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4.ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ด้�นระบบโครงสร้�งพื้นฐ�น

ที่ โครงการ/กิจกรรม เบิกจ่าย (บาท)

1 โครงการก่อสร้างรางระบายซอยตัดเข้าสวนลิ้นจี่ ใกล้บ้านนายเงิน คำาเงิน พร้อมก่อสร้างถนน หมู่ 1 242,000.00

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 4 หมู่ 2 พร้อมก่อสร้างถนน 154,000.00

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำาพร้อมฝาปิด และไหล่ทาง ซอย 2 หมู่ 4 1,937,000.00

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา คสล. ซอย 12 เชื่อมต่อถึงบ้าย นายอำานวย ศักดิ์สูง 1,196,000.00

5 โครงการก่อสร้างรางระบายพร้อมไหล่ทาง ซอย 6 ทิศเหนือ 2,401,500.00

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำาพร้อมไหล่ทาง และซ่อมแซมถนน คสล.ซอยมาดีรีสอร์ท เชื่อมต่อเขต ทต.แม่สาย 2,180,000.00

7 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอ่างเก็บน้ำา หมู่ 7 847,500.00

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมต่อซอยตามสบาย หมู่ที่ 4 40,000.00

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งเจริญ 9 หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายสามารถ นามอ้าย) 129,999.00

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งเจริญ 6 หมู่ที่ 5 151,999.00

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งเจริญ 7 หมู่ที่ 5 (ซอยโชคอำานวย) 237,000.00

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งเจริญ 27 หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายก๋อง อาริยะ) 214,000.00

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งเจริญ 13 หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายชวดล ดาวิชัย) 129,000.00

14 โครงการก่อสร้าง คสล. ซอยรุ่งเจริญ 16 หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายจาย อ้ายนาง ถึง บ้านนายอินต๊ะวัน นามใส) 169,999.00

15 โครงการก่อสร้างแนวกันดินพังทลายกลางซอย 12 โฮมสเตย์ หมู่ที่ 6 140,000.00

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศรีสวาสดิ์ หมู่ที่ 9 77,000.00

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคำาลือกาศ หมู่ที่ 9 104,000.00

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสมบัติ ศรียอง หมู่ที่ 9 36,000.00

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยภิระบรรณ หมู่ที่ 9 95,000.00

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเงิน ไชยโย หมู่ที่ 9 54,000.00

21 โครงก่อสร้างถนน คสล.ตรงข้างสนามยิงปืน ซอย 1 หมู่ที่ 10 249,000.00

22
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา คสล. พร้อมฝาปิดพร้อมไหล่ทางซอยข้างวัดป่าเหมือดทิศเหนือ (ซอยบ้านนายเสริมจิตต์ 

บุญยวง) หมู่ที่ 8
359,000.00

23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา คสล. พร้อมฝาปิด ซอยร้านลาบลุงใจ๋ ถึง ลำาห้วยมะกอกหวาน หมู่ที่ 8 325,000.00

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขึ้นดอยช้างงู พร้อมรางระบายน้ำาตะแกรงเหล็ก หมู่ 1 300,000.00

25 โครงการก่อสร้าง คสล.พร้อมรางระบายน้ำา คสล.พร้อมฝาปิดสองข้างจากซอยโบสถ์คริสต์บ้านผู้ช่วยสุวิทย์ หมู่ที่ 7 370,000.00

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตรงข้ามสนามยิงปืน ซอย 3 หมู่ที่ 10 260,000.00

27 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา พร้อมฝาปิดพร้อมไหล่ทาง ซอย2 (ทิศเหนือ) หมู่ 8 1,933,500.00

28 โครงการก่สอร้างรางระบายน้ำา คสล.พร้อมไหล่ทางซอยมิถุนายน หมู่ที่ 4 359,000.00

รวมทั้งสิ้น 14,691,497.00

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย 7 หมู่ 6 บ้านผาหมี ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 370 เมตร 
หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 465,000 บาท
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา คสล. ซอย 12 หมู่ 5  
บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ งบประมาณ 1,196,000 บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำาพร้อมไหล่ทาง และซ่อมแซมถนน คสล. เดิม สถานที่ก่อสร้างซอยมาดีรีสอร์ท  
เชื่อมต่อเขตเทศบาลตำาบลแม่สาย งบประมาณ 2,180,000 บาท

ภ�พ
กิจกรรม 
ตามยุทธศาสตร์	ที่	4

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอ่างเก็บน้ำา หมู่ 7 บ้านห้วยน้ำาริน 
งบประมาณ 847,500 บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งเจริญ 7 หมู่ 5 
บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ งบประมาณ 237,500 บาท

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมซ่อมแซมไหล่ทางตามภารกิจถ่ายโอนการก่อสร้างและบำารุงรักษาถนน
บริเวณถนนลาดยาง ชร 2137 บ้านป่าเหมือด-ผาหมี งบประมาณ 660,000 บาท
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ที่ โครงการ/กิจกรรม เบิกจ่าย (บาท)

1 โครงการเทศบาลสีเขียว 39,580.00

2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10,000.00

3 โครงการปลูกป่าด้วยใจเราบรรเทาโลกร้อน 730.00

4 โครงการหมู่บ้านถนนปลอดถังขยะ "สร้างความสะอาดสวยงามสู่ชุมชนน่าอยู่" 3,180.00

5 โครงการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร 662,519.00

6  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางและเกาะกลางถนนพหลโยธิน 441,000.00

รวมทั้งสิ้น 1,157,009.00

5.ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ด้�นก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

โครงการหมู่บ้านปลอดถังขยะ
	 	 	 	 14	 มิถุนายน	 2559 : นายฉัตรชัย ชัยศิริ นายก
เทศมนตรีตำาบลเวียงพางคำา ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง 
(MOU) ระหว่างเทศบาลตำาบลเวียงพางคำา และผู้ใหญ่
บ้านหมู่ที่ 10 บ้านป่ายางผาแตก ในการจัดทำาบริการ
สาธารณะด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามโครงการ
หมู่บ้านปลอดถังขยะ สร้างความสะอาด สวยงามสู่
ชุมชนน่าอยู่ ประจำาปี 2559 ณ บริเวณสี่แยกหน่วย
บริการประชาชน หมู่ 10 ตำาบลเวียงพางคำา

					 15 กรกฎาคม 2559 : เทศบาลตำาบลเวียงพางคำา ร่วม
กับ ผู้นำาชุมชน ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่
เทศบาลตำาบลเวียงพางคำา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกัน 
ปลูกป่า เพื่อฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว “รักน้ำา รักป่า รักแผ่นดิน“ ตามโครงการ
ปลูกป่าด้วยใจเรา บรรเทาโลกร้อน ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำา 
หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ ตำาบลเวียงพางคำา อำาเภอ
แม่สาย จังหวัดเชียงราย

 12 กันยายน 2559 : เทศบาลตำาบลเวียงพางคำา ร่วมกับบริษัท บีอีซี-เทโร เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำากัด (มหาชน) และน้องไดร์ (นางสาว จิณณ์ณิตา บุดดี) มิสไทย
แลนด์เวิลด์ 2016 ร่วมปลูกต้นไม้ และให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาป่าไม้ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำาปี 2559 ณ ดอยผาหมี และดอยห้วยน้ำาริน ตำาบลเวียง
พางคำา อำาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำาคัญการดูแลรักษาน้ำาและป่า และนำาไปสู่การช่วยกันดูแลรักษาความสมดุลของ
ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้.

  

       โครงการปลูกป่าด้วยใจเรา	บรรเทาโลกร้อน

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	ประจำาปี	2559
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา คสล. ซอย 12 หมู่ 5  
บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ งบประมาณ 1,196,000 บาท
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6.ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ด้�นก�รบริห�รจัดก�รที่ดีต�มหลักธรรม�ภิบ�ล

ที่ โครงการ/กิจกรรม เบิกจ่าย (บาท)

1 โครงการจัดทำาผังชุมชนและแผนชุมชนพัฒนาพื้นที่และจัดภูมิทัศน์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 6,829.00

2 โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำาบลและคณะกรรมการจัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่น 6,532.00

3 โครงการประชุมสัมมนาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำาบลเวียงพางคำา 2,283.00

4 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนอย่างมีประสิทธิภาพ 12,122.00

5 โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล 60,000.00

6 โครงการพัฒนาและวางระบบ Smart Office : ระบบติดตามการให้บริการและอำานวยความสะดวกแก่ประชาชน โครงการไม่ใช้งบประมาณ

7 โครงการบริการอินเตอร์เน็ตตำาบล โครงการไม่ใช้งบประมาณ

8 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ 17,300.00

9
โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารสถานที่กลางสำาหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่นอำาเภอแม่สาย
50,000.00

10 โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อประชาชน 60,000.00

11 โครงการจัดกิจกรรมแถลงผลการดำาเนินงานประจำาปีของเทศบาลตำาบลเวียงพางคำา 3,360.00

12 โครงการใส่ใจงานบริการทะเบียนราษฎร 6,482.00

13 โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 45,000.00

14 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 37,500.00

15 โครงการประชุมประชาคมและคณะกรรมการชุมชนตำาบลเวียงพางคำาสัญจร 50,750.00

16 โครงการจัดกิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" 3,575.00

17 โครงการจัดกิจกรรม "วันเทศบาล" 2,904.00

18
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ด้านกฎหมาย : คลีนิกกฎหมาย คลีนิกกฎหมาย ศูนย์คุ้มครอง

ผู้บริโภค
โครงการไม่ใช้งบประมาณ

19 โครงการเยาวชนต้นกล้าความดีต่อต้านคอร์รัปชั่น 25,049.00

20 โครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครงานทะเบียนประจำาหมู่บ้าน (ครู ก.) 4,160.00

21 โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชนสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 30,000.00

22 โครงการพัฒนาผู้นำาคุณธรรม 11,437.00

23 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำาระดับผู้บริหาร (Leadership) 4,354.00

24 โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ : KM , KPl ,สมรรถะ 9,928.00

25 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาลตำาบลเวียงพางคำา 540,142.00

26 โครงการบริหารจัดการองค์กร 11,171,226.78

รวมทั้งสิ้น 12,160,933.78

คำาขวัญตำาบลเวียงพางคำา
เวียงพางคำา	เมืองกำาเนิดแห่งสยาม	นามแผ่นดิน	พระเจ้าพรหมปฐมกษัตรามหาราช

งามวิลาส	ดอยผาหมี	ลิ้นจี่หวาน	น้ำาหนองแหวนเย็นร่มรื่น
ชนหลากเผ่า	ล้ำาค่าวัฒนธรรม	สุดชายแดน	ถิ่นธุรกิจเหนือสยาม



  

   																โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	ประจำาปี	2559

  

   															กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	ประจำาปี	2559

							27	เมษายน	2559 : เทศบาลตำาบลเวียงพางคำา ได้จัดโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำาปี 2559 : สัปดาห์แห่งการรณรงค์รักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ เนื่องใน 
วันเทศบาล ประจำาปี 2559 โดยมี นายธนทรัพย์ เกเย็น รองนายกเทศมนตรี ได้นำาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำาชุมชน กลุ่มองค์กรในพื้นที่ /พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
สังกัดเทศบาลตำาบลเวียงพางคำา เข้าร่วมกิจกรรมบำาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าวัดป่าเหมือด หมู่ที่ 9

ภ�พ
กิจกรรม 
ตามยุทธศาสตร์	ที่	6

23	 มีนาคม	 2559	 : เทศบาลตำาบลเวียงพางคำา ร่วมกับหน่วยงานทหาร ตำารวจ อสม.  
อปพร. และกำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ภายในเขตตำาบลเวียงพางคำา จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 
ประจำาปี 2559

				โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล	ประจำาปี	2559

					17	มิถุนายน	2559	:	งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง ออกบริการจัด
เก็บภาษีนอกสถานที่แบบเชิงรุก ในรายที่ค้างชำาระภาษี ตามโครงการ “ภาษี
บริการทุกเวลา พักเที่ยงหลังเลิกงานเชิญท่านมา เสาร์ไปหาประชาชน 
ประจำาปีงบประมาณ 2559” เพื่อลดปัญหาการค้างชำาระภาษี และเพื่อนำา
ภาษีมาพัฒนาตำาบลเวียงพางคำาให้เจริญก้าวหน้า

			4	-	14	มีนาคม			2559		:		งานวิเคราะห์นโยบายและแผน        เทศบาลตำาบลเวียงพางคำา จัด  
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10 ต.เวียงพางคำา เพื่อจัดทำาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา พ.ศ.2560-2563 และแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 ณ ศาลาอเนก 
ประสงค์ประจำาหมู่บ้าน ที่ 1-10 ต.เวียงพางคำา

								โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน	ประจำาปี	2559

  

   			โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่เชิงรุก


