ที่ ลป ๕๓๘๐๑/ว

เทศบาลตําบลแมเมาะ
ถนนแมเมาะ - ลําปาง ลป. ๕๒๒๒๐
มีนาคม 2562

เรื่อง

เชิญประชุมพิจารณาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เรียน

(คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ)

สิ่งที่สงมาดวย ๑. ระเบียบวาระการประชุมฯ
๒. รางแผนพัฒนาทองถิ่นฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ชุด

ตามที่เทศบาลตําบลแมเมาะไดแตงตั้งทานรวมเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ
ซึ่งมีหนาที่ในการพิจารณารางแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลแมเมาะ ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะไดดําเนินการยกราง เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนงาน/โครงการสําหรับ
จัดทํางบประมาณรายจายเงินสะสม
เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ เปนไปตามกรอบและทิศทางการพัฒนาที่
กําหนด และเปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองที่จะตองจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนในพื้นที่
ประกอบกับใหการประกาศใชแผนพัฒนาของเทศบาลเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) กําหนด ซึ่งขณะนี้
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ ไดจัดสงรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 25612564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562) ของเทศบาลตําบลแมเมาะมาเปนที่เรียบรอยแลว รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่มาดวย เพื่อใหเปนไปตามแนวทางตามระเบียบฯ กําหนด จึงขอเรียนเชิญทานเขารวมพิจารณาและให
ความเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) ของเทศบาลตําบล
แมเมาะ ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.๓๐ น. ณ หองประชุมเทศบาลตําบลแมเมาะ (หองเมาะหลวง)
ชั้น ๑ เทศบาลตําบลแมเมาะหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานเปนอยางดียิ่ง จึงขอขอบคุณ
ลวงหนามา ณ โอกาสนี้ดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(นายชูชีพ บุนนาค)
นายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ
ฝายบริหารงานทั่วไป งานวิเคราะหนโยบายฯ
สํานักปลัดเทศบาลฯ
โทร. ๐ ๕๔๓๔ ๐๑๐๔ ตอ ๑๓๕
E-mail : maemoh@tasaban-maemoh.go.th

ระเบียบวาระการประชุม
การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562)
ของเทศบาลตําบลแมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง
วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมเมาะหลวง ชั้น 1
******************
ระเบียบวาระที่ ๑

เพื่อทราบ
- แตงตั้งและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาของ อปท.
- ขั้นตอน/วิธีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องพิจารณา
- พิจารณายกรางเปนแผนพัฒนาสีป่  (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2562) ของเทศบาลตําบลแมเมาะ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องอื่นๆ (ถามี)…………………………………..

คําสั่งเทศบาลตําบลแมเมาะ
ที่ 579 /2562
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ
************************
เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) ขอ 9 จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตําบลแมเมาะ ประกอบดวย
๑. นายชูชีพ บุนนาค
นายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ ประธานกรรมการ
๒. น.ส.ชญากร วงคอะถะ
รองนายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ
กรรมการ
๓. นายธันย นุชนิยม
รองนายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ
กรรมการ
๔. นายชินภัทร วงศเปย
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
กรรมการ
๕. นายเวโรจนธน ประเทืองบริบูรณ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
กรรมการ
๖. นายมาโนช เครือบุญมา
ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมเมาะ กรรมการ
๗. นายสมศักดิ์ เตชะเทพ
ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมเมาะ กรรมการ
๘. นายสทาน มาสืบ
ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมเมาะ กรรมการ
๙. หน.กองชุมชนสัมพันธ กฟผ.แมเมาะ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๐. นายชาญชัย ชาญสมร
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๑. นายชฎิล ไชยกุล
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๒. ทองถิ่นอําเภอแมเมาะ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๓. นายชัยวุธ จุรีรัตนากร
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๔. ปลัดอําเภอหัวหนาฝาย
ผูแทนภาคราชการ/วิสาหกิจ
กรรมการ
บริหารงานปกครอง (อําเภอแมเมาะ)
๑๕. สารวัตรปรามปราม สภ.แมเมาะ/ผูแทน ผูแทนภาครัฐราชการ/วิสาหกิจ
กรรมการ
๑๖. ผูอํานวยการโรงเรียนแมเมาะวิทยา ผูแทนภาครัฐราชการ/วิสาหกิจ
กรรมการ
๑๗. ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลแมเมาะ ผูแทนภาครัฐราชการ/วิสาหกิจ
กรรมการ
๑๘. นายประกอบ ปะระมะ
ผูแทนภาครัฐราชการ/วิสาหกิจ
กรรมการ
(หัวหนาแผนกองคกรสัมพันธ กฟผ.แมเมาะ)
๑๙. ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมเมาะ
ผูแทนภาครัฐราชการ/วิสาหกิจ
กรรมการ
๒๐. นายสันต แกวประเทศ
ผูแทนผูใหญบานตําบลแมเมาะ
กรรมการ
๒๑. นางอริสสรา เครือบุญมา
ผูแทนผูใหญบานตําบลแมเมาะ
กรรมการ
๒๒. นายศักดิ์ดา ชุมภูสืบ
ผูแทนประชาคมทองถิ่น
กรรมการ
/23.นายสมเดช........

-2๒๓. นายสมเดช ธิแกว
ผูแทนประชาคมทองถิ่น
๒๔. นางอําไพ สมดวง
ผูแทนประชาคมทองถิ่น
๒๕. นางปนมณี เหมยฟอง
ผูแทนประชาคมทองถิ่น
๒๖. ปลัดเทศบาลตําบลแมเมาะ
๒๗. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลแมเมาะ
๒๘. นักวิเคราะหนโยบายและแผน ที่มอบหมาย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขาฯ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ใหคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1.1) อํ า นาจหน า ที่ ข ององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น โดยเฉพาะอํ า นาจหน า ที่ ที่ มี
ผลกระทบตอประโยชนสุขของประชาชน เชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง
(1.2) ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
(1.3) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด โดยใหเนนดําเนินการใน
ยุทธศาสตรที่สําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน การแกไขปญหาความยากจน การปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด
(1.4) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด
(1.5) นโยบายของผูบริหารทองถิ่นที่แถลงตอสภาทองถิ่น
(1.6) แผนชุมชน
ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนา ใหคํานึงถึงสถานะทางการคลังของทองถิ่น
และความจําเปนเรงดวนที่ตองดําเนินการมาประกอบการพิจารณาดวย
(2) รวมจัดทํารางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแกไขปญหาเกี่ยวกับการจัดทํา
รางแผนพัฒนา
(3) ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน ตามขอ 19(2) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2561)
(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยเหลือปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ฯลฯ
ใหคณะกรรมการตาม (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
(18) (19) (20) (21) และ (22) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับคัดเลือกอีกได
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
(นายชูชีพ บุนนาค)
นายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ

รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562
ณ หองประชุมเมาะหลวง (ชั้น 1) เทศบาลตําบลแมเมาะ
*********************

ผูเขาประชุมฯ
1. นายธันย
2. น.ส.ชญากร
3. นายชินภัทร
4. นายเวโรจนธน
5. นายมาโนช
6. นายสมศักดิ์
7. นายสทาน
8. น.ส.ดวงสุดา
9. นายชัยวุธ
10. นายสันต
11. นางอริสสรา
12. นายศักดิ์ดา
13. นายสมเดช
14. นางอําไพ
15. นางปนมณี
16. นายธีทัต
17. นางพรธนา
18. นายจิรัฏฐ
19. น.ส.อุบลรัตน

นุชนิยม
รองนายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ
วงศอะถะ
รองนายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ
วงคเปย
เลขานุการนายกฯ
ประเทืองบริบูรณ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
เครือบุญมา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมเมาะ
เตชะเทพ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมเมาะ
มาสืบ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมเมาะ
นาเนกรังสรรค ทองถิ่นอําเภอแมเมาะ
จุรีรัตนากร
ผูทรงคุณวุฒิ
แกวประเทศ
ผูใหญบาน หมูที่ 8
เครือบุญมา
ผูใหญบาน หมูที่ 7
ชมพูสืบ
ผูแทนประชาคมทองถิ่น
ธิแกว
ประธานผูสูงอายุตําบลแมเมาะ
สมดวง
ผูแทนประชาคมทองถิ่น
เหมยฟอง
ผูแทนประชาคมทองถิ่น
ธรรมธิกูล
ผอ.กองชาง รักษาราชการแทนปลัดฯ
พฤกษวราภรณ หัวหนาสํานักปลัด
ยารังษี
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
ชัยนันทรัตน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ

ผูไมมาประชุมฯ
1. นายชูชีพ
2. นายชาญชัย
3. นายชฏิล
4. นายเกษม
5. พ.ต.ท.ดวงเด็จ
6. นายถนอม
7. นางทิมแกว
8. นายประกอบ
9. นายกระสิน
10. นางปนมณี

บุนนาค
ชาญสมร
ไชยกุล
ใจจันทร
กันทะคํา
อุปวัฒนานันท
ธรรมรักษสกุล
ปะระมะ
เขียวปง
เหมยฟอง

กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการและเลขานุการฯ
เลขานุการฯ
ผช.เลขานุการฯ
ผช.เลขานุการฯ

นายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ
ประธานชมรมจักรยานฯ
ประธานคายลูกเสืออําเภอแมเมาะ
ปลัดอําเภอแมเมาะ
สวป.สภ.แมเมาะ
ผูอํานวยการโรงเรียนแมเมาะวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรยนอนุบาลแมเมาะ
หัวหนาแผนกองคกรสัมพันธ กฟผ.
ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมเมาะ
ผูแทนประชาคมทองถิ่น
/ผูเขารวมประชุมฯ ......

-2ผูเขารวมประชุมฯ
1. นางฐิติพร
2. นายเมธา
3. นางเอมอร
4. นายวิชาญ
5. นายปรีชา
6. นางทิพยวรรณ
7. นางฟองจันทร
8. นายธกฤต
9. นายธนากร
10. น.ส.ษมาภรณ

พรหมศร
แกวสุทธิ
ณ ลําปาง
ไชยเสน
พรอมสุภา
ปงแกว
วงศชัย
ใครโมง
อุดแกว
สายวงศปญญา

ผอ.กองคลัง
นักบริหารงานสวัสดิการตน
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
หัวหนาฝายการโยธา
ผูแทน กฟผ.แมเมาะ
พยาบาลวิชาชีพ
ผูแทนประชาคม
ตัวแทน กฟผ.แมเมาะ
จพง.ธุรการ
รอง ผอ.โรงเรียนแมเมาะวิทยา

เริ่มประชุม

เมื่อเวลา 09.30 น. นายธันย นุชนิยม รองนายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ
คณะกรรมการฯ กลาวทักทายและตอนรับคณะกรรมการฯ ผูเขารวมประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ

นายจิรัฎฐฯ :

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ไดมีการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ
วัน ที่ 21 กั น ยายน 2559 ซึ่ งมีผ ลบังคับ ใชตั้งแตวัน ถัดจากวัน ประกาศในราชกิจ จา
นุเบกษาเปนตนไป
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค ก าร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 3
การจัดทําแผนพัฒนา
ขอ 17 การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ใหดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัด ประชุมเวทีประชาคมทองถิ่น สวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา ความ
ต อ งการ ประเด็ น การพั ฒ นาและประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ งตลอดจนความช ว ยเหลื อ ทาง
วิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนํ ามากําหนดแนวทางการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ และ
ขอมูลในแผนพั ฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น
(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมแนวทางและ
ขอมู ลนํ ามาวิเ คราะหเพื่อจัดทํารางแผนพัฒ นาทองถิ่น แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น
(3) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พิจ ารณารางแผนพัฒ นาทองถิ่น เพื่อเสนอ
ผูบริหาร
(4) ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ร า งแผนพัฒ นาท อ งถิ่ น และประกาศใช
แผนพัฒนาทองถิ่น
/หมวด 4 .....................

-3หมวด 4 การแกไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ขอ 21 การแกไขแผนพัฒนาเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น
ขอ 22 เพื่อประโยชนของประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นได โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนา
ทองถิ่นที่ เพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุ ผลและความจําเปน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผูบริหาร
(3) ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ร า งแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ที่ เ พิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่ อ ให เ ป น ไปตามกฎหมายว าด ว ยสภาตํ าบลและองค การบริห ารสว นตํ าบล
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม
หรื อ เปลี่ ย นแปลงต อ สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลเพื่ อ ให ค วามเห็ น ชอบก อ น แล ว
ผู บ ริ ห าร
จึ ง พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ละประกาศใช แ ผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ที่ เ พิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงตอไป
ในกรณีแผนพัฒนาทองถิ่นมีระยะเวลาการใชบังคับเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปด
สิบวันไมใหดําเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ขอ 22/1 เพื่อประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ให
เปนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงราง
แผนพัฒนาทองถิ่นที่เปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา
46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวย
เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนา
ทองถิ่นดังกลาวใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช
ขอ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ย นแปลงแผนพัฒ นาทองถิ่น ที่เกี่ย วกับ
โครงการ
พระราชดํ า ริ งานพระราชพิ ธี รั ฐ พิ ธี นโยบายรั ฐ บาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจ ของผูบริหารทองถิ่น สําหรับองคการบริหารสวนตําบล
ใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 ดวย และเมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงไดรับความ
เห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแต
วันที่ไดรับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาว
คณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลตํ า บลแม เ มาะ แต ง ตั้ ง ขึ้ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจั ดทําแผนขององคกรปกครองสว นทองถิ่น พ.ศ. 2548
แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) หมวด 1 ขอ 7 ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ประกอบดวย
(1) ผูบริหารทองถิ่น .................

-4(1) ผูบริหารทองถิ่น
(2) รองนายก อปท. นั้นทุกคน
(3) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือก 3 คน
(4) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารคัดเลือก 3 คน
(5) ผูแทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3 คน
(6) ผูแทนประชาคมทองถิ่น ไมนอยกวา 3-6 คน
(7) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(8) หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยเลขานุการ

บทบาทหนาที่หลักของคณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่น โดยพิจารณาจาก
(ก) อํ านาจหนาที่ขององคกรปกครองสว นทองถิ่ น โดยเฉพาะอํานาจ
หนาที่ทีมีผลกระทบตอประโยชนของประชาชน เชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
การผังเมือง
(ข) ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ
(ค) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุม จังหวัด และจังหวัด โดยใหเนน
ดําเนินการในยุทธศาสตรที่สําคัญมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน การแกไขปญหาความ
ยากจน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด
(จ) นโยบายของผูบริหารทองถิ่นที่มีแถลงตอสภาทองถิ่น
(ฉ) แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน
ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนา ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นคํานึงถึงสถานะทางการคลังของทองถิ่น และความจําเปนเรงดวนที่ตองดําเนินการ
มาประการพิจารณาดวย
(2) รวมจัดทํารางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแกไข
ปญหาเกี่ยวกับการจัดทํารางแผนพัฒนา
ในการจัดทํารางแผนพัฒนา ใหองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ
บริ หารสว นตํ า บล เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีกฎหมายจัด ตั้ง นํา
ปญหาความตองการจากแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมูบาน
หรือชุมชน ที่จะดําเนินการเองไดมาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนา แตหากเกินศักยภาพ
ของเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
กฎหมายจั ดตั้ งในเสนอปญหา ความตองการไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด และให
องคการบริหารสวนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวน
จังหวัดตามอํานาจหนาที่
สํ า หรั บ รายละเอี ย ดมอบให ผช.เลขานุ ก ารฯ ซึ่ ง ทางสํ า นั ก ปลั ด ฯ เป น
ผูดําเนินการที่จะนําเรียนเสนอตอที่ประชุมฯ
/ระเบียบวาระที่ 2 ......................
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เรื่องพิจารณา

อุบลรัตนฯ

ดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับแจงจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 3739 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมที่มีสวนผสมของยางพาราและอยูในแผนพัฒนา
ตอสภาทองถิ่น เพื่อขอใหจายเงินสะสมตามอํานาจหนาที่ดานบริการชุมชนและสังคมหรือ
กิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพื่อ
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 4222 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ขอที่ 17 แจงองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินการจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader)
เพื่อรองรับการยกเลิกสําเนาเอกสารในกระบวนงาน การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ และการขอรับการ
สงเคราะหผูปวยเอดส ซึ่งมีการลงทะเบียนในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดราคาและคุณลักษณะของอุปกรณอานบัตร
แบบอเนกประสงคใหเปนตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรที
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด
กรณี โ ครงการ/กิจ กรรม/ครุภัณฑที่ ไมอยู ในแผนพัฒ นาท องถิ่น เพื่อใหบ รรลุ
เป า หมายตามนโยบายเร ง ด ว นของรั ฐ บาล ให ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น สามารถเพิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นได โดยใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 (พ.ศ. 2561) ขอ 22/2 โดยใหเปนอํานาจ ของผูบริหารทองถิ่น กรณีองคการบริหาร
สวนตําบลจะตองจัดสงแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เห็นชอบแผนและ
ให นายกฯ ประกาศตอไป
ทางงานวิเคราะหน โยบายและแผน ฝ ายบริ ห ารงานทั่ว ไป สํานั กปลัด ไดรั บ
บั น ทึ กข อ ความแจ ง จากกองช า งและกองสวั ส ดิ ก าร เทศบาลตํ า บลแม เ มาะ ให มี ก าร
เพิ่ มเติมโครงการตามนโยบายของรัฐ บาลและกระทรวงมหาดไทย ใหดําเนิน การตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) โดยมีโครงการพัฒนา (โครงการกอสราง)
จํานวน 9 โครงการ จากกองชาง และครุภัณฑเครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงค จํานวน
1 โครงการจากกองสวัสดิการสังคม รายละเอียด ดังนี้
1. โครงการกอสรางถนนพารา สเลอรี่ซีลประเภท 3 สายบานนายสารัช
ใจชอน บานหวยรากไม หมูที่ 2 งบประมาณ 500,000 บาท
2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสายเชื่อม
ระหว า งบ า นห ว ยคิ ง หมู ที่ 6 ถึ ง บ า นหางฮุ ง หมู ที่ 3 งบประมาณ
750,000 บาท
3. โครงการปรั บปรุงถนนพาราแอสฟลทติกคอนกรีต สายสั นอ างเก็บน้ํ า
เมาะสถานี บานเมาะสถานี หมูที่ 4 งบประมาณ 500,000 บาท
/4. โครงการ................

-64. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราสเลอรี่ประเภท 3 ซอยเสริมมิตร หมูที่
5 ตั้งแตบานสวนครูเสริม ถึงถนน ค.ส.ล. สายบานหวยรากไม - บาน
เมาะสถานี งบประมาณ 960,000 บาท
5. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสายหลัง
ศาลหลักเมือง ถึงบานนายศรีมอญ ชัยเนตร บานเมาะหลวง หมูที่ 8
งบประมาณ 700,000 บาท
6. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอนกรีต สายขางโรงเรียน
วัดบานแขม บานนาแขมพัฒนา หมูที่ 11 งบประมาณ 494,000 บาท
7. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอนกรีต สายขางฌาปน
สถานเทศบาลตําบลแมเมาะ บานนาแขมพัฒนา หมูที่ 11 งบประมาณ
397,000 บาท
8. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราสเลอรี่ซีล ประเภท 3 สายแยกหนา
อาคารอเนกประสงคถึงแยกทางเชื่อมปาชา บานเวียงหงสลานนา หมูที่
12 งบประมาณ 485,500 บาท
9. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอนกรีต ซอย 18 และ
ซอยแผนดินหวิด บานปงชัย หมูที่ 5 งบประมาณ 495,000 บาท
นอกจากนั้นยังมีโครงการยกเลิกสําเนาเอกสาร (สําเนาบัตรทะเบียนบานและ
บัตรประชาชน) ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
หนาที่อนุมัติ อนุญาตรับจดทะเบียน รับจดแจง หรือรับแจง ดําเนินการพิจารณายกเลิก
การเรีย กสํ า เนาทะเบีย นบานและสําเนาบัตรประจํ าตั ว ประชาชนในกระบวนงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 21/2560
ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ทางสํานักปลัด เทศบาลตําบลแมเมาะ จึงไดทําบันทึกขอความ
แจ ง ให ส ว นราชการภายใน ทต.แม เ มาะ สํ า รวจความต อ งการใช เ ครื่ อ งอ า นบั ต ร
อเนกประสงคเพื่อใชบริการประชาชน ซึ่งหนังสือ สถ. ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 4222
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 แจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดซื้ออุปกรณอาน
บัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) เพื่อรองรับการยกเลิกสําเนาเอกสารใน
กระบวนงาน
การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ การ
ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ และการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส
ซึ่งมีการลงทะเบียนในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
ทางกองสวัสดิการสังคม เปนกลุมเปาหมายแรกที่ทางกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ในการนํารองการใชเครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงค ในการดําเนินงาน
ภารกิจของสวนราชการ จึงไดมีการประสานและแจงบันทึกขอความมายังงานวิเคราะห
นโยบายและแผน เพื่อบรรจุรายละเอียดครุภัณฑเครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงคลงใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562) โดยกําหนดราคา
และคุ ณ ลั ก ษณะของอุ ป กรณ อา นบั ต รแบบอเนกประสงค ใ ห เ ป น ตามราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาให)
/ประธานฯ...........
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มีคณะกรรมการทานใด ตองการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม

น.ส.ชญากรฯ

อยากทราบวา หากตองการเพิ่มเติมโครงการขยายไหลทางหนาโรงเรียนแมเมาะ
วิทยา จะสามารถเพิ่มในขั้นตอนนี้ไดหรือไม เนื่องจากไดรับแจงจากผูอํานวยการโรงเรียน
แมเมาะวิทยา มีความประสงคอยากใหการขยายไหลทางเพิ่มเติม

นายวิชาญฯ

โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับ ที่
2/2562 นี้ ทั้ง 9 โครงการไดผานการประชาคมหมูบาน และไดนําโครงการที่มีปญหาและ
เป น ความต องการของประชาชน มารว มพิจ ารณา บางโครงการที่เสนอมาเมื่ อนํามา
พิจารณาอาจไมมีความจําเปนที่ใชตองถนนแบบยางพาราหรือไม ซึ่งขึ้นอยูกับสภาพการใช
งาน ความคุมคาของโครงการ งบประมาณในการกอสราง ฯลฯ
สวนโครงการขยายไหลถนนหนาโรงเรียนแมเมาะวิทยานั้น เปนโครงการที่ใช
งบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง ซึ่งอยูในระยะประกันสัญญา หากจะได
ดําเนินการเพิ่มเติมสามารถทําได โดยตองมีการผานการประชาคมหมูบาน บานเมาะหลวง
หมูที่ 8 ซึ่งจากรายงานการประชุมจากทางหมูบานครั้งนี้ ไมมีโครงการดังกลาว และไมมี
หนังสือจากทางโรงเรียนแมเมาะวิทยาแจงมายังเทศบาลฯ จึงไมสามารถนํามาบรรจุลงใน
แผนดังกลาวได ในสวนนี้ทางกองชางจะรับเรื่องเพื่อเสนอในการพิจารณาเพิ่มเติมแผนฯ
ครั้งตอไป ซึ่งอาจจะตองเปนโครงการที่ใชงบประมาณรายจายประจําปในปถัดไป

ประธานฯ

ที่ประชุมฯ

ทางคณะกรรมการมี ท า นใดจะสอบถามเพิ่ ม เติ ม หรื อ ไม หากไม มี ข อ ซั ก ถาม
เพิ่มเติม ขอมติจากที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2/2562
เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องอื่นๆ

น.ส.ชญากรฯ

ดวยโรงเรียนแมเมาะวิทยา ไดรับรางวัลสถานศึกษาดีเดน ทางเทศบาลตําบล
แมเมาะ ไดมีการสนับสนุนงบประมาณและจัดกิจกรรมตางๆ ที่ใหนักเรียนมีสวนรวม เชน
โครงการตอตานยาเสพติด, โครงการ To Be Number One, โครงการสงเสริมการเรียนรู
เศรษฐกิ จพอเพี ย ง, โครงการใหความรูเรื่องการจัดการไฟปา ฯลฯ จึงอยากใหในการ
พิจารณาแผนพัฒนาทองถิ่นในครั้งตอไป ไดมีการเพิ่มเติมโครงการที่จะสงเสริมกิจกรรม
ดานการพัฒนาดานการศึกษาและสงเสริมกิจกรรมใหแกเด็กและเยาวชน นักเรียนของ
โรงเรียนแมเมาะวิทยา

นายจิรัฏฐฯ

ทางเทศบาลตําบลแมเมาะ ไดรับ แจงจากกองชาง เทศบาลตํ าบลแมเมาะ ว า
ขณะนี้ทางหนวยงานตรวจสอบจากภายนอก ไดมีการเขามาตรวจสอบโครงการพัฒนา
ตางๆของทางเทศบาลฯ โดยเฉพาะโครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค วามีการใชงาน
คุมคา
มีการใชประโยชนมากนอยเพียงใด ในการเสนอโครงการตองมีพิจารณาการใช
งานและความคุมคา เพื่อพิจารณาบรรจุลงในแผนครั้งตอไป
/นางฐิตพิ รฯ................
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จากกรณี ก ารตรวจสอบการใช ป ระโยชน ข องโครงการ โดยเฉพาะโครงการ
กอสรางอาคารอเนกประสงคนั้น ทางฝายพัสดุ กองคลัง เทศบาลตําบลแมเมาะ จะลง
พื้นที่เ พื่อเข าตรวจสอบในเดือนพฤษภาคม 2562 ขอใหทางหมูบ านจัดเตรี ยมเอกสาร
แผนการใชงาน และคําสั่งผูดูแลอาคารทั้งหมดของทางหมูบาน เพื่อเตรียมความพรอมใน
การตรวจสอบและแจงผูดูแลและผูใชงานเขารวมตรวจสอบการใชประโยชนและความ
คุมคาของอาคารตอไป

นายวิชาญฯ

กองช า งขอเสนอใหการเสนอโครงการตางๆ ของหมูบาน จะตองมีการเขีย น
โครงการ วั ตถุ ป ระสงค แผนการใชป ระโยชนของอาคาร เพื่ อใชใ นการประกอบการ
พิจารณาเพื่อบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถิ่นดวย

นางอริสสราฯ

อยากสอบถามทางกองชาง เทศบาลตําบลแมเมาะ วาหมูบานไดเสนอโครงการ
ปรับปรุงถนน สายกลาง ตลาด ซอย 5 แตไมไดรับการบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม
นี้ เนื่องจากสาเหตุใด

นายวิชาญฯ

โครงการที่ทางผูใหญบานใหมนาแขมไดเสนอมา ทางกองชางไดลงสํารวจพื้นที่
แลว พบปญหาในการดําเนินการกอสราง เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่เศรษฐกิจ การ
ดําเนินงานจะตองมีการปดพื้นที่ดังกลาวจํ านวนหลายวัน และจากการตรวจสอบถนน
ดังกลาวอาจไมเ หมาะกับถนนที่ตองใชย างพารา จึงไมเขาหลักเกณฑซึ่งเปน โครงการ
นโยบายรัฐบาล ทางกองชางไดพิจารณาแลวจะนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม
ครั้งตอไป และใชงบประมาณรายจายประจําปตอไป

นางอริสสราฯ

หากไม ส ามารถดําเนิน การกอสรางได ทางกองชางสามารถแกไขปญหาเรื่อง
ปญหาจราจร โดยการตีเสนจราจรเพื่อแกไขปญหาการจราจรชั่วคราวไดหรือไม

นายวิชาญฯ

ในการสวนของการตีเสนจราจรนั้น จะตองใชงบประมาณรายจาย จากคาปรับ
จราจร ซึ่งตอนนี้ทางเทศบาลตําบลแมเมาะไดรับคาปรับจากสถานีตํารวจภูธรแมเมาะ
จํ า นวนไม เ พี ย งพอตอ การดําเนิน งาน หากทางเทศบาลฯ ไดรั บ คา ปรับ พอสมควรจะ
ดําเนินการตีเสนใหทันที

น.ส.ชญากรฯ

เรื่องปญหาการจัดการจราจรในพื้นที่เศรษฐกิจ ตลาดซอย 5 บานใหมนาแขม
หมูที่ 7 นั้น เห็นวาทางสวนราชการตางๆ อําเภอแมเมาะ เทศบาลตําบลแมเมาะ สถานี
ตํารวจภูธรแมเมาะ หมูบานใหมนาแขม เจาของตลาด และพอคา แมคา เพื่อรวมกันเสนอ
ความคิดเห็นและแกไขปญหาการจัดระเบียบจราจรในพื้นที่

นางอริสสราฯ

ขอเสนอใหการจัดประชุมนี้ จัดดําเนินงานในพื้นที่ตลาด เพื่ออํานวยความสะดวก
ในแกพอคาและแมคาตลาดซอย 5

น.ส.ชญากรฯ

ในสวนของการจัดประชุมนี้ ทางเทศบาลตําบลแมเมาะจะดําเนินการประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ และกําหนดวันเวลาในการประชุมแลวจะแจงใหทราบอีกครั้งทาง
หนังสือ

ที่ประชุม

รับทราบ
/ประธานฯ.............
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ปดการประชุม

หากไม มี ข อซั ก ถามและข อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม สํ า หรั บ การประชุ ม วั น นี้ ต อ ง
ขอขอบคุ ณทุกท า นที่ไดรว มกัน พิจารณาโครงการเพื่อจัดทําแผนพัฒ นาทองถิ่น (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562) ของ ทต.แมเมาะ ทางฝายเลขาฯ ก็จะ
นําเสนอตอทานนายกเทศมนตรี สภาเทศบาลตําบลแมเมาะตอไป ขอขอบคุณทุกทาน
เวลา 12.30 น.
(ลงชื่อ)

อุบลรัตน ชัยนันทรัตน

ผูจดบันทึกการประชุม

(นางสาวอุบลรัตน ชัยนันทรัตน)

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
(ลงชื่อ)

จิรัฎฐ ยารังษี

ผูตรวจบันทึกการประชุม

(นายจิรัฏฐ ยารังษี)

หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
(ลงชื่อ)

ธีทัต ธรรมธิกูล
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายธีทัต ธรรมธิกูล)
ผูอํานวยการกองชาง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตําบลแมเมาะ
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ

