


 
 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลแมเมาะ 

เร่ือง  ผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (คร้ังที่ 1) 

********************* 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘     
ขอ 31 เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 13 (3) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงขอประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลแมเมาะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังที่ 1) รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้ 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ   ณ  วันที่  29 เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 
 (นายชูชีพ  บุนนาค) 
  นายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คํานํา 

----------------------------- 

  กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนเครื่องมือท่ีสําคัญสําหรับผูบริหารท่ี
จะไดทราบถึงผลการปฏิบัติงานในชวงเวลาท่ีผานมา เพ่ือวัดผลการดําเนินงานวาสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคของการพัฒนาหรือไม สําหรับใชเปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาในอนาคต 

  สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจําป พ.ศ. 
2562 ครั้งท่ี 1 (ไตรมาสท่ี 1 – 2) ของเทศบาลตําบลแมเมาะ เปนการติดตามผลการปฏิบัติงานในชวง
ปงบประมาณท่ีผานมา (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) โดยดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา ซ่ึงแบงออกเปน 6 ดาน ไดแก ดานสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ดานสังคม ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว ดานสังคมและสุขภาวะอนามัย และดานการเมืองและ
การพัฒนา แผนพัฒนาท่ีตั้งไวหรือไม อยางไร แลวจัดทํารายงานผลเสนอผูบริหารเพ่ือใชเปนแนวทางในการ
วางแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะในปตอไป 

  การจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจําป 
พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 1 (ไตรมาสท่ี 1 – 2)  ของเทศบาลตําบลแมเมาะฉบับนี้ ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทุก
สวนราชการท่ีใหความอนุเคราะหขอมูลจนทําใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวา
รายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนสําหรับคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล สวนราชการและผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือใช
เปนขอมูลในการวิเคราะหตัดสินใจบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
และสงผลใหทองถ่ินมีการพัฒนาอยางแทจริง 

 

 

 

 

 

        งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

        สํานักปลัดเทศบาลตําบลแมเมาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

----------------------------- 

หนา 

คํานํา            ( ก ) 

สารบัญ            ( ข ) 

บทนํา 

 1. แนวทางความคิดเก่ียวกับการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 1 

 2. ความหมายของการติดตามและประเมินผล         2 

 3. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล         2 

 4. การติดตามประเมินผล           2 

 5. แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนทองถ่ิน           4 

 6. การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรและแผนสามป       4 

 7. แนวทาง และวิธีการข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรและแผนสามป      4 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ 

 1. การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งท่ี 1/2562)       5 

 2. การวางแผน            7 

 3. การจัดทํางบประมาณ           8 

 4. รายละเอียดโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ        9 

 5. การใชจายงบประมาณ          19 

 6. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2562 (ครั้งท่ี 1/2561)      27 

 7. ผลการดําเนินงาน           28 

 8. สรุปผลสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งท่ี 1     33 
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บทนํา 
 
 

1. แนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 
นับแตไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เปนตนมา บทบาท

อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเปล่ียนแปลงไปจากเดิมอยางมากรัฐธรรมนูญฉบับ
ปจจุบันใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน ทองถิ่น โดยกําหนดกรอบความเปนอิสระในการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนและความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การ
บริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ 

นอกจากน้ีพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นคือ คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและกําหนดหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการใหบริการสาธารณะท่ีจําเปนแกทองถิ่น ตลอดจนรายไดของทองถิ่นท่ีเพิ่มขึ้น และ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ไดกําหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นท่ีมีความเปนอิสระ
มากขึ้นนอกจากกฎหมายท้ังสองฉบับแลว ยังมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับท่ีเกี่ยวของ เชน 

• พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ.2542 
• พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

พ.ศ.2542 
• พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

พ.ศ.2542 
ทําใหเห็นไดวา มีการกําหนดตัวบทกฎหมายและกลไกทางกฎหมายเพื่อใหการกระจายอํานาจเปนไป

อยางโปรงใสและสามารถถูกตรวจสอบจากประชาชนและองคกรตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว 
ดังน้ัน องคกรปกครองสวนทองถิ่นยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันประกาศใช จึงมีบทบาท อํานาจ

หนาท่ีอยางกวางขวาง โดยมิเพียงจะมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถิ่นเทาน้ันแตยังขยาย
บทบาท หนาท่ีออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นดวย และเปน
องคกรท่ีเปดใหประชาคมทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น 

แตเน่ืองจากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 30(4)2 และแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ 5.23 กําหนดให
รัฐตองจัดสรรงบประมาณ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 20 ของรายไดของรัฐท้ังหมด
ภายในป 2544 และไมนอยกวารอยละ 35 ของรายไดของรัฐท้ังหมดภายในป 2549 จึงมีความจําเปนในการใช
ทรัพยากรรายได ท้ังท่ีทองถิ่นจัดเก็บเอง และรายไดท่ีรัฐบาลจัดสรรท่ีมีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีความ
โปรงใสมากท่ีสุด การวางแผนถือเปนกลไกสําคัญประการหน่ึงท่ีจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรลุจุดมุงหมาย
ดังกลาวโดยใชยุทธศาสตรท่ีเหมาะสม 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนอยางย่ิงท่ีตองวางแผนการใชทรัพยากรเหลาน้ันใหคุมคาและ เกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาคมท้ังในปจจุบันและอนาคตมีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการท่ี กําหนดใหเกิดสัมฤทธ์ิผลใน
ชวงเวลาท่ีกําหนด มีการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน แผนงาน โครงการน้ัน 
จะตองเปนการบริหารจัดการท่ีดี มีความโปรงใส และพรอมท่ีจะใหมีการตรวจสอบท้ังโดยหนวยงานของรัฐและ 
ประชาคม 



การตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลแมเมาะ ป 2562 ครั้งที่ 1 เมษายน 2562 

 

 

2 

 
2. ความหมายของการติดตามและประเมินผล 
การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมท่ีทําเพ่ือแสดงใหเห็นวาเกิดอะไรข้ึนในภาคปฏิบัติดวย

การติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอยางตอเนื่อง เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายและเปาหมายซ่ึงกําหนดไว
ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโนมท่ีไมตองการไดลวงหนา ซ่ึงทาใหเห็นความจําเปนในการ
ดําเนินการแกไข 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะหผลท่ีไดจากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง ประเมิน
วาความเปลี่ยนแปลง (ซ่ึงเปนผลจากการปฏิบัติ) ท่ีเกิดข้ึน เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนหรือไม ผล
การประเมินอาจยืนยนัวา การเปลี่ยนแปลงเปนไปในทิศทางเดียวกับท่ีกําหนดไวในแผน หรืออาจแสดงถึงความลาชา
หรือผลกระทบขางเคียง ซ่ึงควรแกการทบทวน 

การติดตามและประเมินผล จึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญสําหรับผูบริหารท่ีจะไดทราบถึงผลการปฏิบัติงาน
ในชวงเวลาท่ีผานมา ซ่ึงผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนขอเสนอแนะท่ีไดจะเปนแนวทางท่ีผูบริหารจะ
นาไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตไดเปนอยางดี 

 
3. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลเปนท่ีเรื่องท่ีสําคัญมาก และเปนหัวใจของการใชแนวทางเชิงยุทธศาสตร

เพ่ือการบริหารจัดการ ซ่ึงมีลักษณะของการปฏิบัติท่ีมีความตอเนื่องการติดตามผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องจะมี
ประโยชนตอองคกรและผูบริหาร ดังนี้ 

1) สามารถเฝาดูความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเปรียบเทียบกับสมมติฐานท่ีเคยตั้งไวในแผน 
2) สามารถหาแนวโนมจากตัวชี้วัด เพ่ือเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดไว และใหหลักสําหรับแกไข

สถานการณท่ีเกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติไดตามความจําเปน 
3) สามารถจัดทาระบบเตือนลวงหนา เนื่องจากไดเห็นถึงปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
4) มีขอมูลพ้ืนฐานสาหรับการประเมินวา จะบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตามแผนหรือไม สําหรับ

การประเมินผลท่ีไดจากการติดตามผลและระบุปญหาพ้ืนฐาน ซ่ึงจะทาใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลง อันเปนผลจาก
การดาเนินงาน โดยการประเมินผลจะเปนการเปดโอกาสใหทบทวนวา 

4.1 การปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไม 
4.2 วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวแตแรก สมเหตุสมผลและสามารถบรรลุผลไดจริงหรือไม 
4.3 สาเหตุท่ีไมสามารถบรรลุไดตามเปาหมาย 
4.4 ตัวชี้วัดท่ีนามาใชวัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงไร 
4.5 มีเรื่องอะไรท่ีประสบความสําเร็จและควรสานตอบาง 
4.6 ไดเรียนรูปญหาซ่ึงอาจหลีกเลี่ยงไดในอนาคต 
4.7 ควรปรับวัตถุประสงคและเปาหมายในแผนอยางไร 

 
4. การติดตามประเมินผล 
เนื่องดวยการติดตามและประเมินผลโครงการเปนหนาท่ีท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินงานพัฒนา

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงจําเปนตองมีองคกรท่ีทําหนาท่ีติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น โดยแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2561) ขอ 28 ดังนี้  



การตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลแมเมาะ ป 2562 ครั้งที่ 1 เมษายน 2562 

 

 

3 

ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  
1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  
5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน

ทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการ
คัดเลือกอีกได  

 
5. แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

ระเบียบ มท. วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2561) ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไว ดังนี้ 

ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันไมนอยกวาปละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและ
ตุลาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร   
 

ขอ 30 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวม
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดโดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนด ขอบขายและ
รายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

(2) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน 
(3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
รายงานผลการดําเนินการซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลเพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน 
 
(5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันไมนอยกวาป
ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
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6. การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรและแผนทองถิ่น 
จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตรนั้น คือ การประเมินวามีการนําแผน

ยุทธศาสตรไปปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใด และไดผลเปนอยางไรเพ่ือท่ีจะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน
ยุทธศาสตรได ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชเปนสมมุติฐานในการจัดทําแผนยุทธศาสตรฉบับ
ตอไปได ดังนั้น การท่ีจะประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในภาพรวมไดจําเปนตองประเมินผลการปฏิบัติในแต
ละแนวทางการพัฒนากอน เพ่ือนําไปสูการวัดความสําเร็จของยุทธศาสตร ซ่ึงจะแสดงใหเห็นไดวาการพัฒนาเปนไป
ในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาท่ียั่งยืนและตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไม ดังนั้นในข้ันตน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจึงตองติดตาม 

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหไดขอมูล ขอเท็จจริง อันจะนํามาสูบทสรุปท่ีไมบิดเบือนจากผลการ
ปฏิบัติจริงท่ีเกิดข้ึน 

 
7. แนวทาง และวิธีการข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนา

ทองถิ่น  
การติดตาม (Evaluation) 
การติดตามนั้น จะทําใหเราทราบไดวามีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาทองถ่ิน       

ถึงระยะใดแลว ซ่ึงเทคนิคอยางงายท่ีสามารถใชเปนเครื่องมือในการติดตามได เชน Gant Chart ท่ีจะทําให
หนวยงานสามารถติดตามไดวาการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรหรือแผนสามปมีการดําเนินการในชวงใด ตรง
กําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไวหรือไม แผนปฏิบัติการก็จะเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตามผลการดําเนินงานดังได
กลาวมาแลว 
 

การประเมินผล (Evaluation) 
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร จําเปนตองมีเกณฑมาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด 

(Indicators) เพ่ือใชเปนกรอบในการประเมินเพ่ือใหเกิดความชัดเจน เปนระบบ มีมาตรฐานและเปนท่ียอมรับ โดย
ประกอบดวยเกณฑท่ีสําคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑการประเมินหนวยงาน และเกณฑการประเมินโครงการ 
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ประกาศ เทศบาลตําบลแมเมาะ 

เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งท่ี 1) 
******************************* 

 
ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และ   ผล
การดําเนินงานในรอบป เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 30(5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ
ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกป ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 30 (5) เทศบาลตําบลแมเมาะ  จึงขอประกาศผลการดําเนินงาน
การจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมท้ัง      การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใน
รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 1 (ไตรมาสท่ี 1-2) มา เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับ
การบริหารจัดการเทศบาลตําบลแมเมาะ ดังนี้  

 
  ก. วิสัยทัศน ของเทศบาลตําบลแมเมาะ  

    "สังคมแหงการเรียนรู มุงสูเศรษฐกิจสรางสรรค ยึดม่ันธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถึง" 
 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตําบลแมเมาะ  
1) การจัดบริการสาธารณะและบริหารจัดการทรัพยากรทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ  
2) การสรางคุณภาพชีวิตและสังคมท่ีเขมแข็ง บนพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจท่ีดี 
3) การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
4) การพัฒนาการเมืองและสงเสริมการบริหารอยางมีสวนรวม 
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ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลตําบลแมเมาะไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการ
พัฒนายุทธศาสตรไว 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

การพัฒนาดานสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1. การคมนาคมและการจัดการจราจร 
2. การขยายเขตไฟฟาสาธารณะและระบบประปา 
3. การจัดการผังเมืองชุมชน 
4. พัฒนาบริการพ้ืนฐานดานอ่ืน ๆ 

 
การพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

1. การอนุรักษฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
2. การบริหารจัดการน้ําเพ่ือการปองกันอุทกภัยและภัยแลง 
 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
        1. การสงเสริมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 
        2. การสงเสริมการทองเท่ียว 
        3. การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 
        4. การสงเสริมพลังงานทดแทน 
        5. การลงทุนและการพาณิชย 
 
การพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย 
        1. การสังคมสงเคราะห 
        2. การกีฬานันทนาการ 
        3. การสงเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน 
        4. การปองกันและระงับโรค 
        5. การจัดการขยะและมลภาวะชุมชน 
 
การพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น 
        1. การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
        2. การพัฒนาแหลงเรียนรูและการจัดการศึกษา 
        3. การสงเสริม สนับสนุน และเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
 
การพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร 
        1. การสงเสริมกระบวนการสมานฉันท การมีสวนรวมและการสรางพลเมืองดี 
        2. การพัฒนาระบบฐานขอมูลชุมชน 
        3. การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติการ 
        4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
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1. การวางแผน 
      เทศบาลตําบลแมเมาะ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2562-
2564) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน      
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี 
กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอไป 
  
      เทศบาลตําบลแมเมาะ ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2562-2564) เม่ือวันท่ี                 
14 พฤศจกิายน 2559 โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2562-2564)  
 

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2562 -2564) 
เทศบาลตําบลแมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

ยุทธศาสตร 
2562 2563 2564 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

การพัฒนาดานสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 68 75,618,000.00 24 45,200,000.00 22 35,050,000.00 

การพัฒนาดานการอนุรักษและบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

22 16,605,000.00 11 6,070,000.00 16 9,540,000.00 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 27 7,020,000.00 28 11,460,000.00 24 5,590,000.00 

การพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย 50 49,023,910.00 48 40,503,910.00 50 45,313,910.00 

การพัฒนาดานการศึกษาและภูมปิญญาทองถ่ิน 21 25,302,000.00 14 12,750,000.00 14 12,700,050.00 

การพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร 31 8,110,000.00 26 6,710,000.00 24 6,830,000.00 

รวม 219 181,678,910.00 151 122,693,910.00 150 115,023,960.00 

ตาราง 1    :  แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2562 -2564) 
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2. การจัดทํางบประมาณ 
ผูบริหารเทศบาลตําบลแมเมาะ ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2561 

โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 120 โครงการ งบประมาณ 65,830,900 บาท สามารถ
จําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้  
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 41 29,768,000.00 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 12 8,780,000.00 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 8 1,420,000.00 

การพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย 21 2,200,900.00 

การพัฒนาดานการศึกษาและภูมปิญญาทองถ่ิน 14 17,272,000.00 

การพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร 24 6,390,000.00 

รวม 120 65,830,900.00 

ตาราง    :  แสดงการเปรียบเทียบโครงการตามยุทธศาสตรเทศบาลตําบลแมเมาะ 
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ตาราง    :  แสดงการเปรียบเทียบโครงการตามยุทธศาสตรเทศบาลตําบลแมเมาะ 
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ตาราง    :  แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณตามยุทธศาสตรเทศบาลตําบลแมเมาะ 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัตงิบประมาณ เทศบาลตําบลแมเมาะ มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

1. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค บานเมาะสถาน
ที หมูที่ 4 

 500,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ใชจัด
กิจกรรมไดอยางเหมาะสม 

อาคาร
อเนกประสงค 1 
แหง 

2. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล
แมเมาะ 

 200,000.00 เพื่อความเปนระเบียบดานอาคาร
สถานทีเกิดความปลอดภัยสําหรับ
เด็กและผูมาใชบริการ ตลอดจนได
มาตรฐานดานอาคารสถานที ่

โครงการปรับปรุง
อาคารเรียน 1 
โครงการ 

3. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดลําปาง 

 1,400,000.00 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

โครงการอุดหนุน
ไฟฟาฯ 1 
โครงการ 

4. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางสะพานขาม
ลําหวยแมปงพรอมถนนหิน
คลุก บานปงชัย หมูที่ 5 

 430,000.00 เพื่อใหประชาชนสามารถเดินทางได
สะดวกขึ้น 

สะพาน ยาว 6 
เมตร 

5. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางหลังคาคลุม
ลานหนาศาลาอเนกประสงค 
บานทุงกลวย หมูที ่8 

 1,200,000.00 เพื่อใหทางหมูบานมีสถานที่สําหรับ
จัดกิจกรรมของทางหมูบานไดอยาง
เหมาะสม 

อาคาร
อเนกประสงค 1 
หลัง 

6. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางร้ัวโรงเรียน
เทศบาลแมเมาะ 

 940,000.00 เพื่อความเปนระเบียบดานอาคาร
สถานที่ เกิดความปลอดภยัสําหรับ
เด็กและมีความรมร่ืนสวยงามสําหรับ
ผูมาติดตอราชการ 

ร้ัว 294 เมตร 

7. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางสะพานทาย
ตลาด บานหวยเปด หมูที่ 1 

 2,000,000.00 เพื่อใหประชาชนสามารถสัญจรไปมา
ไดสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

สะพาน 20 เมตร 

8. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางถนนพรอม
ระบบระบายน้ํา สายบานนาง
แสงจันทร ขัดจา ถึงบานนาย
เพชร เครือแกว บานหวยราก
ไม หมูที่ 2 

 1,138,000.00 เพื่อใหประชาชนสามารถสัญจรไปมา
ไดสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนและบรรเทาปญหาน้ําทวมขังใน
ชุมชน 

ถนน ยาว 307 
เมตร 

9. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางถนนภายใน
หมูบา สายบานนางจินตนา 
คางกอ บานหวยรากไม หมูที่ 
2 

 275,000.00 เพื่อใหประชาชนสามารถสัญจรไปมา
ไดสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

ถนน คสล. ยาว 
118 เมตร 

10. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการขยายไหลถนน หนา
วัดหางฮุง บานหางฮุง หมูที่ 3 

 250,000.00 เพื่อขยายไหลถนนใหกวางขึ้น ทาํให
สัญจรไปมาไดสะดวก ลดการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน 

ขยายไหลถนน 
พื้นที่ไมนอยกวา 
420 ตร.ม. 

11. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการขยายถนน ปากซอย 
บานนางฟองฝาย กองวงศ ถึง
ขอบอาง บานแมเมาะสถาน ี
หมูที่ 4 

 400,000.00 เพื่อขยายถนนใหประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาไดสะดวก ลดการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน 

ขยายถนน ยาว 
685 เมตร 

12. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก 
บานนายโปรา นันทไชย ถึง
ทางขามรางรถไฟ บานเมาะ
สถานี หมูที ่4 

 450,000.00 เพื่อปรับปรุงถนนใหประชาชน
สามารถสัญจรไปมาไดสะดวก ลด
การเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

ถนน ยาว 950 
เมตร 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

13. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนนแอส
ฟลทติก ซอย 7 ถึง ซอย 14 
(ใหมมงคล) บานปงชัย หมูที ่5 

 885,000.00 เพื่อปรับปรุงถนนใหประชาชน
สามารถสัญจรไปมาไดสะดวก ลด
การเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

ถนน ยาว 500 
เมตร 

14. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนน พรอม
ระบบระบายน้ํา เสนทางไปโรง
กรองน้ําด่ืม บานหวยคิง ม.6 

 400,000.00 เพื่อปรับปรุงถนนใหประชาชน
สามารถสัญจรไปมาไดสะดวก ลด
การเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

ถนน ยาว 185 
เมตร 

15. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการขยายไหลถนน ซอย 1 
ถึงซอย 13 (ดานลาง) บานใหม
นาแขม หมูที่ 7 

 1,180,000.00 เพื่อขยายไหลถนนใหกวางขึ้น ทาํให
สัญจรไปมาไดสะดวก ลดการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน 

ขยายไหลถนน 
ยาว 1,308 เมตร 

16. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการขยายไหลถนน พรอม
ระบบระบายน้ํา ซอย 6 (บน) 
บานใหมนาแขม หมูที ่7 

 750,000.00 เพื่อขยายไหลถนนใหกวางขึ้น ทาํให
สัญจรไปมาไดสะดวก ลดการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน บรรเทาปญหาน้ํา
ทวมขัง 

ขยายไหลถนน 
พรอมวางทอ ยาว 
200 เมตร 

17. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางขยายถนน
ทางเขาศาลาอเนกประสงค 
บริเวณหนาบานนายสมหวัง 
บานเมาะหลวง หมูที่ 8 

 240,000.00 เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 

ถนนคสล. ยาว 23 
เมตร 

18. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนนภายใน
หมูบาน สายซอย 3 บานนา
แขมพัฒนา หมูที่ 11 

 860,000.00 เพื่อปรับปรุงถนนใหสามารถสัญจรไป
มาไดสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ถนน ยาว 536 
เมตร 

19. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงผิวถนนโดย
การลาดยางแอสฟลทติก เสน
โซน 2 บานเวยีงหงสลานนา 
หมูที่ 12 

 1,100,000.00 เพื่อปรับปรุงถนนใหสามารถสัญจรไป
มาไดสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ถนน 617 เมตร 

20. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนนโซน 3 
(ที่ชํารุด) พรอมกอสรางพนัง
กั้นน้ํา บานเวียงหงสลานนา 
หมูที่ 12 

 900,000.00 เพื่อปรับปรุงถนนใหสามารถสัญจรไป
มาไดสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ถนน คสล. ยาว 
100 เมตร พรอม
วางทอระบายน้ํา 

21. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางถนนและ
ระบบระบายน้ําภายใน
โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ 

 2,350,000.00 เพื่อใหโรงเรียนมีสภาพแวดลอมภูมิ
ทัศนที่ไดมาตรฐาน ปลอดภัยสํารับ
การบริการประชาชน 

ถนนและระบบ
ระบายน้าํ ยาว 
353 เมตร 

22. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา
สระวายน้าํเทศบาลตําบล    
แมเมาะ 

 500,000.00 เพื่อรองรับการบริการและอํานวย
ความสะดวกดานการบริการสําหรับ 
ผูมาใชบริการและเกิดความปลอดภัย
ในการมาใชบริการดานสาระวายน้าํ
เทศบาลตําบลแมเมาะ 

ปรับปรุงระบบ
ไฟฟาสระวาย 1 
ระบบ 

23. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายในหมูบาน บานปงชัย 
หมูที่ 5 

 250,000.00 เพื่อปรับปรุงระบบเสียงตามสายใหมี
คุณภาพที่ดีใหประชาชนไดรับทราบ
ขาวสารอยางทั่วถึง 

ปรับปรุงระบบ
เสียงตามสาย 1 
ระบบ 

24. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการขยายระบบเสียงตาม 
บานหวยคิง หมูที่ 6 

 300,000.00 เพื่อปรับปรุงระบบเสียงตามสายใหมี
คุณภาพที่ดีใหประชาชนไดรับทราบ
ขาวสารอยางทั่วถึง 

ระบบเสียงตาม 1 
ระบบ 

25. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย
ภายในหมูบาน บานนาแขม
พัฒนา หมูที ่11 

 500,000.00 เพื่อปรับปรุงระบบเสียงตามสายใหมี
คุณภาพที่ดีใหประชาชนไดรับทราบ
ขาวสารอยางทั่วถึง 

ระบบเสียงตาม 1 
ระบบ 
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ประสงค 
ผลผลิต 

26. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงระบบ
น้ําประปาศูนยวัฒนธรรม    
แมเมาะ 

 60,000.00 เพื่อใหศูนยวัฒนธรรมแมเมาะมีระบบ
น้ําประปาพรอมใชงานไดดีและ
เพียงพอ มีความพรอมสําหรับบริการ
ประชาชน 

ปรับปรุงระบบ
น้ําประปา 1 
ระบบ 

27. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับภูมิทัศนโดยการ
เทลาน คสล.ขางสระน้ํา หลัง
วัดเมาะหลวง หมูที่ 8 

 350,000.00 เพื่อใหหมูบานมีสภาพแวดลอมที่ดี 
สวยงามและเหมาะสม 

ลานคอนกรีต 1 
แหง 

28. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางเวทีพรอม
หองเก็บของ บานหวยเปด หมู
ที่ 1 

 1,200,000.00 เพื่อใหหมูบานมีสถานที่สําหรับจัด
กิจกรรมตางๆและมีสถานที่เก็บวัสดุ
ครุภัณฑของหมูบาน 

เวทีและหองเก็บ
ของ 1 แหง 

29. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการติดต้ังระบบไฟฟา 
ฌาปนสถานบานหางฮุง พรอม
กอสรางร้ัวและถังเก็บน้าํ บาน
หางฮุง หมูที่ 3 

 500,000.00 เพื่อใหฌาปนสถานพรอมใชงานอยาง
ความเหมาะสมไดมาตรฐาน 

ปรับปรุงฌาปน
สถาน 1 แหง 

30. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงตอเติม
อาคารผูสูงอาย ุบานแมเมาะ
สถานี หมูที ่4 

 500,000.00 เพื่อผูสูงอายุและประชาชนในหมูบาน
มีสถานที่จัดกิจกรรมไดอยาง
เหมาะสม 

ปรับปรุงอาคาร 1 
แหง 

31. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงตอเติม
อาคารอเนกประสงคและหอง
ชมรมผูสูงอายุ บานหวยคิง หมู
ที่ 6 

 300,000.00 เพื่อใหประชาชนและผูสูงอาย ุมี
สถานที่สําหรับจัดกิจกรรมของ
หมูบานอยางเหมาะสม 

ปรับปรุงอาคาร 1 
แหง 

32. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางหองน้ํา
สาธารณะ บริเวณอาคาร ซอย 
1 บานใหมนาแขม หมูที ่7 

 600,000.00 เพื่อใหมีหองน้ําไวสําหรับบริการ
ประชาชนและผูมาใชบริการ 

กอสรางหองน้ํา 1 
แหง 

33. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงพื้นที่
บริเวณฌาปนสถาน บานเมาะ
หลวง หมูที่ 8 

 200,000.00 เพื่อใหมีอาคารและฌาปนกิจสถานที่
เหมาะสมและไดมาตรฐาน 

ปรับปรุงฌาปน
สถาน 1 แหง 

34. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางร้ัวอาคาร
อเนกประสงค (ฝงตะวันตก) 
บานเมาะหลวง หมูที่ 8 

 500,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสถานที่จัด
กิจกรรมไดอยางเหมาะสม 

ร้ัว ยาว 203 เมตร 

35. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงและตอเติม
อาคารที่เก็บของ (หนาบาน
สมหวัง) บานเมาะหลวง หมูที่ 
8 

 900,000.00 เพื่อใหทางหมูบานมีที่สําหรับเก็บของ
วัสดุเคร่ืองใชของหมูบาน 

ตอเติมอาคาร 1 
แหง 

36. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค บานเวยีงสวรรค 
หมูที่ 9 

 1,500,000.00 เพื่อใหมีใชดําเนินงานและกิจกรรม
ตางของประชาชนในหมูบาน 

อาคาร 1 แหง 

37. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงสํานักงาน
คณะกรรมการหมูบาน บริเวณ
ศาลาประชาคม บานใหมมงคล 
หมูที่ 10 

 950,000.00 เพื่อใหคณะกรรมการหมูบานมี
สถานที่ดําเนินงานของกลุมฯ 

ปรับปรุงอาคาร 1 
แหง 

38. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางตอเติมที่ออก
กําลังกายในรม อาคารผูสูงอายุ 
บานนาแขมพัฒนา หมูที่ 11 

 1,000,000.00 เพื่อใหกลุมผูสูงอายุมีสถานที่
ดําเนินการไดอยางเหมาะสม 

อาคาร 1 แหง 
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ประสงค 
ผลผลิต 

39. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางต้ังศาลพระ
ภูมิศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแมเมาะ 

 50,000.00 เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแมเมาะมีศาลพระภูมิเปนที่
สักการะบูชาแกผูมารับบริการงาน
ราชการ 

ศาลพระภูมิ 1 
แหง 

40. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการถมดินบดอัดแนน
พรอมระบบระบายน้ํา ภายใน
โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ 

 1,600,000.00 เพื่อใหโรงเรียนมีการระบายน้ําที่ดี 
บรรเทาการเกิดปญหาน้าํทวมขัง
ภายในโรงเรียน 

ถมดิน 1 แหง 

41. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการเทลานอเนกประสงค
ศาลาอเนกประสงค บานมอน 
หมูที่ 8 

 160,000.00 เพื่อใหหมูบานมีลานสําหรับจัด
กิจกรรมตางๆ 

ลาน คสล. มีพื้นที่
ไมนอยกวา 306 
ตร.ม. 

42. การพัฒนาดานการ
อนุรักษและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการสรางจิตสํานึกใหแก
ประชาชนในการบาํบัดน้ําเสีย
ครัวเรือน 

 50,000.00 เพื่อกระตุนใหครัวเรือนมีจิตสํานึกใน
การบําบัดน้าํเสียของครัวเรือน 

โครงการบําบัดน้ํา
เสียครัวเรือน 1 
โครงการ 

43. การพัฒนาดานการ
อนุรักษและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการชุมชนตนแบบการ
จัดการขยะ 

 200,000.00 เพื่อใหชุมชนมีการจัดการขยะใน
ครัวเรือนดวยตนเอง 

โครงการจัดการ
ขยะ 1 โครงการ 

44. การพัฒนาดานการ
อนุรักษและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการอบรมอาสาสมัครดาน
ส่ิงแวดลอม 

 100,000.00 เพื่อสรางเครือขายดานส่ิงแวดลอม 
เปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ใหชุมชนมี
ส่ิงแวดลอมที่ดี  

โครงการอบรม 1 
โครงการ 

45. การพัฒนาดานการ
อนุรักษและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการเพิ่มผลผลิตและฟนฟู
ทรัพยากรสัตวน้าํ 

 50,000.00 เพื่อสรางแหลงอาหาร รักษาระบบ
นิเวศดานส่ิงแวดลอม 

โครงการปลอย
พันธุสัตวน้ํา 1 
โครงการ 

46. การพัฒนาดานการ
อนุรักษและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ํา บริเวณตลาดนัดชุมชน 
บานหวยเปด หมูที ่1 

 1,200,000.00 เพื่อบรรเทาปญหาน้าํทวมขังในชุมชน ระบบระบายน้ํา 1 
แหง 

47. การพัฒนาดานการ
อนุรักษและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ํา พรอมติดต้ังรางริน บริเวณ
อาคารอเนกประสงค (หลัง
ศาลหลักเมือง) บานเมาะหลวง 
หมูที่ 8 

 180,000.00 เพื่อใหอาคารอเนกประสงคมีระบบ
ระบายน้าํที่ดี ลดปญหาน้ําทวมขัง 

ระบบระบายน้ํา 1 
แหง 

48. การพัฒนาดานการ
อนุรักษและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการปรับปรุงระบบระบาย
น้ําภายในหมูบาน สายราน   
พี.พี.แบตเตอร่ี ถึงซอยบาน  
คุณสุวิทย บานเวยีงสวรรค   
หมูที่ 9 

 2,200,000.00 เพื่อบรรเทาปญหาน้าํทวมขังในชุมชน ระบบระบายน้ํา 1 
แหง 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

49. การพัฒนาดานการ
อนุรักษและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ํา บริเวณแยกทางเขา    
สํานักสงฆ บานใหมมงคล    
หมูที่ 10 

 1,700,000.00 เพื่อบรรเทาปญหาน้าํทวมขังในชุมชน ระบบระบายน้ํา 1 
แหง 

50. การพัฒนาดานการ
อนุรักษและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการปรับปรุงระบบระบาย
น้ํา โซน 1 (ตอจากเดิม)    
บานเวียงหงสลานนา หมูที่ 12 

 550,000.00 เพื่อบรรเทาปญหาน้าํทวมขังในชุมชน ระบบระบายน้ํา 1 
แหง 

51. การพัฒนาดานการ
อนุรักษและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ําภายในสํานักงานเทศบาล
ตําบลแมเมาะ 

 1,000,000.00 เพื่อบรรเทาปญหาน้าํทวมขังใน
สํานักงาน สามารถระบายน้ําไดอยาง
ดี 

ระบบระบายน้ํา 1 
แหง 

52. การพัฒนาดานการ
อนุรักษและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสรางพนังปองกัน
ตล่ิงพังพรอมปรับปรุงฝายน้ํา
ลนเดิม บานหางฮุง หมูที่ 3 

 1,500,000.00 เพื่อแกไขปญหาน้ํากัดเซาะทําใหพนัง
ตล่ิงพัง พรอมทั้งปรับปรุงใหฝายน้ํา
ลนสามารถใชงานไดดี 

พนังปองกันตล่ิง
พัง 1 แหง 

53. การพัฒนาดานการ
อนุรักษและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการทองถิ่นอาสาปลูกปา
เฉลิมพระเกียรติฯ 

 50,000.00 1. สรางกระบวนการมีสวนรวมใน
การสรางปา รักษน้ํา 2. สราง
เครือขายปาชุมชนใหเขมแข็งมีกิก
จรรมตอเนื่อง 3. การปลูกตนไมเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณใหกับปา การสราง
ฝายชะลอน้าํ 

เครือขายปาชุมชน
ตําบล 12 หมูบาน 

54. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการสรางแรงจูงใจในการ
ชําระภาษีและคาธรรมเนียม 

 40,000.00 เพื่อเปนแรงจูงใจในการให
ผูประกอบการประชาชนมาชําระ
ภาษีและคาธรรมเนียมใหครบถวน
ถูกตองและตรงตามเวลา 

โครงการชําระ
ภาษีฯ 1 โครงการ 

55. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมกิจกรรมการ
ดําเนินงานของศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตําบล  
แมเมาะ 

 100,000.00 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ 
ขับเคล่ือนกิจกรรมดานการเกษตร 
สนับสนุนชวยเหลือเกษตรกรไดอยาง
รวดเร็วทันเหตุการณ 

โครงการสนับสนุน
ศูนยถายทอดฯ 1 
โครงการ 

56. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืช
สมุนไพรตามแนวพระราชดําริ
ฯ 

 30,000.00 เพื่อใหประชาชนมีความรูเกี่ยวกับ
ผลผลิตทางการเกษตรและสมุนไพร 
และสามารถจัดจําหนายสรางรายได
ใหแกชุมชน 

โครงการสรางศูนย
เกษตรและ
สมุนไพรฯ 1 
โครงการ 

57. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมเกษตร
พอเพียงตามทฤษฎีตามรอยพอ 

 50,000.00 เพื่อสงเสริมใหประชาชนทํา
การเกษตรแบบพอเพียง ตาม
แนวทางของพระบาทสมเด็จ      
พระปรมินทรอดุลยเดชฯ 

โครงการสงเสริม
เกษตรฯ 1 
โครงการ 

58. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการ "ทองเที่ยวแผนดิน
หวิดและสรงน้ําพระธาตุขอุป
คํา" 

 100,000.00 1. เพ่ือกระตุนการทองเที่ยวในพ้ืนที่ใหเปนที่
รูจักของนักทองเที่ยว 2. สรางเศรษฐกิจ
ใหกับชุมชนมากข้ึน 3. สงเสริมการมีสวน
รวมภาคประชาชน รัฐ และองคกรตางๆ 

กิจกรรมทองเที่ยว
แผนดินหวิด 1 
โครงการ 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

59. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการสีสันลานนา
มหาสงกรานตแมเมาะ 

 350,000.00 เพื่อสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว
และการรวมสนกุสนานวันสงกรานต
ประเพณีไทย 

จัดกิจกรรมวัน
สงกรานต 1 
โครงการ 

60. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการปนกับพี่ เทีย่วกับนอง 
Maemoh Touring Bike 

 100,000.00 เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่
ตําบลแมเมาะใหเปนที่รูจกั 

กิจกรรมปนชม
แหลงทองเที่ยว 1 
โครงการ 

61. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการดาดลําเหมืองคลองสง
น้ําหวยแมปง บานปงชัย หมูที่ 
5 

 650,000.00 เพื่อใหเกษตรกรมีแหลงน้ําสําหรับทํา
เกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น 

ดาดคอนกรีต ยาว 
300 เมตร 

62. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 
(ปใหมและสงกรานต)  

 100,000.00 เพื่อปองกันและลดจาํนวนการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล 

โครงการปองกัน
ลดอุบัติเหตุ 1 
โครงการ 

63. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการฝกซอมแผนดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

 50,000.00 เพื่อสรางโอกาสการเรียนรูผาน
ประสบการณจากการฝกซอมฯ 

โครงการฝกซอม
แผนฯ 1 โครงการ 

64. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการใหความรูดานสถาน
ประกอบการตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข 

 30,000.00 1. เพื่อใหกลุมเปาหมายมีความรู
เกี่ยวกบัการดําเนินงานตาม พ.ร.บ. 
การสาธารณสุข 2. เพื่อใหสถาน
ประกอบการไดปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
การสาธารณสุข 

โครงการใหความรู
ฯ 1 โครงการ 

65. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการรณรงคฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบาและการ
สงเสริมการเล้ียงสุนัขที่ถูกตอง
ในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะ 

 120,000.00 เพื่อปองกันการระบาดของโรคพิษ
สุนัขบา 

โครงการฉีดวัคซีน
ฯ 1 โครงการ 

66. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการบริการสาธารณสุข
เคล่ือนที่ 

 30,000.00 1. เพื่อบริการตรวจรักษาพยาบาล
และปฐมพยาบาลเบื้องตนแก
ประชาชนในเขต ทต.แมเมาะ 2.เพื่อ
ใหบริการออกหนวยเคล่ือนที่แก
ประชาชนในเขต ทต.แมเมาะ 

โครงการบริการ
สาธารณสุขฯ 1 
โครงการ 

67. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการรณรงคชุมชนปลอด
ลูกน้ํายุงลาย 

 60,000.00 เพื่อเปนการกระตุนใหประชาชน
ตระหนักในการดูแลตนเองและชุมชน
ใหปลอดภัยจากโรคไขเลือดออก โดย
การกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย 

โครงการรณรงค
ชุมชนปลอดลูกน้ํา
ยุงลาย 1 
โครงการ 

68. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการปองกัน ปราบปราม
และแกไขปญหายาเสพติดใน
เขตเทศบาลตําบลแมเมาะ 

 60,000.00 เพื่อเปนการรณรงคปราปรามและ
แกไขปญหายาเสพติดในเขตเทศบาล
ตําบลแมเมาะ 

โครงการปองกัน
ยาเสพติดฯ 1 
โครงการ 

69. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการครู D.A.R.E. 
การศึกษาเพือ่การตอตานการ
ใชยาเสพติดในสถานศึกษา 

 60,000.00 เพื่อตอตานการใชยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

โครงการปองกัน
ยาเสพติดฯ 1 
โครงการ 

70. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการ To Be Number 
One ตานภยัยาเสพติด 

 70,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพการดําเนินงาน
ของกลุมเยาวชน ประชาชน To Be 
Number One ตานภยัยาเสพติด 

โครงการทูบีนัม
เบอรวัน 1 
โครงการ 

71. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการแขงขันกีฬาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
แมเมาะ 

 50,000.00 เพื่อสงเสริมใหเด็กเล็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดมีพัฒนาการครบทุกดาน 

กิจกรรมการแขงขนั
กีฬาศูนยเด็กเล็กฯ 
1 กิจกรรม 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

72. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการแขงขันกีฬาตาน     
ยาเสพติดเทศบาลตําบล     
แมเมาะ (โครงการแขงขัน   
ฟุตซอล ตานยาเสพติด) 

 200,000.00 1. เพื่อสงเสริมความสามัคคีใหแก
ประชาชนในเขตตําบลแมเมาะ 2. 
เพื่อสงเสริมใหใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนหางไกลยาเสพติด 

โครงการแขงขัน
ฟุตซอล 1 
โครงการ 

73. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการสงเสริมกิจกรรม
นันทนาการเพื่อสุขภาพ 

 150,000.00 1. เพื่อใหประชาชนในเขตพื้นที่ไดใช
เวลาวางใหเปนประโยชน 2. เพื่อให
ประชาชนไดมีกิจกรรมผอนคลาย
ความตึงเครียดจากการทํางาน 

โครงการสงเสริม
กิจกรรม
นันทนาการ 1 
โครงการ 

74. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการแขงขันกีฬาพื้นบาน
ผูสูงอายุตําบลแมเมาะ 

 150,000.00 1. สรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 2. 
สรางความรักความสามัคคี 

การแขงขันกีฬา
พื้นบาน 1 
โครงการ 

75. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขต
เทศบาลตําบลแมเมาะ 

 210,000.00 เพื่อให อสม. มีความรูและทัศนคติที่
ดีตอการปฏบิัติงานในชุมชน สามารถ
ใหคําปรึกษาแกประชาชนในชุมชน
ขั้นพื้นฐานตลอดจนใหบริการคัด
กรองโรคเบื้องตนและปรับปรุง 
ศสมช. ในการใหบริการประชาชน 
ไดรับความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

โครงการพัฒนา
งานสาธารณสุขฯ 
1 โครงการ 

76. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการใหความรูเกี่ยวกับการ
จัดการไฟปาหมอกควันในพื้นที่
ตําบลแมเมาะ 

 50,000.00 1. เพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชน
ในพื้นที่ไดตระหนักถึงภัยคุกคามที่
เกิดจากสาธารณภยัที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบัน 2. สรางจิตสํานึกในการดูแล
สภาพแวดลอมในพื้นที ่ 

ประชาชนในพื้นที่
เขาใจและ
รับทราบถึง
สถานการณสา
ธารณภัยใน
ปจจุบัน 

77. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการฝกทบทวน
อาสาสมัครปองกันภยัฝายพล
เรือน (อปพร.) 

 200,000.00 สรางเครือขายความรวมมือของ อป
พร. ที่เขมแข็งกวางขวาง 

มีเครือขายความ
รวมมือของ อป
พร.ที่เขมแข็ง 

78. การพฒันาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการอบรมทักษะวายน้ํา  250,000.00 เพื่อใหเด็ก เยาวชนและประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลแมเมาะมีทักษะใน
การวายน้ํา 

โครงการอบรม
วายน้าํ 1 
โครงการ 

79. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการพระราชดําริ
สาธารณสุข 

 240,000.00 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานสาธารณสุขในเขต
เทศบาลตําบลแมเมาะ 

การดําเนินงาน
โครงการ
สาธารณสุขใน
หมูบาน 3 
โครงการตอ
หมูบาน 

80. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการอบรมเยาวชนรวมใจ
ตานภัยยาเสพติด 

 20,900.00 เพื่อเปนการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในเขตเทศบาลตําบล      
แมเมาะ 

โครงการอบรม 1 
คร้ัง ตอป 

81. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการคายเยาวชนสํานึกรัก
บานเกิด 

 80,000.00 เพื่อสรางเครือขายเยาวชน สงเสริม
รักบานเกิด สงเสริมเรียนรูดานสิทธิ ์

โครงการอบรม 1 
คร้ัง ตอป 

82. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการยุติความรุนแรงใน
ครอบครัว 

 20,000.00 สรางความตระหนักและมีสวนรวมใน
การปองกันความรุนแรงในครอบครัว 

โครงการ 1 คร้ัง
ตอป 

83. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิปญญา

โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทงประจาํป 

 300,000.00 1. เพื่อสงเสริมอนุรักษประเพณี
ทองถิ่น 2. เพื่อใหประชาชนในเขต

โครงการลอย
กระทง 1 



การตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลแมเมาะ ป 2562 ครั้งที่ 1 เมษายน 2562 

 

 

16 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

ทองถิ่น พื้นที่ไดมีกิจกรรมประเพณีทองถิ่น
รวมกัน 

โครงการ 

84. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณีรดน้ํา
ดําหัวผูสูงอาย ุ

 300,000.00 1. เพื่อสงเสริมอนุรักษประเพณี
ทองถิ่นใหคงอยู 2. เพื่อรวมกิจกรรม
รดน้ําดําหัวผูสูงอายุตําบล 

โครงการรดน้ําดํา
หัวฯ 1 โครงการ 

85. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

โครงการสนับสนุนกิจกรรม
และพิธีทางศาสนาในวันสําคัญ
ทางศาสนา 

 100,000.00 เพื่ออนุรักษประเพณีอันดีงามของ
ทองถิ่นและทํานุบาํรุงรักษาศาสนพธิี
ชาวพุทธ 

กิจกรรมสนับสนุน
พิธีทางศาสนา 1 
โครงการ 

86. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

โครงการขวงผญาภูมิปญญา
วัฒนธรรมพื้นบาน 

 100,000.00 1. เพื่อฟนฟูอนุรักษและสืบสานภูมิ
ปญญา วัฒนธรรมพื้นบานใหคงอยูคู
ทองถิ่นสืบไป 2. เพื่อปราชญชาวบาน
ไดมีเวทีการถายทอดภูมิปญญา 

โครงการขวงผญา
ฯ 1 โครงการ 

87. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

โครงการถายทอดภูมิปญญา
วัฒนธรรมทองถิ่นจากรุนสูรุน 

 50,000.00 1. เพื่อฟนฟูและอนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่นไมใหสูญหายและมกีารสืบ
ทอดจากรุนสูรุน 2. เพื่อเพิ่มคุณคา
ใหกับวิทยากรทองถิ่น 

โครงการถายทอด
ภูมิปญญาฯ 1 
โครงการ 

88. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนสังกัด สพท.
ลําปาง เขต 1 ในเขตเทศบาล
ตําบลแมเมาะ 

 5,392,000.00 เพื่อใหเด็กนักเรียนมีอาหารกลางวัน
รับประทานอยางเพียงพอ 

โครงการอาหาร
กลางวัน 1 
โครงการ 

89. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

โครงการตลาดนัดวิชากรการ
จัดการศึกษาทองถิ่นอําเภอ  
แมเมาะประจาํป 

 50,000.00 เพื่อสรางโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู
สําหรับเด็ก ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดเทศบาลตําบลแมเมาะ
และสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตอําเภอแมเมาะ เปน
พื้นฐานความรวมมอืในการจัด
กิจกรรมทางการศึกษาในอนาคต
ตอไป 

โครงการตลาดนัด
วิชาการ 3 ป 

90. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรกองการศึกษาฯ 

 200,000.00 เพื่อใหครูและบุคลากรกองการศึกษา
ฯ ไดรับการอบรมและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพฯ 1 
โครงการ 

91. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

โครงการอนุรักษสืบสาน
วัฒนธรรมแมเมาะ 

 300,000.00 เพื่ออนุรักษสืบสานมรดกทาง
วัฒนธรรมของคนตําบลแมเมาะ 

โครงการอนุรักษ
สืบสานฯ 1 
โครงการ 

92. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

โครงการกอสรางซุมและ   
ศาลาราย พรอมปรับภูมิทัศน
ศูนยวัฒนธรรมอําเภอแมเมาะ 

 9,500,000.00 เพื่อใหศูนยวัฒนธรรมอาํเภอแมเมาะ 
มีความสวยงามและเหมาะสม        
มีภูมิทัศนที่ดี 

กอสรางซุมและ
ศาลาราย 1 แหง 

93. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

อุดหนุนสถานศึกษาโรงเรียน
แมเมาะวิทยา ตามโครงการ
จางวิทยากรชาวตางประเทศ
เพื่อเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

 400,000.00 เพื่อเตรียมความพรอมในภาษาที่สาม
สูประชาคมอาเซียนใหกับผูเรียน 

จัดจางครูตางชาติ 
1 ป 

94. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

อุดหนุนสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล
แมเมาะ ตามโครงการจางวิทยากร
ชาวตางประเทศเพ่ือเตรียมความ
พรอมสูประชาคมอาเซียน 

 400,000.00 เพื่อเตรียมความพรอมในภาษาที่สาม
สูประชาคมอาเซียนใหกับผูเรียน 

โครงการ 1 คร้ัง
ตอป 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

95. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

อุดหนุนวิทยาลัยเทคโนโลยีการ
จัดการ กฟผ.แมเมาะ ตาม
โครงการจางวิทยากรพิเศษ
เฉพาะทางเพื่อพัฒนาและ
สงเสริมคุณภาพกาวสูไทย
แลนด 4.0 

 100,000.00 เพื่อเตรียมโครงการจางวิทยากร
พิเศษเฉพาะทางเพื่อพัฒนาและ
สงเสริมคุณภาพ กาวสูไทยแลนด 4.0 

โครงการ 1 คร้ัง
ตอป 

96. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอ
แมเมาะ ตามโครงการสงเสริม
กิจกรรมตามประเพณีและ   
สืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
ประจําป อําเภอแมเมาะ 

 80,000.00 เพื่ออนุรักษศิลปะ ประเพณี 
วัฒนธรรมทองถิ่นไมใหสูญหายไป 

กิจกรรมดาน
วัฒนธรรม 2 งาน 

97. การพัฒนาดานการเมือง
และการพัฒนาองคกร 

โครงการวันเทศบาล  50,000.00 เพื่อเปนการระลึกถึงความสําคัญและ
ความเปนมาของการกอกําเนิด
เทศบาล 

โครงการวัน
เทศบาล 1 
โครงการ 

98. การพัฒนาดานการเมือง
และการพัฒนาองคกร 

โครงการเทศบาลพบประชาชน  50,000.00 เพื่อใหประชาชนไดรับบริการเพิ่ม
มากขึ้นจากเวลาปกติ 

โครงการเทศบาล
พบประชาชน 1 
โครงการ 

99. การพัฒนาดานการเมือง
และการพัฒนาองคกร 

โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิก
สภาทองถิ่นและผูบริหาร
ทองถิ่น 

 1,500,000.00 เพื่อใหการเลือกต้ังเปนไปดวยความ
ถูกตองเรียบรอย 

โครงการเลือกต้ังฯ 
1 โครงการ 

100. การพัฒนาดานการเมือง
และการพัฒนาองคกร 

โครงการจัดกิจกรรมอัน
เกี่ยวเนื่องสถาบัน
พระมหากษัตริย 

 300,000.00 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย 

โครงการเกี่ยวกบั
สถาบันฯ 1 
โครงการ 

101. การพัฒนาดานการเมือง
และการพัฒนาองคกร 

โครงการตามนโยบายของรัฐ  100,000.00 1. เพื่อดําเนินการตามแนวนโยบาย
เรงดวนของรัฐบาล 2. เพื่อให
ประชาชนไดผลประโยชนตาม
แนวทางนโยบายเรงดวนของรัฐบาล 

โครงการตาม
นโยบายของรัฐ 1 
โครงการ 

102. การพัฒนาดานการเมือง
และการพัฒนาองคกร 

โครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด
เทศบาลตําบลแมเมาะ 

 600,000.00 เพื่อนําความรูที่ไดรับมาพัฒนา
ศักยภาพการทํางานใหดีขึ้นและ
ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่ ตลอดถึงเปนการ
เพิ่มความรูและทักษะใหกับบุคลากร
ในสังกัด 

โครงการฝกอบรม
ฯ 1 โครงการ 

103. การพัฒนาดานการเมือง
และการพัฒนาองคกร 

โครงการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล 

 80,000.00 1. เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมใน
กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาของ 
ทต.แมเมาะ 2. เพื่อใหการจัดทํา
แผนพัฒนาสามารถแกไขปญหาของ
ประชาชนไดอยางแทจริง 3. สราง
กระบวนการแกไขปญหาโดยชุมชน
เปนหลัก 

โครงการจัดทํา
แผนพัฒนา
เทศบาล 1 
โครงการ 

104. การพัฒนาดานการเมือง
และการพัฒนาองคกร 

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรกอง
การศึกษาสังกัดเทศบาลตําบล
แมเมาะ 

 100,000.00 เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
เทศบาลตําบลแมเมาะมีความเขาใจ
ในการใชหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
การอบรมเล้ียงดูเด็กและในการ
ทํางาน 

โครงการอบรม
จริยธรรมฯ 1 
โครงการ 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

105. การพัฒนาดานการเมือง
และการพัฒนาองคกร 

โครงการสงเสริมกิจกรรม
เกี่ยวกบัเด็กและเยาวชนจัด
งานวันเด็กแหงชาติประจําป 

 300,000.00 เพื่อสงเสริมใหเด็กไดรวมกิจกรรม
และใหความสําคัญกับเด็กและ
เยาวชน 

โครงการวันเด็ก 1 
โครงการ 

106. การพัฒนาดานการเมือง
และการพัฒนาองคกร 

โครงการอบรมและพัฒนา
ศักยภาพผูปฏบิัติงานดาน
สาธารณสุขประจาํหมูบาน 

 500,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพการทาํงานของ
ผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุขประจาํ
หมูบาน ตําบลแมเมาะ 

โครงการอบรม
ผูปฏิบัติงาน
สาธารณสุขฯ 1 
โครงการ 

107. การพัฒนาดานการเมือง
และการพัฒนาองคกร 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการกลุมสตรีและ
สมาชิก 

 300,000.00 1. เพื่อใหสตรีรูบทบาทหนาที ่2. 
เพื่อใหสตรีมีความเขมแข็ง 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพฯ 1 
โครงการ 

108. การพัฒนาดานการเมือง
และการพัฒนาองคกร 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการและสมาชิก
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
แมเมาะ 

 200,000.00 1. เพื่อสนับสนุนใหกองทุนมีความ
เขมแข็งมั่นคง 2. เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถคณะกรรมการในดาน
การจัดการ 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพฯ 1 
โครงการ 

109. การพัฒนาดานการเมือง
และการพัฒนาองคกร 

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการฯและสมาชกิสภาเด็ก
เยาวชนตําบลแมเมาะ 

 200,000.00 1. สงเสริมการเรียนรูดานสิทธิหนาที่
เด็กเยาวชนและดานการพัฒนาสังคม
ชุมชนตางๆ 2. สรางความรักความ
สามัคคีและความเขมแข็ง 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพฯ 1 
โครงการ 

110. การพัฒนาดานการเมือง
และการพัฒนาองคกร 

โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพชมรมผูสูงอายุ
ตําบลแมเมาะ 

 700,000.00 1. ผูสูงอายุไดรับการดูแลตาม พ.ร.บ.
ผูสูงอาย ุ2. ผูสูงอายุมีคุณภาพชวีิตที่
ดีอยูอยางมีความสุข 

โครงการอบรมฯ 1 
โครงการ 

111. การพัฒนาดานการเมือง
และการพัฒนาองคกร 

โครงการพัฒนาความรูเพิ่ม
ศักยภาพการมีสวนรวม
เกี่ยวกบัการเมืองการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย 

 50,000.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพการมีสวนรวมของ
ประชาชนและเยาวชนในพื้นที ่สราง
จิตสํานึกและการมีสวนรวมในการ
ชุมชนและรูบทบาทหนาที่ของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตย 

โครงการพัฒนา
ความรูศักยภาพฯ 
1 โครงการ 

112. การพัฒนาดานการเมือง
และการพัฒนาองคกร 

โครงการเสริมสรางเครือขาย
ตอตานการทุจริต 

 50,000.00 เพื่อสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวม
ในการตอตานทุจริต 

จัดอบรม 1 คร้ัง 

113. การพัฒนาดานการเมือง
และการพัฒนาองคกร 

โครงการอบรมกฎหมายใน
ชีวิตประจําวันแกประชาชน
ทั่วไป 

 50,000.00 เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู
เร่ืองกฎหมายในชวีิตประจาํวันได 

โครงการอบรม 1 
คร้ัง ตอป 

114. การพัฒนาดานการเมือง
และการพัฒนาองคกร 

โครงการจัดทําและพัฒนา
ศักยภาพทํางานสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาหมูบาน (แผน
ชุมชน) เพื่อการจัดการตนเอง
ตําบลแมเมาะ 

 350,000.00 เพื่อใหคณะทํางานสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาหมูบาน (แผน
ชุมชน) มีความรูความเขาใจในการ
จัดทําแผนชุมชนเปนกลไกในการ
ขับเคล่ือน 

จัดอบรมใหความรู
เกี่ยวกบัการจัดทํา
แผนฯ 1 คร้ัง 

115. การพัฒนาดานการเมือง
และการพัฒนาองคกร 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู
ประกาศขาวประจาํหมูบาน
และชุมชนตําบลแมเมาะ 

 100,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพผูประกาศขาว
ประจําหมูบานใหมมีความรู
ความสามารถที่ดี เหมาะสมและ
สามารถปฏบิัติงานไดอยางถูกตอง
ตามหลักการประชาสัมพันธที่ดี 

โครงการพัฒนา
ความรูศักยภาพฯ 
1 โครงการ 

116. การพัฒนาดานการเมือง
และการพัฒนาองคกร 

โครงการบริหารความเส่ียง
เกี่ยวกบัการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชนทับซอน 

 80,000.00 เพื่อเสริมสรางใหเกิดความรูความ
เขาใจในเร่ืองผลประโยชนระหวาง
ประโยชนสวนบุคคล ประโยชน
สวนรวม และประโยชนทับซอน 

โครงการอบรม 1 
คร้ัง ตอป 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

117. การพัฒนาดานการเมือง
และการพัฒนาองคกร 

โครงการบริหารศูนยปฏบิัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นระดับอําเภอ อาํเภอ 
แมเมาะ จังหวัดลําปาง 

รายไดอื่น ๆ 150,000.00 เพื่อประสานความรวมของ อปท.ใน
พื้นที่ สนับสนุนการดําเนินการของ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนฯ 

โครงการบริหาร
ศูนยฯ 1 โครงการ 

118. การพัฒนาดานการเมือง
และการพัฒนาองคกร 

โครงการใหความรูเร่ืองบทบาท
หนาที่ของผูบริหารทองถิ่นและ
สมาชิกสภาทองถิ่นเทศบาล
ตําบลแมเมาะ 

 30,000.00 เพื่อใหความรูในเร่ืองบทบาทหนาที่
ของผูบริหารและสมาชกิสภาเทศบาล 

โครงการอบรม 1 
คร้ัง ตอป 

119. การพัฒนาดานการเมือง
และการพัฒนาองคกร 

โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและศึกษาดูงาน   
ดานการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภยั 

 250,000.00 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร
ของงานปองกันฯ ไดมีการศึกษาและ
หาประสบการณความรูใหมๆ และ
นํามาประยุกตใชได 

โครงการอบรม 1 
คร้ัง ตอป 

120. การพัฒนาดานการเมือง
และการพัฒนาองคกร 

โครงการผูสูงอายุยิ้ม  300,000.00 เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายุดาน
ตางๆ 

โครงการ 1 คร้ัง
ตอป 

 
 

3. การใชจายงบประมาณ 
 
           เทศบาลตําบลแมเมาะ มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติ
งบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 23 โครงการ จํานวนเงิน 3,592,328 บาท             
มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 23 โครงการ จํานวนเงิน 3,592,328 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร 
ไดดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 

การพัฒนาดานสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 3 882,700.00 3 882,700.00 

การพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม     

การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 3 117,888.00 3 117,888.00 

การพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย 5 421,807.00 5 421,807.00 

การพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น 2 346,242.93 2 346,242.93 

การพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร 10 1,823,690.00 10 1,823,690.00 

รวม 23 3,592,327.93 23 3,592,327.93 
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    รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณเทศบาลตําบลแมเมาะ ท่ีมีการกอหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

1. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางถนนภายใน
หมูบา สายบานนางจินตนา 
คางกอ บานหวยรากไม หมูที่ 
2 

 275,000.00 274,000.00 CNTR-1638/61 18/12/2561 90 

2. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนนหิน
คลุก บานนายโปรา นันทไชย 
ถึงทางขามรางรถไฟ บาน
เมาะสถานี หมูที่ 4 

 450,000.00 449,700.00 CNTR-0459/62 18/12/2561 60 

3. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการเทลาน
อเนกประสงคศาลา
อเนกประสงค บานมอน หมู
ที่ 8 

 160,000.00 159,000.00 CNTR-0283/62 01/06/2562 60 

4. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการสรางแรงจูงใจใน
การชําระภาษีและ
คาธรรมเนียม 

 40,000.00 1,000.00 CNTR-0403/62 04/01/2562 5 

  30,558.00 CNTR-0405/62 04/01/2562 5 

5. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการอนุรักษพันธกุรรม
พืชสมุนไพรตามแนว
พระราชดําริฯ 

 30,000.00 6,100.00 นายลภัสยากร จันทร
ยอด 

15/02/2562 30 

6. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการปนกับพี่ เทีย่วกับ
นอง Maemoh Touring 
Bike 

 100,000.00 1,000.00 CNTR-0486/62 27/01/2562 5 

  14,000.00 CNTR-0489/62 26/01/2562 5 

  4,230.00 CNTR-0503/62 25/01/2562 5 

  36,000.00 CNTR-0487/62 27/01/2562 5 

  25,000.00 CNTR-0485/62 26/01/2562 5 

7. การพัฒนาดาน
สังคมและสุขภาวะ
อนามัย 

โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาล (ปใหมและ
สงกรานต)  

 100,000.00 1,575.00 CNTR-0352/62 27/12/0615 5 

  14,488.00 CNTR-0345/62 21/12/2561 5 

  20,109.00 CNTR-0346/62 21/12/2561 5 

  20,109.00 CNTR-0479/62 21/12/2561 5 

8. การพัฒนาดาน
สังคมและสุขภาวะ
อนามัย 

โครงการแขงขันกีฬาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
แมเมาะ 

 50,000.00 2,600.00 CNTR-0456/62 15/01/2562 5 

  22,245.00 CNTR-0454/62 15/01/2562 5 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

  5,850.00 CNTR-0455/62 14/01/2562 5 

  1,250.00 CNTR-0457/62 15/01/2562 4 

  3,970.00 CNTR-0458/62 15/01/2562 5 

  2,000.00 นายวีรชยั ยะธะนะ 07/01/2562 30 

9. การพัฒนาดาน
สังคมและสุขภาวะ
อนามัย 

โครงการแขงขันกีฬาตาน    
ยาเสพติดเทศบาลตําบล     
แมเมาะ (โครงการแขงขัน  
ฟุตซอลตานยาเสพติด) 

 200,000.00 2,000.00 วาที่ ร.ต.หญิงดวงฤทัย 
วงศเปย 

20/01/2562 30 

  14,040.00 CNTR-0571/62 04/02/2562 5 

  7,900.00 CNTR-0570/62 04/02/2562 5 

  4,966.00 CNTR-0569/62 04/02/2562 5 

  12,538.00 CNTR-0572/62 04/02/2562 5 

  10,000.00 CNTR-0576/62 07/02/2562 22 

  3,000.00 CNTR-0575/62 07/02/2562 22 

  2,600.00 
นางแพทติชา จันตะ
ไทย 

20/02/2562 30 

  2,600.00 นางกานดา คําลือสาย 20/02/2562 30 

  2,200.00 
นางมนัสนันท หมื่น
สวัสดิกูร 

20/02/2562 30 

  3,000.00 นางกรวรรณ สิทธิบุศย 20/02/2562 30 

  3,000.00 
วาที่ ร.ต.หญิงดวงฤทัย 
วงศเปย 

20/02/2562 30 

  2,800.00 นางสุภาพร เครือคํา 20/02/2562 30 

  2,400.00 
นายวรเทพ ขวัญกิจ
ศักดา 

20/02/2562 30 

  3,000.00 น.ส.เกศนที ชางอาจ 20/02/2562 30 

  3,000.00 นางสาวิตรี เตชะมานิต 20/02/2562 30 

  3,000.00 
น.ส.อนันตญา เครือ
บุญมา 

20/02/2562 30 

  2,800.00 นายยุทธ ออมแกว 20/02/2562 30 

  3,000.00 
น.ส.ทองอินทร สาย
เครือมอย 

20/02/2562 30 

  3,000.00 น.ส.ออยรีนา แกวสาย 20/02/2562 30 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

  3,000.00 นางฐิติภรณ ศิริภูมิ 20/02/2562 30 

  101,000.00 
วาที่ ร.ต.หญิงดวงฤทัย 
วงศเปย 

28/02/2562 30 

10. การพัฒนาดาน
สังคมและสุขภาวะ
อนามัย 

โครงการแขงขันกีฬาพื้นบาน
ผูสูงอายุตําบลแมเมาะ 

 150,000.00 18,500.00 CNTR-0332/62 11/12/2561 5 

  22,000.00 CNTR-0341/62 14/12/2561 5 

  8,000.00 CNTR-0338/62 15/12/2561 5 

  8,437.00 CNTR-0340/62 12/12/2561 5 

  1,500.00 CNTR-0334/62 14/12/2561 5 

  31,900.00 CNTR-0333/62 12/12/2561 5 

11. การพัฒนาดาน
สังคมและสุขภาวะ
อนามัย 

โครงการใหความรูเกี่ยวกับ
การจัดการไฟปาหมอกควัน
ในพื้นที่ตําบลแมเมาะ 

 50,000.00 16,050.00 CNTR-0602/62 06/02/2562 5 

  900.00 CNTR-0592/62 18/02/2562 5 

  3,000.00 CNTR-0591/62 25/02/2562 5 

  580.00 CNTR-0689/62 25/02/2562 5 

  4,500.00 CNTR-0590/62 25/02/2562 5 

  1,200.00 CNTR-0654/62 15/02/2562 5 

  16,200.00 จ.อ.วุฒิภัทร ปาลสาร 01/02/2562 30 

12. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทงประจาํป 

 300,000.00 5,250.00 CNTR-0203/62 21/11/2561 2 

  5,238.00 CNTR-0199/62 20/11/2561 3 

  45,000.00 CNTR-0197/62 20/11/2561 4 

  34,750.00 CNTR-0205/62 21/11/2561 2 

  12,450.00 CNTR-0204/62 21/11/2561 2 

  15,292.00 CNTR-0202/62 20/11/2561 3 

  6,880.00 CNTR-0201/62 21/11/2561 2 

  25,000.00 CNTR-0196/62 20/11/2561 4 

  12,000.00 CNTR-0200/62 20/11/2561 3 

  30,000.00 CNTR-0198/62 19/11/2561 5 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

  103,811.25 
นางมนัสนันท หมื่น
สวัสดิกูร 

11/11/2561 30 

  2,729.68 
การไฟฟาสวนภูมภิาค
จังหวัดลําปาง 

14/12/2561 30 

13. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการตลาดนัดวิชาการจัด
การศึกษาทองถิ่นอําเภอ   
แมเมาะประจาํป 

 50,000.00 11,542.00 CNTR-0612/62 14/02/2562 2 

  2,500.00 CNTR-0618/62 12/02/2562 3 

  7,800.00 CNTR-0615/62 11/02/2562 4 

  20,000.00 CNTR-0614/62 11/02/2562 4 

  6,000.00 CNTR-0616/62 12/02/2562 3 

14. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการจัดกิจกรรมอัน
เกี่ยวเนื่องสถาบัน
พระมหากษัตริย 

 300,000.00 5,000.00 CNTR-0016/62 12/10/2561 5 

  10,000.00 CNTR-0015/62 12/10/2561 5 

  12,725.00 CNTR-0017/62 12/10/2561 5 

  5,000.00 CNTR-0056/62 20/10/2561 5 

  10,000.00 CNTR-005/62 20/10/2561 5 

  12,350.00 CNTR-0054/62 19/10/2561 5 

  11,900.00 CNTR-0271/62 03/12/2561 5 

  10,000.00 CNTR-0273/62 03/12/2561 5 

  500.00 CNTR-0272/62 03/12/2561 5 

  3,600.00 CNTR-0278/62 03/12/2561 5 

  8,890.00 CNTR-0279/62 04/12/2561 5 

  2,384.00 
CNTR-
1638/610280/62 

04/12/2561 5 

15. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการตามนโยบายของรัฐ  100,000.00 1,656.00 CNTR-0557/62 (1 
อปท. 1 ถนน ทองถิ่น
ใสใจส่ิงแวดลอม) 

04/01/2562 5 

  8,650.00 
CNTR-0563/62 (1 
อปท. 1 ถนน ทองถิ่น
ใสใจส่ิงแวดลอม) 

04/01/2562 5 

  1,320.00 
CNTR-0578/62 (1 
อปท. 1 ถนน ทองถิ่น
ใสใจส่ิงแวดลอม) 

07/01/2562 5 



การตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลแมเมาะ ป 2562 ครั้งที่ 1 เมษายน 2562 

 

 

24 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

  4,500.00 
CNTR-0560/62 (1 
อปท. 1 ถนน ทองถิ่น
ใสใจส่ิงแวดลอม) 

04/01/2562 5 

16. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการสงเสริมกิจกรรม
เกี่ยวกบัเด็กและเยาวชนจัด
งานวันเด็กแหงชาติประจําป 

 300,000.00 36,905.00 CNTR-0419/62 08/01/2562 5 

  25,000.00 CNTR-0421/62 08/01/2562 5 

  65,000.00 CNTR-0420/62 08/01/2562 5 

  7,038.00 CNTR-0422/62 08/01/2562 5 

  30,000.00 CNTR-0424/62 08/01/2562 5 

  12,000.00 CNTR-0425/62 08/01/2562 5 

  6,000.00 CNTR-0423/62 08/01/2562 5 

  108,000.00 CNTR-0426/62 08/01/2562 5 

  6,000.00 
นางมนัสนันท หมื่น
สวัสดิกูร 

05/01/2562 30 

17. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการและสมาชิก
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลแมเมาะ 

 200,000.00 3,000.00 CNTR-0413/62 11/01/2562 5 

  9,920.00 CNTR-0461/62 15/01/2562 5 

  13,000.00 CNTR-0412/62 16/01/2562 5 

  50,500.00 CNTR-0410/62 16/01/2562 5 

  5,400.00 CNTR-0411/62 11/01/2562 5 

  113,700.00 
น.ส.นันทนภัส มั่นเข็ม
ทอง 

06/01/2562 30 

18. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการอบรมศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพชมรม
ผูสูงอายุตําบลแมเมาะ 

 700,000.00 3,395.00 CNTR-0134/62 06/11/2562 5 

  600.00 CNTR-0143/62 08/11/2561 5 

  2,000.00 CNTR-0141/62 12/11/2561 5 

  3,000.00 CNTR-0140/61 08/11/2561 5 

  7,500.00 CNTR-0142/61 14/11/2561 5 

  429,000.00 นายเมธา แกวสุทธ ิ 30/11/2561 30 

  37,500.00 CNTR-0144/62 13/11/2561 5 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

  216,500.00 CNTR-0161/62 14/11/2561 2 

19. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการเสริมสรางเครือขาย
ตอตานการทุจริต 

 50,000.00 900.00 CNTR-0761/62 08/03/2562 5 

  4,000.00 CNTR-0756/62 11/03/2562 5 

  900.00 CNTR-0759/62 07/03/2562 5 

  6,000.00 CNTR-0758/62 05/04/2562 5 

  16,915.00 CNTR-0755/62 07/03/2562 5 

  1,800.00 น.ส.หฤทัย ศรีอุทิศ 13/02/2562 30 

20. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการจัดทําและพัฒนา
ศักยภาพทํางานสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน 
(แผนชุมชน) เพื่อการจัดการ
ตนเองตําบลแมเมาะ 

 350,000.00 80,000.00 CNTR-0664/62 27/02/2562 5 

  1,000.00 CNTR-0659/62 25/02/2562 5 

  4,983.00 CNTR-0663/62 21/02/2562 5 

  1,560.00 CNTR-1560/62 25/02/2562 5 

  450.00 CNTR-0662/62 21/02/2562 5 

  214,764.00 
น.ส.อุบลรัตน ชัย
นันทรัตน 

13/02/2562 30 

21. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู
ประกาศขาวประจาํหมูบาน
และชุมชนตําบลแมเมาะ 

 100,000.00 1,180.00 CNTR-0289/62 07/12/2561 5 

  1,000.00 CNTR-0291/62 07/12/2561 5 

  900.00 CNTR-0292/62 07/12/2561 5 

  20,000.00 CNTR-10293/62 13/12/2561 5 

  205.00 CNTR-0290/62 07/12/2561 5 

  74,600.00 นางวันวิสาข วงคนันตา 04/12/2561 30 

22. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการบริหารศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับอําเภอ อําเภอแมเมาะ 
จังหวัดลําปาง 

รายไดอื่น ๆ 150,000.00 9,000.00 CNTR-0118/62 01/11/2561 30 

  9,000.00 CNTR-0117/62 01/10/2561 30 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

  9,000.00 CNTR-0350/62 01/12/2561 31 

  9,000.00 CNTR-0407/62 01/01/2562 31 

  9,000.00 CNTR-0558/62 01/02/2562 28 

23. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการผูสูงอายุยิ้ม  300,000.00 7,500.00 CNTR-0629/62 18/02/2562 5 

  600.00 CNTR-0629/62 13/02/2562 5 

  10,000.00 CNTR-0628/62 13/02/2562 5 

  30,000.00 นายธนากร อุดแกว 15/02/2562 30 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2562 (ครั้งท่ี 1) 
เทศบาลตําบลแมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

 

ยุทธศาสตร 

แผนการ
ดําเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100% 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาดานสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 68.0 75.62 41.0 29.77 3.0 0.88 3.0 0.88 3.0 0.88 

2.การพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

22.0 16.60 12.0 8.78 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

3.การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 27.0 7.02 8.0 1.42 3.0 0.12 3.0 0.12 3.0 0.12 

4.การพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย 50.0 49.02 21.0 2.20 5.0 0.42 5.0 0.42 5.0 0.42 

5.การพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถ่ิน 21.0 25.30 14.0 17.27 2.0 0.35 2.0 0.35 2.0 0.35 

6.การพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร 31.0 8.11 24.0 6.39 10.0 1.82 10.0 1.82 10.0 1.82 

 

ตาราง    :  เปรียบเทียบจาํนวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจาํป พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1-2 
 

 
ตาราง  :   แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 
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4. ผลการดําเนินงาน 
            เทศบาลตําบลแมเมาะ ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2562 ในเขตพ้ืนท่ี 
โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการ
ตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยมีผลการดําเนินงานท่ี
สําคัญดังนี้ 
 

1. โครงการกอสรางถนนภายในหมูบาน สายบานนางจินตนา คางกอ บานหวยรากไม หมูท่ี 2 

                   
  

     2. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บานนายโปรา นันทไชย ถึงทางขามรางรถไฟ บานเมาะสถานี หมูท่ี 4 

                   
 

     3. โครงการเทลานอเนกประสงคศาลาอเนกประสงค บานมอน หมูท่ี 8 

                   
 

     4. โครงการสรางแรงจูงใจในการชําระภาษีและคาธรรมเนียม 
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     5. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชสมุนไพรตามแนวพระราชดํารฯิ 

                   
 
     6. โครงการปนกับพ่ี เท่ียวกับนอง Maemoh Touring Bike 

                   
 
     7. โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล (ปใหมและสงกรานต)  

                   
 
     8. โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมเมาะ 

                   
 
     9. โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดเทศบาลตําบลแมเมาะ (โครงการแขงขันฟุตซอลตานยาเสพติด) 

                   
 



การตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลแมเมาะ ป 2562 ครั้งที่ 1 เมษายน 2562 

 

 

30 

 
     10. โครงการแขงขันกีฬาพ้ืนบานผูสูงอายุตาํบลแมเมาะ 

                   
 
     11. โครงการใหความรูเก่ียวกับการจัดการไฟปาหมอกควันในพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะ 

                   
 
     12. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจําป 

                   
 
     13. โครงการตลาดนัดวิชาการการจัดการศึกษาทองถ่ินอําเภอแมเมาะประจาํป 

                   
 
     14. โครงการจัดกิจกรรมอันเก่ียวเน่ืองสถาบันพระมหากษัตริย 
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     15. โครงการตามนโยบายของรัฐ 

                   
 
    16. โครงการสงเสริมกิจกรรมเก่ียวกับเด็กและเยาวชนจัดงานวันเดก็แหงชาติประจําป 

                   
 
     17. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแมเมาะ 

                   
 
     18. โครงการอบรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพชมรมผูสูงอายตุาํบลแมเมาะ 

                   
  
     19. โครงการเสริมสรางเครือขายตอตานการทุจรติ 
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     20. โครงการจัดทําและพัฒนาศักยภาพทํางานสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาหมูบาน (แผนชุมชน) เพ่ือการจัดการตนเอง
ตําบลแมเมาะ 

                   
 

     21. โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกาศขาวประจําหมูบานและชุมชนตําบลแมเมาะ 

                   
 

     22. โครงการบริหารศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอ อําเภอ      
แมเมาะ จังหวัดลําปาง 

 
     23. โครงการผูสูงอายุยิ้ม 
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สรุปผลสําเร็จของแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564 

บทสรุปการบริหาร 
ความสําเร็จของการนําแผนพัฒนาสูการปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสท่ี 1-2) 

 

ยุทธศาสตร 

 

ผลการดําเนินโครงการ 
 

จํานวน 
 

อนุมัติงบประมาณ 
 
 

คิดเปอรเซ็นตความสําเร็จ 

1. การพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ 68 41 60.29% 
2. การพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

22 12 54.55% 

3. การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 27 8 29.63% 
4. การพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย 50 21 42.00% 
5. การพัฒนาดานการศึกษาและภมูิปญญาทองถ่ิน 21 14 66.67% 
6. การพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร 31 24 77.42% 

รวมทุกยุทธศาสตร 219 120 54.79% 

 

 
 

 
สรุป  :  เทศบาลตําบลแมเมาะ ไดกําหนดแผนงาน/โครงการ บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน          

(พ.ศ. 2561-2564) โดยในปพ.ศ. 2562 (ไตรมาสท่ี 1-2) ไดมีการกําหนดแผนงาน/โครงการไวภายใตยุทธศาสตร  
การพัฒนา จํานวน 219 โครงการ สามารถนํามาจัดทํางบประมาณ (เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป     
พ.ศ. 2562) ไดจํานวน 120 โครงการ คิดความสําเร็จเปน 54.79% 
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ท้ังนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงค
จะเสนอตวามคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตําบลแมเมาะทราบ เพ่ือจะไดพิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอไป 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

  ประกาศ   ณ วันท่ี  29 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 

    (นายชูชีพ  บุนนาค) 
  นายกเทศบาลตําบลแมเมาะ 
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