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   สถิติ ร�ยได้-ร�ยจ่�ย เทศบ�ลตำ�บลเวียงพ�งคำ� ( ย้อนหลัง 3 ปี )

ที่ โครงการ/กิจกรรม เบิกจ่าย (บาท)

1 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกเชิงรุก 56,515.00

2 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการไม่ใช้งบประมาณ

3 โครงการชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยโรคติดต่อ 6,954.00

4 โครงการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยลดภัยโรคไม่ติดต่อ 662.00

5 โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตสดใส สถานีเติมใจคลายทุกข์ 600.00

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพศูนย์ 3 วัย 3 ภาษา  (วัยเด็ก, วัยทำางาน, วัยชรา) 4,932.00

7 โครงการเสริมสร้างโภชนาการดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข 1,042.00

8 โครงการคนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์ 16,658.00

9 โครงการยิ้มสดใส คนเวียงพางคำาฟันดี 8,802.00

10 โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการดูแลสุขภาพจากสารพิษ 4,834.00

11 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 215,600.00

12 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 164,362.50

13 โครงการจัดกิจกรรมวัน อสม. 10,000.00

14 โครงการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของ อสม. 20,000.00

15 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 75,000.00

16 โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม 8,235.00

17 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่สะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐาน 84,000.00

18
โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะการปฎิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กและคณะกรรมการบริหาร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
17,978.00

19 โครงการแข่งทักษะและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 11,454.00

20 โครงการอาหารเสริม (นม) สำาหรับเด็กนักเรียน 1,565,179.30

21 โครงการอาหารกลางวันสำาหรับนักเรียน  962,520.00 

22 โครงการสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์ให้แก่ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำาหมู่บ้าน และห้องสมุดประชาชนตำาบลเวียงพางคำา 86,120.00

23 โครงการจัดหาบุคคลากรพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน 108,000.00

24 โครงการอิ่มมื้อเที่ยง โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมถ์ 5 (อาหารกลางวันสำาหรับนักเรียน) 480,000.00

25 โครงการจัดหาบุคคลากรท้องถิ่นพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน 96,000.00

26 โครงการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัย  15,000.00 

27 โครงการอิ่มมื้อเที่ยง โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1,832,560.00

28 โครงการเผยแพร่สารานุกรมไทย 10,000.00

29 โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบสานงานประเพณีลอยกระทงยี่เป็ง 84,634.00

30 โครงการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) 14,835.00

31 โครงการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา 19,540.00

32 โครงการสืบสานศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีที่สำาคัญของท้องถิ่นและงานรัฐพิธี ที่สำาคัญของชาติ 9,800.00

33 โครงการจัดเตรียมพื้นที่รับเสด็จพื้นที่ทรงงาน 15,900.00

34 โครงการจัดกิจกรรมประเพณีตั้งธรรมเทศน์มหาชาติ 50,000.00

35 โครงการจัดกิจกรรมประเพณีปอยส่างลอง 30,000.00

1.ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ด้�นคุณภ�พชีวิตของประช�ชน

               กิจกรรม/โครงก�ร ต�มยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน� ประจำ�ปี 2559กิจกรรม
ต�มยุทธศ�สตร์
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(ต่อ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม เบิกจ่าย (บาท)

36 โครงการปฏิบัติธรรมรุกขมูล ม.3 10,000.00

37 โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีเลี้ยงเสี้ยวบ้าน 10,000.00

38 โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีชนเผ่าอาข่า เช่น โล้ชิงช้า, ปีใหม่ไข่แดง,ปีใหม่ลูกข่าง 10,000.00

39 โครงการจัดกิจกรรมงานปริวาสกรรม 30,000.00

40
โครงการส่งเสริมการแสดงสืบสานวัฒนธรรมชุมชน และชนเผ่า เช่น การแสดงรำานก - รำาโต, การแสดงกลองยาวประยุกต์, 

กลองมองเซอ, การแสดงรำาวงย้อนยุค
10,000.00

41 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สำาหรับเด็กและเยาวชน 20,000.00

42 โครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีบวงสรวงเจ้าแม่บัวเขียวและสืบชะตาน้ำาหนองแหวน ขึ้น 9 ค่ำา เดือน 9 20,000.00

43 โครงการจัดกิจกรรมประเพณีต้นเกี๊ยะ 30,000.00

44 โครงการไหว้สาเจ้าพ่อคำาแดง 10,000.00

45 โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชน 10,000.00

46 โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธศาสนาวันอาทิตย์ 10,000.00

47 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมชนเผ่า(อาข่า) 20,000.00

48 โครงการพัฒนาการเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 15,000.00

49 โครงการจัดงานวันฉัตรมงคล 3,000.00

50 โครงการประกอบพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) 10,000.00

51 โครงการประกอบพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันพ่อแห่งชาติ) 10,000.00

52 โครงการจัดงานวันปิยะมหาราช 3,000.00

53 โครงการงานวันพ่อขุนเม็งรายมหาราช 20,000.00

54 โครงการพิธีรดน้ำาดำาหัวพ่อขุนเม็งรายมหาราช 5,000.00

55 โครงการจัดงานบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช 25,000.00

56 โครงการพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวงเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี 3,500.00

57 โครงการงานเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี 3,500.00

58 โครงการจัดงานมัสการและสรงน้ำาพระธาตุเจ้าดอยตุง 5,000.00

59 โครงการสืบสานงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำาพระธาตุเจ้าดอยตุง 20,000.00

60 โครงการธรรมยาตราขึ้นบูชาพระธาตุดอยตุง 5,000.00

61 โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 42,950.00

62 โครงการจัดกิจกรรมเสียงสะท้อนของเยาวชนในวันเยาวชนแห่งชาติ 6,613.00

63 โครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำานึกแก่เด็กและเยาวชน 53,745.00

64 โครงการต้นกล้าศิลปะและการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน 62,015.00

65 โครงการประกวดเรียงความเยาวชนจิตสำานึกรักบ้านเกิด 8,454.00

66 โครงการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน "เวียงพางคำาคัพ" 15,000.00

67 โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยสานสัมพันธ์สายใยรักในครอบครัว 13,406.00

68 โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำาลังกายและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ 17,710.00

69 โครงการแข่งขันฟุตบอล "พรหมมหาราชคัพ" 10,000.00

70 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่เปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง 150,000.00

71 โครงการแหล่งที่เรียนรู้นอกสถานที่เปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง 80,000.00

72 โครงการพัฒนาทักษะกีฬาและการแข่งขันกีฬามุ่งสู่ความเลิศ 20,000.00

73 โครงการพัฒนาทักษะกีฬาและการแข่งขันกีฬามุ่งสู่ความสำาเร็จ 25,000.00

74 โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สายเวียงพางคำา 20,000.00
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(ต่อ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม เบิกจ่าย (บาท)

75 โครงการเทศบาลยิ้มเคลื่อนที่พบประชาชน 710.00

76 โครงการแบ่งปันน้ำาใจห่วงใยสังคม 5,330.00

77 โครงการคืนความสดใสสู่วัยชรา 14,871.00

78 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการช่วยเหลือคุ้มครองแก่เด็กและสตรี ของศูนย์ช่วยเหลือ OSCC 5,000.00

79 โครงการครอบครัวคุณธรรมนำาสังคมไทยเข้มแข็ง 2,500.00

80 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้พิการแบบมีส่วนร่วม 1,758.00

81 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 5,000.00

82 โครงการครอบครัวอบอุ่นครอบครัวเข้มแข็ง 8,985.00

83 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,479,200.00

84 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ 398,000.00

85 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,917,800.00

86 โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข็มแข็งของผู้สูงอายุตำาบลเวียงพางคำา 20,000.00

87 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำาบลเวียงพางคำา 70,000.00

88 โครงการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยและสนับสนุนการบริจาคโลหิต 5,000.00

รวมทั้งสิ้น 15,864,763.80

โครงการคนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์   .   โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกเชิงรุก

พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำาบลเวียงพางคำา

25	 มีนาคม	 2559	 :	กองการศึกษา เทศบาลตำาบลเวียงพางคำา ได้จัดพิธี
มอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำาบลเวียง
พางคำา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้ตระหนักถึงความสำาคัญ
ของการศึกษา โดยมีนายฉัตรชัย ชัยศิริ นายกเทศมนตรีตำาบลเวียงพางคำา 
เป็นประธานในพิธีมอบดังกล่าว ณ ห้องประชุมหนองแหวน.
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12	เมษายน	2559	:	กองการศึกษา เทศบาลตำาบลเวียงพางคำา จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ประจำาปี 2559 ณ ลานหน้าวัดป่าเหมือด หมู่ที่ 9 
 โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงอาทิ รำาวงย้อนยุค รำาวงไม้พลอง การประกวดส้มตำาลีลา ลาบหมู และยังมีกิจกรรมรดน้ำาดำาหัวขอพรจากผู้สูงอายุ เป็นต้น

20	เมษายน	2559	:	เทศบาลตำาบลเวียงพางคำา ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุอำาเภอแม่สาย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพความเข้มเเข็ง ชมรมผู้สูงอายุอำาเภอเเม่สาย ประจำาปี 2559 
“เดินหน้าประเทศไทย ไปกับผู้สูงอายุ” ภายใต้โครงการคืนความสดใสสู่วัยชรา ณ ลานเอนกประสงค์วัดบ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 9 ตำาบลเวียงพางคำา

เดินหน้าประเทศไทย ไปกับผู้สูงอายุ

 ประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) 2559
ภ�พ

กิจกรรม 
ตามยุทธศาสตร์	ที่	1

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำาปี 2559

กีฬาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

12	 กุมภาพันธ์	 2559	 :	 กองการศึกษา ได้จัด
กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสายใยรักในครอบครัว ประจำาปี 2559 ณ 
บริเวณลานกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเหมือด 
สุขสำาราญ หมู่ที่ 9 โดยภายในงานมีกิจกรรมเชื่อมความ
สัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้ปกครอง อาทิเช่น วิ่งผลัด ตัก
ปิงปอง เป่าลูกโป่ง เป็นต้น.
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ที่ โครงการ/กิจกรรม เบิกจ่าย (บาท)

1 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันสงกรานต์(7 แห่งความปลอดภัย) 6,632.00

2 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ (7 วันแห่งความปลอดภัย) 17,100.00

3 โครงการฝึกอบรมลูกเสือจราจรประจำาโรงเรียนและชุมชน 5,120.00

4 โครงการติดตั้งสัญญาจราจรและป้ายเตือน 28,950.00

5 โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. แห่งชาติ 3,300.00

6 โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5,020.00

7 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครดับไฟป่าและจัดทำาแนวกันไฟป่า 32,120.00

8 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน โครงการไม่ใช้งบประมาณ

9 โครงการดำาเนินงานป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย 1,600.00

10 โครงการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดเชิงรุก 5,300.00

11 โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2,470.00

12 โครงการค่ายคุณธรรมน้ำาใจเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด 30,550.00

13 โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำาเภอแม่สาย 10,000.00

14 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายราเสพติดจังหวัดเชียงราย 50,000.00

รวมทั้งสิ้น 198,162.00

2.ยุทธศ�สตรก�รพัฒน�ด้�นก�รรักษ�คว�มมั่นคงและคว�มสงบเรียบร้อย

ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย
	 	 	 	 23	มิถุนายน	2559	 : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำาบลเวียง
พางคำา ร่วมกับมูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน (บ้านนานา) ได้เข้าสาธิตการดับเพลิง 
และซักซ้อมการดับเพลิง ให้แก่เด็กนักเรียน และเจ้าหน้าที่บ้านนานา เพื่อป้องกันการ
เกิดอัคคีภัย และบรรเทาเหตุอัคคีภัย ตามโครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) ประจำาปี 2559 ณ ที่ทำาการมูลนิธิฯ(บ้านนานา)

จัดทำาแนวกันไฟสองแผ่นดิน
				12		มกราคม		2559	: งานป้องกัน และ 
บรรเทาสาธารณภัย ได้จัดกิจกรรมแนวกัน
ไฟเพ่ือป้องกันไฟป่า ตามโครงการพัฒนา
แนวกันไฟสองแผ่นดินเทิดไท้องค์ราชันย์
ป้องกันไฟป่า ประจำาปี 2559 ณ บริเวณ
พระมหาเจดีย์ชนะศึก บ้านห้วยน้ำาริน โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาไฟป่า และ
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมป้องกันอนุรักษ์ 
ทรัพยกรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม.

30 มิถุนายน 2559 : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำาบลเวียงพางคำา 
ออกติดตั้งถังเคมีดับเพลิง เพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัย ตามโครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) ประจำาปี 2559 ณ บริเวณ สถานีขนส่ง
แม่สาย และโรงเรียนบ้านป่าเหมือด.

ติดตั้งถังดับเพลิง สถานีขนส่งแม่สาย
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ที่ โครงการ/กิจกรรม เบิกจ่าย (บาท)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 17,307.00

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้สร้างความมั่นคงของครอบครัว 14,413.00

3 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว "งานประเพณีโล้ชิงช้า" 18,200.00

4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว FUN RUN ปั่นสู่กู่เต็งนาโย่ง 28,326.00

5 โครงการพัฒนาปรับปรุ่งแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น 11,500.00

6 โครงการอบรมความรู้เชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวสู่อาเซียน 10,970.00

7 โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 10,288.00

รวมทั้งสิ้น 111,004.00

3.ยุทธศ�สตรก�รพัฒน�เศรษฐกิจ

      25 สิงหาคม 2559 :	 เทศบาลตำาบลเวียงพางคำา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำาบลเวียงพางคำา โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 
และหมู่บ้านผาหมี จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวพิธีโล้ชิงช้า “จิบการแฟแลโล้ชิงช้าผาหมี” ประจำาปี 2559 ณ ลานโล้ชิงช้า 
บ้านผาหมี โดยนายชุติเดช มีจันทร์ นายอำาเภอแม่สายให้เกียรติเป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการ 
อนุรักษณ์และสืบสานประเพณีโล้ชิงช้า ของหมู่บ้านผาหมี และส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยภายในงานมีการแสดงของชนเผ่าต่างๆ รวม
ทั้งการจัดจำาหน่ายสินค้าชนเผ่าอาข่าผาหมี อาหารชนเผ่า รวมทั้งกาแฟผาหมี โดยมีนักท่องเที่ยวสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำานวนมาก.

จิบกาแฟ แลโล้ชิงช้าดอยผาหม ี2559

นายชุติเดช	 มีจันทร์	 นายอำาเภอแม่สาย ร่วมโล้ชิงช้า 
ในพิธีเปิดโครงการ “จิบกาแฟ แลโล้ชิงช้าผาหมี“ 2559

FUN RUN สู่กู่เต็งนาโย่ง
ปั่นรับลมชมวิว ทัศนาวิวดอยนางนอน ประจำาปี 2559

							1	พฤษภาคม	2559	: เทศบาลตำาบลเวียงพางคำา ร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ
แม่สาย ได้จัด โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว FunRun สู่กู่เต็งนาโย่ง ปั่นรับลม 
ชมวิว ทัศนาวิว ดอยนางนอน ประจำาปี 2559 โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ นายอำาเภอ
แม่สาย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและร่วมปั่นจักรยานพร้อมกับประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการในครั้งนี้ ซึ่งในการจัดกิจกรรมได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมเป็น
จำานวนมาก


