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       24	 กุมภาพันธ์	 ของทุกปี ถือเป็นวันพระเจ้า
พรหมมหาราช ประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงนำาเครื่องราชสักการะ 
ร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณ เพื่อเทิดพระเกียรติและสำานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองค์ตลอดมา ณ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้า
พรหมมหาราช อำาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

 พระบรมราชนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช ได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการพิจารณาอนุสาวรีย์แห่งชาติ โดยเริ่มดำาเนินการ
ก่อสร้าง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2544 และทำาพิธีบวงสรวง
วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พุทธศักราช 2544 โดยนายสำาเริง  
ปุณโยปกรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานและดำาเนินการ
เสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2546 ทั้งนี้ ได้ทำาพิธีบวงสรวง 
และสักการะพระบรมราชนุสาวรีย์ ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 
พุทธศักราช 2546

 ด้วยความร่วมมือของส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน
ชาวแม่สายตลอดจนชาวจังหวัดเชียงราย ที่ได้ร่วมใจในการสร้างพระบรม
นุสาวรีย์นี้ขึ้น เพื่อน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระเจ้าพรหม
มหาราช ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์  
จึงได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อดำาเนินการก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ 
6,000,000 บาท (หกล้านบาท) 

 พระรูปปั้นของพระเจ้าพรหมมหาราช มีขนาดหน่ึงเท่า
ครึ่งของพระองค์จริง ออกแบบโดยนายธานี กลิ่นขจร ประติมากรจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร และแท่นประดิษฐานพระเจ้าพรหมมหาราช 
ออกแบบโดย นายภูธิปนิธิศร์ คงโภคานันทน์ (นายชาญณรงค์ คงโภคา) 
นักวิชาการช่างศิลป์ จากกรมศิลปากร
 

พระบรมรูปพระเจ้าพรหมมหาราช

 (1) รูปลักษณะพระวรกายท่าทางสง่างามสมเป็นนักรบ ประทับ
ยืนแบบตริภังค์ ทรงเครื่องแบบอย่างกษัตริย์ล้านนา หันพระพักตร์มอง
ไปเบื้องหน้าเสมือนทรงดูแลอาณาประชาราษฎร์ ด้วยพระเมตตาและยัง
ทรงรักษาราชอาณาจักรให้ร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระบารมีตลอดรัชสมัยของ
พระองค์ บ้านเมืองจึงปราศจากข้าศึกรุกราน พระหัตถ์ขวาทรงเท้าปั้นสะ
องค์ พระหัตถ์ซ้ายทรงคันธนูไว้เบื้องหน้า โดยมีซองใส่ธนูสะพายอยู่ด้าน
หลังพระปฤษฎางค์
 (2) แท่นซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระเจ้าพรหม
มหาราช มีลักษณะเป็นฐานใหญ่ทรงแปดเหลี่ยมทรงยอดปราสาทอันเป็น
มงคลแปด สำาหรับพระบารมีของพระมหากษัตริย์ในสถานแห่งนี้ มีความ
หมายคือ เมืองพางคำาที่พระองค์ทรงประสูติ ส่วนกลางของพระแท่น
ประกอบด้วยซุ้มจรนำาประดับด้วยหินทราย สลักรูปลายปุรณฆฏะ(ลาย
ดอกหม้อ) เครื่องราชบรรณาการ
 (3) ฐานลดชั้น รูปสี่เหลี่ยมทั้งสี่มุม เชื่อมต่อกับแท่นฐานแปด
เหลี่ยม สำาหรับวางพานโตกพุ่มบายศรี เป็นเครื่องราชบรรณาการที่บร
รดาหัวเมืองในอาณาจักรล้านนา และโยนกถวายแด่พระองค์
 (4) ฐานลดระดับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านหน้าพระบรมรูปประ
ดับรูปปั้นช้างเผือก อัญเชิญผางคำา (กังสะดาน) เป็นช้างคู่บารมี ตามที่พระ
เจ้าพรหมมหาราชทรงนิมิต
 (5) ฐานไพที เป็นฐานรองรับ ประกอบด้วยแท่นพระรูปปั้น ฐาน
ลดชั้นและฐานลดระดับ ซึ่งฐานไพศาลนี้แสดงความหมายถึงพื้นแผ่นดิน
อันกว้างใหญ่ไพศาลได้รวบรวมอาณาจักรไว้เป้นปึกแผ่น
 (6) ฐานล่าง เป็นฐานรองรับฐานไพที มีสถาปัตยกรรมแบบล้าน
นา มีลักษณะเป็นซุ้มมีมุขยื่นแบบจตุรมุขทรงยอดปราสาท ซึ่งซุ้มล้านนา
ทั้งสี่ซุ้มนี้ หมายถึง อาณาจักรบางส่วนที่พระองค์ทรงกอบกู้และรวบรวม
ไว้ อันหมายถึง เมืองไชยนารายณ์ เมืองไชยบุรี เมืองไชยปราการ และ
เมืองวชิรปราการ

*ที่มา : แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำาเภอแม่สาย และคำาของบประมาณ ประจำาปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2553 อำาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (23 มกราคม 2552)

	 หมายเลขติดต่อประสานงานบุคลากร

“ 
พระเจ้าพรหมมหาราช

พระมหากษัตริย์พระองค์แรก
ที่ได้รับสมัญญานามมหาราช  

“

พระร�ชประวัติ
พระเจ้�พรหม  

มห�ร�ช
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หมายเหต ุ: ** คือหมู่บ้านคาบเกี่ยวกับเทศบาลตำาบลแม่สาย

ที่มา	: ข้อมูล จากสำานักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำาบลเวียงพางคำา ณ เดือนธันวาคม 2559

ข้อมูลหมู่บ้าน	และประชากร

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำานวนครัวเรือน

(ครัวเรือน)

ประชากรชาย

(คน)

ประชากรหญิง

(คน)

รวมประชากร	

(คน)

1 ** บ้านแม่สาย 418 749 886 1,635

2 ** บ้านดอยงาม 306 861 1,066 1,927

3 ** บ้านเวียงพาน 18 29 32 61

4 บ้านป่ายางใหม่ 1,443 1,447 1,542 2,989

5 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ 1,601 1,160 1,313 2,473

6 บ้านผาหมี 380 608 668 1,276

7 บ้านห้วยน้ำาริน 165 295 295 590

8 บ้านป่าเหมือดสันติสุข 1,172 1,025 1,210 2,235

9 บ้านป่าเหมือดสุขสำาราญ 1,912 1,394 1,528 2,922

10 **บ้านป่ายางผาแตก 1,349 1,738 2,075 3,813

รวม 8,766 9,314 10,622 19,936

ข้อมูล
เทศบ�ล

 วิสัยทัศน์การพัฒนา	(	Vision	)

 พันธกิจของการพัฒนา(	Mission	)

“ เวียงพ�งคำ�เป็นเมืองน่�อยู่ ก้�วสู่ส�กลอย่�งยั่งยืน
บนพื้นฐ�นเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นธรรม�ภิบ�ล ”

1. พัฒน�ก�รจัดก�รศึกษ� ก�รกีฬ� ส�ธ�รณสุข และสังคมเชิงบูรณ�ก�รเพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิตที่ด ี
   ชุมชนเข้มแข็งส�ม�รถพึ่งตนเองได้อย่�งยั่งยืน
2. ส่งเสริมก�รอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ศ�สน� และภูมิปัญญ�ท้องถิ่น
3. เสริมสร้�งคว�มปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ก�รรักษ�คว�มสงบเรียบร้อยภ�ยในชุมชนและเขตช�ยแดน
4. เสริมสร้�งศักยภ�พคว�มเป็นเมืองแห่งก�รท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ประช�ชนมีฐ�นเศรษฐกิจที่มั่นคง 
   อย่�งยั่งยืน ภ�ยใต้หลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง
5. พัฒน�ระบบโครงสร้�งพื้นฐ�น ส�ธ�รณูปก�ร ส�ธ�รณูปโภคให้ได้ม�ตรฐ�น และครอบคลุมพื้นที ่
   เพื่อรองรับก�รขย�ยตัวของเมืองในอน�คต
6. พัฒน�ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม โดยก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วน
7. พัฒน�ก�รบริห�รจัดก�รต�มหลักธรรม�ภิบ�ลเพื่อก�รบริห�รตำ�บลแบบบูรณ�ก�ร
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รายรับตามงบประมาณ

รายการ
ประมาณการ

รายรับ	(บาท)

รับจริง

(บาท)

+สูง	,	-	ต่ำา

(บาท)

หมวดภาษีอากร 6,941,000.00 8,149,217.55 1,208,217.55

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 864,800.00 917,690.20 52,890.20

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 600,400.00 762,979.47 162,579.47

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 400,200.00 531,073.00 130,873.00

หมวดภาษีจัดสรร 28,499,300.00 27,905,437.27 -593,862.73

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,115,000.00 15,811,709.00 -2,303,291.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์พัฒนาฯ

รวมเงินรายรับตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น 55,420,700.00 54,078,106.49 -1,342,593.51

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 13,530,169.00

รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

รวมรายรับทั้งสิ้น 67,608,275.49

ร่ายจ่ายตามงบประมาณ

รายการ
ประมาณการ

รายจ่าย	(บาท)

จ่ายจริง

(บาท)

+สูง	,	-	ต่ำา

(บาท)

งบกลาง 2,329,720.00 1,666,865.50 -662,854.50

งบบุคลากร : เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320.00 2,606,400.00 -241,920.00

งบบุคลากร : เงินเดือน (ฝ่ายประจำา) 15,771,660.00 13,508,894.31 -2,262,765.69

งบดำาเนินการ : ค่าตอบแทน 1,181,200.00 1,932,002.29 750,802.29

งบดำาเนินการ : ค่าใช้สอย 9,188,200.00 4,984,637.39 -4,203,562.61

งบดำาเนินการ : ค่าวัสดุ 4,448,600.00 3,419,662.15 -1,028,937.85

งบดำาเนินการ : ค่าสาธารณูปโภค 860,000.00 714,030.21 -145,959.79

งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ 595,000.00 2,368,722.49 1,773,722.49

งบลงทุน : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 13,896,000.00 13,399,832.00 -496,168.00

งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 11,000.00 -9,000.00

งบเงินอุดหนุน 4,282,000.00 3,654,560.00 -627,440.00

งบเงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์พัฒนาฯ

รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 55,420,700.00 48,266,606.34 -7,154,093.66

รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ
13,530,169.00

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 61,796,775.34

รายรับ	สูงกว่า	รายจ่าย 	7,301,271.59	

งบร�ยรับ-ร�ยจ่�ย ประจำ�ปีงบประม�ณ 2559

ร�ยรับ

ร�ยจ่�ย

ภาษีอากรฯ

ภาษีจัดสรร
อุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เงินอุดหนุนทั่วไป หมวดค่าธรรมเนียมฯ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดภาษีจัดสรร หมวดรายได้ทรัพย์สิน

หมวดภาษีอากร

หมวดครุภัณฑ์
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

ค่าใช้สอย	วัสดุ

เงินเดือน		
ค่าตอบแทน

ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ หมวดเงินอุดหนุน

เงินเดือนค่าตอบแทน งบกลาง สำารองจ่าย

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าสาธารณูปโภค

ค่าใช้สอย วัสดุ

ร�ยรับ/ร�ยจ่�ย
2559
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   สถิติ ร�ยได้-ร�ยจ่�ย เทศบ�ลตำ�บลเวียงพ�งคำ� ( ย้อนหลัง 3 ปี )
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2557	(บาท)

ปีงบประมาณ
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ปีงบประมาณ

2559	(บาท)

รายได้     หมวดภาษีอากร 6,225,777.92  7,472,367.03 8,149,217.55

             หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 1,214,438.30  1,317,800.70 917,690.20

             หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,019,308.96  830,908.52 762,979.47

             หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 501,990.00  492,829.00 531,073.00

             หมวดภาษีจัดสรร 27,763,350.84  32,927,527.56 27,905,437.27

             หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,730,322.00  18,172,143.00 15,811,709.00

             หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์พัฒนาฯ -  1,140,693.00 -

             หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 12,056,695.31  16,165,697.22 13,530,169.00

รวม 67,511,883.33 	78,519,966.03 67,608,275.49

สถิติรายจ่าย
ปีงบประมาณ

2557	(บาท)

ปีงบประมาณ

2558	(บาท)

ปีงบประมาณ

2559	(บาท)

รายจ่าย    งบกลาง-สำารองจ่าย 1,633,414.00  1,957,471.00 1,666,865.50

              หมวดเงินเดือนค่าตอบแทน และค่าจ้างประจำา 13,678,158.10 15,371,219.20 18,047,296.6

              หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 15,580,810.95 12,515,972.91 8,404,299.54

              หมวดค่าสาธารณูปโภค 742,237.10  834,832.41 714,030.21

              หมวดเงินอุดหนุน 4,051,000.00  4,228,000.00 3,654,560.00

              หมวดร่ายจ่ายอื่น 2,253,316.40  20,000.00 11,000.00

              หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 12,593,475.22 19,034,501.70 15,768,554.49

              หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์พัฒนาฯ -  1,091,000.00 -

              หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 12,056,695.31  16,165,697.22 13,530,169.00

รวม 62,589,107.08 	71,218,694.44	 61,796,775.34

               กิจกรรม/โครงก�ร ต�มยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน� ประจำ�ปี 2559สถิติ
ร�ยได้-ร�ยจ่�ย


