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แนะนำ�

ผู้บริหาร

เรียงจากซ้ายไปขวา

1.นายสมพงษ์ วงค์ธรรม
2.นายธนทรัพย์ เกเย็น
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สารจาก...นายกเทศมนตรีตำ�บลเวียงพางคำ�
สวัสดีครับ

นายฉัตรชัย ชัยศิริ

นายกเทศมนตรีตำ�บลเวียงพางคำ�

พ่อแม่พี่น้องชาวตำ�บลเวียงพางคำ�ทุกท่าน ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่
ที่กระผม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้อง ให้เข้ามาเป็นตัวแทนในการ
ทำ�หน้าที่บริหารงานในตำ�แหน่งนายกเทศมนตรีตำ�บลเวียงพางคำ� กระผมและคณะผู้บริหารทุกท่าน
พยายามทุ่มเทการทำ�งานให้บังเกิดผลสำ�เร็จ โดยยึดหลักการให้บริการประชาชนเป็นสำ�คัญ พร้อม
กับการพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กระผมและคณะผู้บริหาร ตลอดจนทุกภาคส่วนราชการของเทศบาลตำ�บลเวียงพางคำ�
ได้ดำ�เนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำ�บลเวียงพางคำ�มาโดยตลอด และด้วย
ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชน ทั้งทางด้านวิชาการ สติปัญญา
และกีฬา ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพและสร้างชุมชนเข้มแข็ง ด้านโครงสร้างพื้น
ฐานและการบริการสาธารณะ พัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้ความสะดวกในการสัญจร ด้านการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มพื้นที่สีเขียว และด้านการบริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมกระบวนการทำ�งาน และวิธีการทำ�งานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ส่งเสริมให้
มีเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการประชาชน และบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ โปร่งใส จริงใจ พี่น้องประชาชนสามารถตรวจสอบคุณธรรมในการดำ�เนินงานได้ทุก
รูปแบบ
ตามที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน มาตรา 48 ทศ
วรรคห้า ซึ่งกำ�หนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำ�รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลง
ไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำ�ทุกปี และให้ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
โดยเปิดเผย และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ�แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น นำ�เสนอรายงานต่อ
สภาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ดังนั้นจึงได้มีการจัดทำ�
รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2559 ฉบับนี้เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้ทุกท่าน
ได้รับทราบโดยทั่วกัน
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แนะนำ�

หมายเลขติดต่อประสานงานบุคลากร

สภาเทศบาล
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เรียงจากซ้ายไปขวา

1. นายอัจฉยะ ธำ�รงทัศนีย์
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5. นายดำ�รงค์ พนาพิทักษ์ทอง
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สมาชิกสภาเทศบาล 089-701-7476
สมาชิกสภาเทศบาล 081-028-4789
สมาชิกสภาเทศบาล 089-068-1988
เลขานุการสภาเทศบาล 089-558-7071
ประธานสภาเทศบาล 083-579-7705
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6. นายวิษณุ จันทร์เทพ
7. นางสาวศิริลักษณ์ โสภา
8. นายอภิรุต ลังกากาศ
9. นายสุคำ� วินัน		
10. นายอำ�นวย ก๋าปัญญา
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รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
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088-806-5687
086-912-9921
089-758-1592
085-038-7813
080-499-8907

สารจาก...ประธานสภาเทศบาลตำ�บลเวียงพางคำ�
สวัสดีครับ

พ่อแม่พี่น้องชาวตำ�บลเวียงพางคำ�ทุกท่าน นับตั้งแต่ กระผม
และทีมงานสมาชิกสภาเทศบาลตำ�บลเวียงพางคำ� ได้รับการเลือกตั้งและดำ�รงตำ�แหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตำ�บลเวียงพางคำ� กระผมและสมาชิกสภาเทศบาลตำ�บลเวียงพางคำ�
ทุ ก ท่ า นมี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะดำ � เนิ น งานตามภารกิ จ อำ � นาจหน้ า ที่ ข องสภาเทศบาลตำ � บล
ในการออกเทศบัญญัติเพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร และพัฒนาเทศบาลตำ�บลเวียงพางคำ�
โดยไม่ ขั ด ต่ อ บทกฏหมาย กระผมและสมาชิ ก สภาเทศบาลตำ � บลเวี ย งพางคำ � ทุ ก ท่ า น
ตระหนักดีว่า เรามีหน้าที่รับฟังปัญหา ความต้องการ ความเดือดร้อนตลอดจนข้อเรียกร้อง
ต่างๆ แล้วนำ�ไป เสนอต่อฝ่ายบริหาร และร่วมกันแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้แก่พี่น้องชาวบ้าน
ในส่วนของ การทำ�งานกับผู้บริหาร กระผมและทีมงานสมาชิกสภาเทศบาลตำ�บลเวียงพางคำ�
ได้มีการตรวจสอบให้คำ�ปรึกษา และคำ�แนะนำ�ในการนำ�เงินงบประมาณประจำ�ปีมาใช้อย่าง
คุ้มค่า ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

นายดำ�รงค์ พนาพิทักษ์ทอง

ประธานสภาเทศบาลตำ�บลเวียงพางคำ�
4

ในโอกาสนี้ กระผมในฐานะของผู้แทนสภาเทศบาลตำ�บลเวียงพางคำ� ขอสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำ�บลเวียงพางคำ�ทุกท่าน ว่าจะดำ�เนินการพัฒนาตำ�บล
ตามอำ�นาจหน้าที่ ดำ�เนินการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนดูแลทุกข์สุขและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อให้ประชาชนชาวตำ�บลเวียงพางคำ� มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ควบคู่กับธรรมาภิบาล
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แนะนำ�

หมายเลขติดต่อประสานงานบุคลากร

ผู้นำ�ชุมชน

1

2

3

เรียงจากซ้ายไปขวา

1. นายชาญยุทธ รุ่งทวีพิทยา
3. นายเสาร์คำ� คำ�เหลือง
5. นายสมศักดิ์ กนิษฐารมณ์
7. นายจรัลชัย ฤกษ์ใหญ่
9. นายถนอม ใจหล้า 		
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ผู้ใหญ่บ้าน ม.6
ผู้ใหญ่บ้าน ม.4
กำ�นัน/ผู้ใหญ่บ้าน ม.1
ผู้ใหญ่บ้าน ม.8
ผู้ใหญ่บ้าน ม.3
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081-287-9297
089-854-0794
081-473-7503
083-474-8657
085-029-8402
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2. นายนพรัตน์ สงวนศักดิ์
4. นายวสันต์ ลังกากาศ
6. นายอภิวัฒน์ อัครพลเมธา
8. นายสุพรรณ์ ติยะกว้าง
10. นางทัศมาลี ข่ายสุวรรณ
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ผู้ใหญ่บ้าน ม.2
ผู้ใหญ่บ้าน ม.5
ผู้ใหญ่บ้าน ม.7
ผู้ใหญ่บ้าน ม.9
ผู้ใหญ่บ้าน ม.10

086-461-8385
086-921-8125
086-183-8856
084-899-6648
082-898-5478

รายชื่อประธานชุมชนตำ�บลเวียงพางคำ�
หมู่ที่

รายชื่อชุมชน

10

รายชื่อประธานชุมชน

หมายเลขโทรศัพท์

1

ประธานชุมชนถ้ำ�ผาจม

นายอินทวน ชื่องาม

086-188-9214

2

ประธานชุมชนดอยงาม

นายมารุต เกียรติวัฒน์

086-586-8120

3

ประธานชุมชนบ้านเวียงพาน

นายวิชัย พิมพ์อุบล

085-714-5642
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ประธานชุมชนป่ายางใหม่

นายนพพล ศรีลังกา

080-491-4386

5
6
7
8
9
10
10

ประธานชุมชนป่าเหมือดรุ่งเจริญ
ประธานชุมชนบ้านผาหมี
ประธานชุมชนบ้านห้วยน้ำ�ริน
ประธานชุมชนป่าเหมือดสันติสุข
ประธานชุมชนป่าเหมือดสุขสำ�ราญ
ประธานชุมชนผาป่ายางแตกสร้างสรรค์ เขต 1
ประธานชุมชนป่ายางผาแตกพัฒนา เขต 2

นายธนนันท์ แสงเจริญ
นายทนงศักดิ์ ภัทรนันทกุล
นายจันทร์ ตาอุ่น
นายสายยุทธ์ สัมพันธ์สิทธิ์
นายนนท์เดชา ทาเศรษฐ
นายอนุวัฒน์ เตี้ยเนตร
นายสมประสงค์ ตั้งกิจเจริญถาวร

086-587-2242
0834-410-0470
089-431-6045
086-918-9186
088-266-8897
088-266-7717
064-338-8999

