฒนาหมูบาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

            

- กิจกรรมการประกวดหมูบาน
ดีเดนตามหลักธรรมาภิบาล 

            



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๗ โครงการฝกอบรมและ
สัมมนาเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

- จัดกิจกรรมสงเสริมความ
เขมแข็งของชุมชน 
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.- บาท 

๔๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๒   

- เทศบาล
ตําบลเวียง
พางคํา 
- หมูบานใน
เขตเทศบาล
ตําบลเวียง
พางคํา 

- งานแผนและ
งบประมาณ 

            

- จัดฝกอบรมคณะกรรมการ
หมูบาน  ประชาคมหมูบาน  
และผูนําชุมชน 
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.- บาท 

- งานแผนและ
งบประมาณ 

            

- จัดฝกอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย
การเลือกต้ัง การเมืองการ
ปกครองทองถิ่น 
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.- บาท 

- งานนิติการ             
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๒  เร่ืองพัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑ โครงการพัฒนาระบบ
จัดเก็บขอมูล (จปฐ.) 

- จัดฝกอบรมผูจัดเก็บและ
บันทึกขอมูล จปฐ. 
- คาจางในการจัดเก็บและบันทึก 

๒๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญติั
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๔๕ 

หมูบานใน
เขตเทศบาล
ตําบลเวียง
พางคํา 

- งานพัฒนาชุมชน 
สํานักปลัดฯ 

            

๒ โครงการฝกอบรมพัฒนา
บุคลากรและองคกรตาม
หลัก ๕ ส. 

- ฝกอบรมบุคลากร หนวย
บริการชุมชนตามโครงการ
พัฒนา ๕ ส สูชุมชน  
 

๔๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๔๕  

เทศบาล
ตําบลเวียง
พางคํา 

- งานการเจาหนาที ่
 

            

- จัดสถานที่ปฏิบัติงานมุง
ใหบริการที่ดีแกประชาชน 
 

            

๓ โครงการเลือกตั้งทั่วไป
และเลือกตั้งซอมสมาชิก
สภาเทศบาล 

- ดําเนินการงานเลือกต้ังทั่วไป
และเลือกต้ังซอมสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

๒๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๔๖  

เทศบาล
ตําบลเวียง
พางคํา 

ทุกสวนราชการใน
สังกัดเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 

            



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๔ โครงการสัมมนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองคกรแบบบูรณา
การ 

- ดําเนินการฝกอบรมสัมมนา
คุณธรรมจริยธรรมระหวางคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล และพนักงาน
จาง 
 

๔๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๔๖  
 

เทศบาล
ตําบลเวียง
พางคํา 

- งานการเจาหนาที ่
 

            

๕ โครงการ E-Government อุดหนุนสํานักงานจังหวัด
เชียงราย ตามโครงการสราง
ระบบรับสงเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสของสวนราชการ
ทองถิ่นในจังหวัดเชียงราย  E-
Government 

๓,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๕๐  

จังหวัด
เชียงราย 

- งานแผนและ
งบประมาณ 
สํานักปลัด 

            

๖ โครงการจัดหาวัสดุ
สํานักงาน   

- จัดหาวัสดุสํานักงาน  เชน  
กระดาษ  ปากกา  ผงหมึกถาย
เอกสาร  วัสดุอ่ืน ๆ ที่จําเปน 
ฯลฯ 

๒๐๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา  
๔๗, ๕๓, ๕๗ 
และ ๖๙ 

เทศบาล
ตําบลเวียง
พางคํา 

กองคลัง             



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

  - จัดหาหนังสือพิมพประจํา
หมูบาน หมู ๑ – ๑๐  หนังสือ
กฎหมาย  ระเบียบทองถิ่น  
เอกสารหนังสือทางวิชาการ  
สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจาง
พิมพ 

๘๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา  ๕๗ 
 

เทศบาล
ตําบลเวียง
พางคํา 

-  กองการศึกษา               

๗ โครงการจัดหาวัสดุงาน
บานงานครัว  

- จัดหาวัสดุงานบานงานครัว  
เชน  ถวย  ชาม  ชอน  ดวยกาแฟ  
กระดาษชําระ  ชา – กาแฟ ฯลฯ 

๓๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๔๗ 
   

เทศบาล
ตําบลเวียง
พางคํา 

กองคลัง             

๘ โครงการจัดหาวัสดุ
ยานพาหนะและขนสง   

- จัดหาวัสดุยานพาหนะและ
ขนสง เชน ยางรถจักรยานยนต 
หัวเทียน นํ้ากล่ัน แบตเตอร่ี 
น้ํามันเบรก ฯลฯ 

๓๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏใน 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๔๗ 
    

เทศบาล
ตําบลเวียง
พางคํา 

กองคลัง             



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๙ โครงการจัดหาวัสดุ
เช้ือเพลิงและหลอล่ืน   

- จัดหาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอ
ลื่น  เชน  น้ํามันดีเซล  นํ้ามัน
เบนซิน  นํ้ามันจารบี  
น้ํามันเคร่ืองอ่ืน ๆ ฯลฯ 

๒๖๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๔๗, 
๕๓ และ ๖๙ 
 

เทศบาล
ตําบลเวียง
พางคํา 

กองคลัง             

๑๐ โครงการจัดหาวัสดุ
คอมพิวเตอร   

- จัดหาวัสดุคอมพิวเตอรสําหรับ
การปฏิบัติงาน  เชน  หมึก  เมาส  
เมมโมรี่ชิป  โปรแกรม
คอมพิวเตอรฯลฯ 
 

๒๒๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๔๘, 
๕๓, ๕๗ และ ๖๙  

เทศบาล
ตําบลเวียง
พางคํา 

กองคลัง             

๑๑ โครงการจัดหาวัสดุ
ไฟฟาและวิทย ุ  

- จัดหาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  เชน  
หลอดไฟ  บัลลารด  สายไฟฟา  
ไมโครโฟน  ไฟฉาย  ฯลฯ 
 

๘๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๖๙  

เทศบาล
ตําบลเวียง
พางคํา 

กองคลัง             



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑๒ โครงการจัดหาวัสดุ
การเกษตร 

- จัดหาวัสดุการเกษตรเพื่อ
สนับสนุนการจัดการ
สิ่งแวดลอม เชน พันธุพืช ปุย  
ตนไม  กระถาง สปริงเกอร 
เครื่องตัดหญา ฯลฯ 

๗๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๘๐ 
  

เขตเทศบาล
ตําบลเวียง
พางคํา 

กองคลัง             

๑๓ คาใชจายสาธารณูปโภค คาใชจายดานสาธารณูปโภค 
ไดแก ไฟฟา ประปา คา
โทรศัพท คาไปรษณีย คาบริการ
อินเตอรเน็ต เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน.ราชการ และ
การบริการประชาชน 

๔๓๘,๔๐๐.-บาท 
ปรากฏในเทศ
บัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๕๘  
 

เทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

กองคลัง             

๑๔ เงินเดือน เงิน
คาตอบแทนคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล 

จายเปนเงินเดือน เงิน
คาตอบแทนคณะผูบริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาลในสังกัด 

๒,๒๒๗,๒๐๐.-
บาท  ปรากฏตาม
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๔๑ 
และ ๔๒ 

เทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

- กองคลัง             



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑๕ เงินเดือนพนักงาน
เทศบาล 

จายเปนคาเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลในสังกัด 

๓,๖๗๘,๐๖๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๔๒, 
๕๐, ๕๕ และ ๖๖ 

เทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

กองคลัง               

๑๖ คาจางพนักงานจาง จายเปนคาตอบแทนพนักงาน
จางในสังกัด 

๒,๖๘๖,๓๒๐,.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๔๒, 
๕๑, ๕๕ และ ๖๗    

เทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

กองคลัง               

๑๗ คาครองชีพช่ัวคราว จายเปนคาครองชีพช่ัวคราวของ
พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จางในสังกัด 

๑,๑๖๒,๐๖๐.-บาท  
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๔๒, 
๕๑, ๕๕ และ ๖๗  

เทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

กองคลัง               



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑๘ เงินประจําตําแหนง  จายเปนคาประจําตําแหนงนัก
บริหารงานเทศบาลและวิชาชีพ
เฉพาะของเจาหนาที่ระบบงาน
คอมพิวเตอรในสังกัด 

๘๔,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๔๒  
  

เทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

กองคลัง               

๑๙ คาตอบแทนอ่ืนอันเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติ
ราชการเปนกรณีพิเศษ 
(โบนัส) 

จายเปนคาตอบแทนกรณีพิเศษ
ในการปฏิบัติราชการโดยวัดผล
จากการประเมินบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน แก
พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จางในสังกัด 

๔๐๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ 
หนา  ๔๓ 

เทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

กองคลัง               

๒๐ คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปน
ประโยชนแก อปท. 

จายเปนคาตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง  
คณะกรรมการตรวจการจางงาน
กอสราง และผูควบคุมงาน
กอสรางฯลฯ 

๕๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา  ๔๓ 

เทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

กองคลัง               



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๒๑ คาเบี้ยประชุม จายเปนคาเบี้ยประชุมใหแก
กรรมการที่สภาเทศบาลแตงต้ัง
หรือคณะกรรมการอ่ืน 

๒๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๔๓ 
   

เทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

กองคลัง               

๒๒ คาตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

จายเปนคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จางในสังกัด 

๑๔๕,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๔๓, 
๕๑, ๕๖ และ ๖๗ 

เทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

กองคลัง               

๒๓ คาเชาบาน จายเปนคาชวยเหลือคาเชาบาน
พนักงานเทศบาล ในสังกัด 

๑๗๓,๔๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๔๓, 
๕๑, ๕๖ และ ๖๗ 

เทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

กองคลัง               



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๒๔ ชวยเหลือการศึกษาบุตร จายเปนคาชวยเหลือเพื่อการ
รักษาพยาบาลแกพนักงาน
เทศบาล และนายกเทศมนตรีใน
สังกัด 

๖๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓หนา ๔๓, 
๕๑ และ ๖๗  

เทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

กองคลัง               

๒๕ ชวยเหลือคา
รักษาพยาบาล 

จายเปนคาชวยเหลือเพื่อการ
รักษาพยาบาลแกพนักงาน
เทศบาล และนายกเทศมนตรีใน
สังกัด 

๑๗๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๔๓, 
๕๑, ๕๖ และ ๖๗    

เทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

กองคลัง               

๒๖ เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

จายเปนคาสมทบกองทุน
ประกันสังคมแกพนักงานจางใน
สังกัด 

๓๔๘,๓๙๖.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา  ๘๑ 
 

เทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

กองคลัง               



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๒๗ เงินสํารองจาย จายในกรณีจําเปนหรือบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชนที่
ไมสามารถคาดการณได 

๓๐๐,๐๐๐-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา  ๘๒ 
 

เทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

กองคลัง               

๒๘ คาบํารุงสันนิบาตแหง
ประเทศไทย 

จายเปนคาสนับสนุนสมาคม
สันนิบาตเทศบาล เพื่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงาน 
และพัฒนาขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอการบริหารงาน
เทศบาล 

๒๙๐๒๑.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๘๒  
 

เทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

กองคลัง              

๒๙ โครงการทุนการศึกษา
เรียนตอตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 

จายเปนคาการสนับสนุนให
พนักงาน ผูบริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาลในสังกัด ศึกษาตอใน
ระดับที่สูงข้ึน เพื่อประโยชนตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

๔๔๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๘๒ 
 

เทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

กองคลัง               



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๓๐ เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถ่ินเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 

จายเปนเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ทองถิ่นเทศบาลตําบลเวียงพาง
คํา ประจําป ๒๕๕๓ จํานวน  
๑๒,๑๓๘ สมทบอัตรารอยละ 
๕๐/คน ๆ ละ ๒๐ บาท 

๒๔๓,๖๖๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๘๒ 
 

เทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

กองคลัง               

๓๑ โครงการจัดการจราจร จายเปนคารางวัลในคดีจับกุม
ผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทาง
บกในเขตเทศบาล คาจัดซื้อวัสดุ 
และอุปกรณเกี่ยวกับการจราจร 
และวัสดุอื่นที่เกี่ยวของ 

๕๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๘๒ 
 

เทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

กองคลัง               

๓๒ โครงการชวยเหลือทําศพ
พนักงานจาง 

- เปนคาใชจายชวยเหลือทําศพ
ของพนักงานจาง  

๕,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๘๒ 
 

เทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

กองคลัง             



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๓๓ สนับสนุนกองทุน
บําเหน็จบํานาญ 

จายเปนคาสนับสนุนกองทุน
บําเหน็จบํานาญเพื่อสรางขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานเทศบาลใน
สังกัด 

๓๔๖,๘๓๖.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๘๓ 
 

เทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

กองคลัง               

๓๔ คาธรรมเนียมหรือ
คาลงทะเบียนในราชการ
ของเทศบาล  

จายเปนคาลงทะเบียนเพื่อเขารับ
การอบรม สัมมนา ประชุมทาง
วิชาการของคณะผูบริหาร   
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  พนักงานจาง และครู
ผูดูแลเด็กในสังกัด 

๒๘๒,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๔๔, 
๕๒, ๕๖ และ ๖๘ 

เทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

กองคลัง               

๓๕ คารับรองและพิธีการ จายเปนคารับรองและพิธีการใน
การเลี้ยงรับรองตอนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล  เลี้ยงรับรอง
การประชุมสภาทองถ่ิน  หรือ
คณะกรรมการ  
คณะอนุกรรมการตามระเบียบ 
กฎหมายที่เก่ียวของ 

๑๔๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๔๔ 

เทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

กองคลัง               



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๓๖ คาจางที่ปรึกษา วิจัย 
ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบภายในองคกร  

จายเปนคาจางที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัยชุมชน  ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบตาง ๆ  สราง
ระบบการเก็บขอมูลสถิติ การ
วางแผนพัฒนาและติดตาม
ประเมินผลในดานตาง ๆ  
 

๕๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๕๐ 

เทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

กองคลัง               

๓๗ คาของขวัญ ของรางวัล
หรือเงินรางวัล 

จายเปนคาของขวัญ ของรางวัล  
หรือเงินรางวัล  ในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม กระเชาดอกไมและพวง
มาลาสําหรับพีการในวันสําคัญ
ตาง ๆ ตามวาระและโอกาสที่
จําเปน 

๓๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๔๕, 
๕๒ 

เทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

กองคลัง               

๓๘ คาเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 

จายเปนคาเดินทางไปราชการ
ของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจางในสังกัด 

๓๓๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๔๖, 
๕๒, ๕๖ และ ๖๘ 

เทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

กองคลัง               



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๓๙ คาออกแบบ  คาควบคุม
งานเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งกอสราง   

จายเปนคาจางออกแบบ คา
ควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน 
นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง  
 

๕๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๘๐ 
 

เทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

กองคลัง               

๔๐ คาจางเหมาบริการ  
   

จายเปนคาจางเหมาแรงงานใน
การจัดทําของ ดูแลรักษาสวน 
สาธารณะตนไม ทําความสะอาด
อาคาร จัดเก็บขอมูล จัดทํา
เอกสาร ฯลฯ 

๑๕๐,๐๐๐.-บาท
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๔๔ 
 

เทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 
 

กองคลัง               

จายเปนคาจางเหมาพนักงาน
จัดเก็บคาธรรมเนียมขยะมูลฝอย
ในเขตเทศบาลฯ 

๕๔,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๕๒ 
 

เทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 
 

กองคลัง               



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

  จายเปนคาจางชวยเหลือ
ปฏิบัติงานรองรับการใหบริการ
ประชาชนในการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ ตอนรับคณะ
ศึกษาดูงาน  ใหบริการประชาชน
ผูมาติดตองาน ประสานแจง
ขอมูลขาวสาร เสียงตามสาย 
วิทยุชุมชน ชวยเหลือ
ประสานงานกิจการสภา 
ประชาคมหมูบาน/ตําบล ผูนํา
ชุมชน ชวยเหลืองานบริการ
ศูนยบริการรวมฯ  งานพัสดุ ฯลฯ 

๙๕,๒๘๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๔๔ 
 

เทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 
 

กองคลัง               

จายเปนคาจางเหมาบริการที่
จําเปนตอการใหบริการ
ประชาชน เชน คาแรงงานขุด
ลอก กําจัดวัชพืช กอสรางฝายนํ้า
ลน และอ่ืน ๆ                                                                                                                

๘๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๖๘ 
 
 
 

เทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 
 

กองคลัง               



 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๔๑ 
  

คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมทรัพยสินของ
ทางราชการ 

จายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษา
วัสดุ  หรือทรัพยสินอ่ืนที่อยูใน
ความดูแลของเทศบาลฯ   

๑๔๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๔๖, 
๕๒, ๕๗ และ ๖๙ 

เทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

กองคลัง               

จายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษา
ครุภัณฑ  หรือทรัพยสินอื่นที่อยู
ในความดูแลของเทศบาลฯ 
 

๑๕๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม  
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๔๙, 
๕๗  

เทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

กองคลัง               

จายเปนคาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท งานทาง  งานสะพาน 
ทอเหลี่ยม อาคารที่อยูในความ
ดูแลของเทศบาลฯ 

๑๐๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม  
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๘๐  

เทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

กองคลัง               

 



 

๖.ยุทธศาสตร    พัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
แนวทางการพัฒนาที ่  ๖.๓  เร่ืองพัฒนาการบริหารงานการคลัง ระบบการพัสดุ และระบบการจัดเก็บรายได 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนยขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อจัดจาง
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นระดับอําเภอ
อําเภอแมสาย 

- อุดหนุน อบต.บานดายเพื่อจัด
กิจกรรมพัฒนาการบริหาร
จัดการศูนยขอมูลขาวสารจัดซื้อ
จัดจาง อปท.อําเภอแมสาย  

๔๕,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏใน 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๕๗  

- อบต.บาน
ดาย 

- สํานักปลัดฯ               

๒ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายไดและระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

- จัดหาของขวัญของรางวัลของ
ที่ระลึก 
งบประมาณ ๒๕,๐๐๐.- บาท 

๕๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๕๒  

เขตเทศบาล
ตําบล 
เวียงพางคํา 

- งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได  
กองคลัง 

            

- จัดฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
พนักงาน 
งบประมาณ ๒,๐๐๐.- บาท 

            

- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ
เผยแพรความรูเกี่ยวกับภาษี 
งบประมาณ ๕,๐๐๐.- บาท 

            

- ปรับปรุงพัฒนาระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

            

 
 



 

ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๔  เร่ืองพัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑ โครงการปรับปรุงสํานัก
ทะเบียนอําเภอแมสาย 

- อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอแมสายตามโครงการ
ปรับปรุงสํานักทะเบียนอําเภอ 
แมสาย 

๓๕,๐๐๐.- บาท 
ปรากฏใน 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๕๐  

สํานัก
ทะเบียน
อําเภอแม
สาย 

- งานทะเบียน
ราษฎร  
สํานักปลัดฯ 
- อําเภอแมสาย 

            
            

๒ โครงการจัดหาวัสดุ
สํานักงาน 

- จัดหาวัสดุสํานักงาน ๑๘,๕๐๐.- บาท 
ปรากฏใน 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๔๗  

เทศบาล
ตําบลเวียง
พางคํา 

- งานทะเบียน
ราษฎร  
สํานักปลัดฯ 
  

            

 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๕  เร่ืองพัฒนาระบบการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่สําคัญแกประชาชน 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑ โครงการพัฒนาระบบ
การประชาสัมพันธ 
เผยแพรขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนตอ
ประชาชน 

- จัดหาวัสดุอุปกรณที่จําเปนใน
การเผยแพรขอมูลขาวสาร 
- บํารุงรักษาบอรด
ประชาสัมพันธ 
- ดําเนินกิจการหอกระจายขาว 
วิทยุชุมชน 

๕๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏใน 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๗๑  

เขตเทศบาล
ตําบลเวียง
พางคํา 

- งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
สํานักปลัดฯ 

            

๒ โครงการจัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพรประชาสัมพันธ 

- จัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ เพิ่ม
ประสิทธิภาพงาน
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ทางราชการ 

๒๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา  ๔๗ 

เขตเทศบาล
ตําบลเวียง
พางคํา 

- งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
สํานักปลัดฯ 

            

- จางโฆษณาและเผยแพร
ขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน ประชาสัมพันธ
เคลื่อนที่ โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพตางๆ 

๑๓๕,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
๒๕๕๓ หนา ๔๔, 
๕๒, ๕๖ และ ๖๘  

            




