


 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลแมเมาะ 

เรื่อง  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาลตําบลแมเมาะ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

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

 

  ตามท่ีพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 
48 ทศ วรรคหา กําหนดใหนายกเทศมนตรี จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอ     
สภาเทศบาลเปนประจําทุกป และวรรคหก กําหนดให คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานใหประกาศโดยเปดเผยท่ีสํานักงานเทศบาลดวย นั้น 
 

  บัดนี้ นายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ ไดจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
นายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาล สําหรับในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และไดรายงาน
ตอสภาเทศบาลตําบลแมเมาะเรียบรอยแลว ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลแมเมาะ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจาํป พ.ศ. 2563 เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้ 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 ทศ วรรคหก แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 จึงประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอ
สภาเทศบาลตําบลแมเมาะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  9  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2563 

 

      

(นายชูชีพ  บุนนาค) 

นายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ 

 

 

 

 

 



 

คํานํา 

 

  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 
48 ทศ วรรคหา วรรคหก บัญญัติใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอ
สภาเทศบาลเปนประจําทุกป คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานใหประกาศไว
โดยเปดเผยท่ีสํานักงานดวย 
 

  ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนตามพระราชบัญญัติดังกลาว ขาพเจา นายชูชีพ บุนนาค 
นายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ ในฐานะของตัวแทนคณะผูบริหารในนามของเทศบาลตําบลแมเมาะ จึงไดดําเนินการ
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายท่ีแถลงตอสภาเทศบาลตําบลแมเมาะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยในการจัดทํารายงานครั้งนี้ ไดรวบรวมโครงการ/กิจกรรมท่ีมีลักษณะการดําเนินงานท่ีชัดเจนและสามารถ
สนองตอบตอความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 

 

 

 

         มกราคม 2563 
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   หนา 

บทนํา  1 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ 
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บทนํา 

 

หลักการและเหตุผล  

นายชูชีพ  บุนนาค นายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ จะตองดําเนินการรายงานแสดงผล           
การ ปฏิบัติงานประจําป ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562) 
มาตรา 48 ทศ ของวรรค 5 และ 6 บัญญัติใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ท่ีไดแถลงไวตอ สภาเทศบาลเปนประจําทุกป และคําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผล    
การปฏิบัติงานใหประกาศ ไวโดยเปดเผยท่ีสํานักงานเทศบาลดวย  

 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาทองถ่ิน ใหสภาทองถ่ินและ 
ประชาชนทราบตามกฎหมายท่ีบัญญัติไว  

2. เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ 
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ดานความโปรงใสตรวจสอบได และดานหลักการมีสวนรวมของประชาชน  

3. เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลแมเมาะ และสมาชิกสภาเทศบาลท่ีเคารพ 
 

  ขาพเจา นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ ขออนุญาตแถลงนโยบายตอสภาฯ  
อันทรงเกียรติแหงนี้ กอนท่ีจะเขาปฏิบัติหนาท่ี ดังนี้  

  ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลแมเมาะ ไดมีการดําเนินการใหมี         
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลแมเมาะ และคณะกรรมการเลือกตั้งไดเห็นชอบรับรองผลการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2556 นั้น ซ่ึงไดแถลงนโยบายในการบริหารราชการตาม
อํานาจหนาท่ีของเทศบาลท่ีไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมถึงฉบับแกไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปจจุบันและพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
พ.ศ. 2542  ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมเมาะ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2556 เม่ือวันท่ี 20 
ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ วิสัยทัศน/ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ลําปาง กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดลําปาง ยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลตําบลแมเมาะ โดยกําหนดนโยบายการพัฒนาแบงเปน 6 ดาน ไดแก 

  1. นโยบายดานการเมืองและการบริหาร 

  2. นโยบายดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

  3. นโยบายดานสาธารณสุข ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  4. นโยบายดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  5. นโยบายดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

  6. นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเ พ่ิมเติมถึงปจจุบัน         
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตร 48 ทศ วรรค 5 กําหนดใหนายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะจัดทํารายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป ขาพเจาจึงไดจัดทํารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายซ่ึงไดแปลงไปสูการปฏิบัติดวยการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ 
2562 จํานวน 135 โครงการ เปนเงินงบประมาณ 100,127,610.00 บาท (หนึ่งรอยลานหนึ่งแสนสองหม่ืน
เจ็ดพันหกรอยสิบบาทถวน) เพ่ือพัฒนาความเจริญใหกับทองถ่ิน และตอบสนองตอปญหาความตองการของ
ประชาชน ครอบคลุมภารกิจหนาท่ีตามกฎหมายท่ีกําหนดไวตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยใน
ปงบประมาณ 2562  

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ 

ประจําปงบประมาณ 2562 



รายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตาํบลแมเมาะ ประจําปงบประมาณ 2562 หนา 3 
 

เทศบาลตําบลแมเมาะประสบความสําเร็จจากการบริหารจัดการไดรับรางวัลจากหนวยงานตางๆ 
ท่ีสําคัญ ไดแก 

  1. ประกาศนียบัตร องคกรปกครองสวนทองถ่ินดีเดนดานวัฒนธรรม จากกระทรวงวัฒนธรรม  

  2. โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ ไดรับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง “โรงเรียนพอเพียงทองถ่ิน” 

  ทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลท่ีเคารพ จากการบริหารงานเทศบาลและการ
พัฒนาทองถ่ินท่ีผานมา ขาพเจามีความตั้งใจและมุงม่ันท่ีจะพัฒนาเทศบาลใหมีความเจริญยิ่งข้ึน รวมท้ังประชาชน
สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข และขอขอบคุณตอกําลังใจ รวมท้ังคําแนะนําอันเปนประโยชนของทาน
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนหัวหนาสวนราชการ พนักงานเทศบาล เจาหนาท่ีทุกระดับ 
และผูนําชุมชนท่ีใหการสนับสนุน ซ่ึงมีสวนสําคัญในการผลักดันนโยบายไปสูการปฏิบัติใหบรรลุ วัตถุประสงคและ
เปาหมายท่ีกําหนดไว จนเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน และเกิดผลดีตอเทศบาล ขาพเจาหวังเปน
อยางยิ่งวาการพัฒนาในระยะตอไป คงไดรับกําลังใจ การสนับสนุน ความรวมมือรวมใจจากทุกฝาย เพ่ือการพัฒนา
เทศบาลตําบลแมเมาะใหเจริญยิ่งๆ ข้ึนตอไป 

  สําหรับรายละเอียดผลการดําเนินงานไดปรากฏตามเอกสารแนบฉบับนี้ โดยแบงเนื้อหาออกเปน 
5 หัวขอ ไดแก 

  1. ผลความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 

  2. จํานวนโครงการท่ีตอบสนองตอนโยบายและนําไปสูการปฏิบัติท้ัง 6 ดาน 

  3. รายละเอียดการดําเนินงานตามดานตางๆ 

  4. ขอมูลรายรับ-รายจายประจําปงบประมาณ 2562 

  5. ขอมูลรางวัลประจําป 2562 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                                                                            

       (นายชูชีพ  บุนนาค) 

           นายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ 
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ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

 

1. ผลความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 

  จากการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของเทศบาลฯ ประจําปงบประมาณ 2562 พบวา
ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจในการดําเนินงานในภาพรวมในระดับ "มากท่ีสุด" รอยละ 86.20 จากการ
วิเคราะหผลการดําเนินงานของเทศบาลไดบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว และมีศักยภาพในการ
พัฒนาทองถ่ินใหมีความเจริญ และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได (รายละเอียดตามตารางท่ี 1) 
 

ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนรอยละความพึงพอใจของผูรับบริการของเทศบาลตําบลแมเมาะ ประจําปงบประมาณ  

    2562 ในภาพรวม 

ความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉลี่ย ระดับความ 
พึงพอใจ 

รอยละ 

1. ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ 
1.1 ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน และมีความคลองตัว 
1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการติดตอประสานงาน 
1.3 ใหบริการเปนไปตามลําดับ กอน-หลัง อยางยุติธรรม 
1.4 มีความเหมาะสมของระยะเวลาการใหบริการ 
1.5 มีข้ันตอนและระบบในการใหบริการอยางชัดเจน 

 
4.24 
4.30 
4.30 
4.32 
4.29 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
84.80 
86.00 
86.00 
86.40 
85.80 

คาเฉลี่ยรวม 4.29 มากท่ีสุด 85.80 

2. ดานเจาหนาท่ีและบุคลากรผูใหบริการ 
2.1 ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
2.2 เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือกปฏิบัติ 
2.3 ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการใหบริการของเจาหนาท่ี 
2.4 เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน ช้ีแจงขอสงสัย 
2.5 ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน 

 
4.24 
4.29 
4.29 
4.27 
4.30 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
84.80 
85.80 
85.80 
85.40 
86.00 

คาเฉลี่ยรวม 4.28 มากท่ีสุด 85.60 

3. ดานชองทางการใหบริการ 
3.1 มีการระบุข้ันตอนการเขารับบริการ 
3.2 มีชองทางการใหบริการท่ีสะดวก 
3.3 มีพนักงานคอยแนะนําการเขารับบริการ 
3.4 มีเอกสารสําหรับการใหบริการอยางเพียงพอ 
3.5 มีการกําหนดชองทางการใหบริการ 

 
4.28 
4.36 
4.34 
4.34 
4.34 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
85.60 
87.20 
86.80 
86.80 
86.80 

คาเฉลี่ยรวม 4.33 มากท่ีสุด 86.60 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

ความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉลี่ย ระดับความ 
พึงพอใจ 

รอยละ 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
4.1 สถานท่ีตั้งสะดวกในการเดินทางมารับบริการ 
4.2 สิ่งอํานวยความสะดวกมีความเพียงพอตอการใหบริการ เชน ท่ีจอดรถ หองนํ้า 
โทรศัพทสาธารณะ และท่ีน่ังคอยรับบริการ 
4.3 การประชาสัมพันธ/ขาวสาร/คูมือและเอกสารใหความรู 
4.4 คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ / เครื่องมือ 
4.5 ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการโดยรวม 

 
4.24 
4.30 

 
4.30 
4.32 
4.29 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
84.80 
86.00 

 
86.00 
86.40 
85.80 

คาเฉลี่ยรวม 4.35 มากท่ีสุด 87.00 

5. ดานคุณภาพของการใหบริการ 
5.1 ไดรับบริการท่ีตรงตามความตองการ 
5.2 ไดรับบริการท่ีคุมคา คุมประโยชน 
5.3 ความพึงพอใจโดยภาพรวมท่ีไดรับจากการบริการของหนวยงาน 

 
4.30 
4.28 
4.26 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
86.00 
85.60 
85.20 

คาเฉลี่ยรวม 4.28 มากท่ีสุด 85.60 

รวม 4.31 มากท่ีสุด 86.20 

 

 

 
กราฟท่ี 1  แสดงรอยละระดับความพึงพอใจของผูรับบริการของเทศบาลตําบลแมเมาะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

84.40% 

85.00% 

85.80% 

86.80% 
85.20% 

ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ 

ดานเจาหนาที่และบุคลากรผูใหบริการ 

ดานชองทางการใหบริการ 

ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

ดานคุณภาพของการใหบริการ 

รอยละระดับความพึงพอใจของผูรับบริการของเทศบาลตําบลแมเมาะ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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2. จํานวนโครงการท่ีตอบสนองนโยบายและนําไปสูการปฏิบัติท้ัง 6 ดาน 
 

ตารางท่ี 2  สรุปจํานวนโครงการ / งบประมาณ 

นโยบาย 
จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. นโยบายดานการเมืองและการบริหาร 30 6,480,900.00 

2. นโยบายดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 8 28,500,000.00 

3. นโยบายดานสาธารณสุข ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 13 1,215,210.00 

4. นโยบายดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18 8,572,000.00 

5. นโยบายดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 6 730,000.00 

6. นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 60 54,629,500.00 

รวม 135 100,127,610.00 

 

จํานวนโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา ประจําป 2562 
 

 
 กราฟท่ี 1 แสดงจํานวนโครงการท่ีตอบสนองตอนโยบายและนําไปสูการปฏิบัติท้ัง 6 ดาน 

 

 

 
 

นโยบายดานการเมือง
และการบริหาร, 30 

นโยบายดานการ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต, 8 

นโยบายดาน
สาธารณสุข ธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม, 13 

นโยบายดานการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม, 

18 

นโยบายดานเศรษฐกิจ
และการทองเที่ยว, 6 

นโยบายดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน, 60 
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จํานวนงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนา ประจําป 2562 
 

 
กราฟท่ี 2  แสดงจํานวนงบประมาณท่ีตอบสนองตอนโยบายและนําไปสูการปฏิบัติท้ัง 6 ดาน 

 

  จากผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีแถลงไวตอสภาเทศบาลตําบลแมเมาะ ท้ัง 6 ดาน โดยได
แปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน (Action Plan) ประจําปงบประมาณ 2562 เพ่ือพัฒนา
ทองถ่ินในดานตางๆ (เฉพาะโครงการพัฒนาท่ีดําเนินการตามนโยบาย 6 ดาน) จํานวน 135 โครงการ 
งบประมาณ 100,127,610.00 บาท โดยนโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน ไดแปลงไปสูการปฏิบัติมากท่ีสุด 
รองลงมา นโยบายดานการเมืองและการบริหาร, นโยบายดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,  นโยบายดาน
สาธารณสุข ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, นโยบายดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และนโยบายดานเศรษฐกิจ
และการทองเท่ียวตามลําดับ โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 

3. รายละเอียดการดําเนินงาน 

 3.1 นโยบายดานการเมืองและการบริหาร 

  วัตถุประสงค : เพ่ือพัฒนาทองถ่ินเทศบาลตําบลแมเมาะใหเปนองคกรธรรมภิบาล มีหลักการ
จัดการบริหารบานเมืองท่ีดี มีศักยภาพและมาตรฐานในการใหบริการสาธารณะ ปฏิบัติตามหนาท่ีและพันธกิจของ
องคกร และตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี มีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

  1) สงเสริมการบริหารงานโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง บูรณาการรวมกันทุกภาคสวน โดยให
มีสวนรวมในการพัฒนาการสรางความเจริญใหกับทองถ่ิน เนนการบริหารงานท่ีโปรงใสและตรวจสอบได โดยใช
หลักธรรมภบิาล และสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  2) พัฒนาปรับปรุงการบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนการลดข้ันตอนการทํางาน 
ความถูกตอง รวดเร็วและเปนธรรม โดยพัฒนาระบบการบริการสาธารณะท่ีดีมีมาตรฐาน ดวยรอยยิ้ม เพ่ืออํานวย
ความสะดวกและความพึงพอใจแกประชาชน 

 

6,480,900.00 

28,500,000.00 

1,215,210.00 

8,572,000.00 

730,000.00 

54,629,500.00 

0.00 10,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 60,000,000.00

การเมืองและการบริหาร 

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

สาธารณสุข ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
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  3) สงเสริม พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรูความสามารถ และประสบการณเพ่ิมข้ึน เพ่ือให
สามารถนําความรูมาปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานท่ีปฏิบัติงาน
ใหเหมาะสมทุกดาน เพ่ือการปฏิบัติงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุดตามกําลัง
ความสามารถดานงบประมาณของเทศบาล 

  4) เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลแกบุคลากรของเทศบาล พัฒนาการทํางานให
เกิดความโปรงใส เพ่ือใหเกิดความนาเชื่อถือและไววางใจ 

  5) สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สนับสนุนใหมีการสรางเครือขายตางๆ สนับสนุน
กิจกรรมและโครงการตางๆ ท่ีเปนประโยชน การประชาสัมพันธ การประชาคม สงเสริมการทํางานรวมกันในชุมชน 
เพ่ือรวมพัฒนาและยกระดับชุมชนใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน เชน โครงการปองกันปญหายาเสพติด 

  6) ปรับปรุงและพัฒนารายไดของเทศบาล ดานการจัดเก็บภาษีใหท่ัวถึงและเปนธรรม สงเสริม
ความเขมแข็งทางการเงินการคลังของเทศบาล มีการพัฒนารายไดอยางตอเนื่องและขยายฐานภาษีแหลงรายได
ใหม 

  7) สงเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและการบริการประชาชนอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนการใชอินเตอรเน็ตฟรีในท่ีสาธารณะสูชุมชน (Maemoh Free Wi-fi) ใหท่ัวถึงและ
ครอบคลุมทุกหมูบาน เพ่ือเปดโลกกวางใหเด็กและประชาชนในพ้ืนท่ีไดเขาถึงความรูใหมๆ ดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ในปงบประมาณ 2562 เทศบาลไดจัดทําโครงการเก่ียวกับดานการเมืองและการบริหาร ซ่ึง
ตอเนื่องจากทุกปท่ีผานมา เชน โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมองคกรตางๆในพ้ืนท่ี โครงการเก่ียวเนื่องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย โครงการเก่ียวกับประชาธิปไตย โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน โครงการ
พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลแมเมาะ ฯลฯ โดยจัดทําเปนแผนงานโครงการ/กิจกรรมท่ีตอบสนองนโยบาย 
จํานวนท้ังสิ้น 30 โครงการ ดวยงบประมาณ จํานวน 6,480,900.00 บาท ดังตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3  โครงการและงบประมาณตามแผนดําเนินงานตามนโยบายการเมืองและการบริหาร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 

1 โครงการสรางแรงจูงใจในการชําระภาษีและคาธรรมเนียม 40,000.00 กองคลัง 

2 โครงการปองกัน ปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติดในเขต
เทศบาลตําบลแมเมาะ 

60,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

3 โครงการคร ูD.A.R.E. การศึกษาเพ่ือการตอตานการใชยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

60,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

4 โครงการ To Be Number One ตานภัยยาเสพติด 70,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

5 โครงการอบรมเยาวชนรวมใจตานภัยยาเสพติด 20,900.00 กองสาธารณสุขฯ 

6 โครงการคายเยาวชนสํานึกรักบานเกิด 80,000.00 กองสวัสดิการสังคม 

7 โครงการยตุิความรุนแรงในครอบครัว 20,000.00 กองสวัสดิการสังคม 

8 โครงการวันเทศบาล 50,000.00 สํานักปลดั 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 

9 โครงการเทศบาลพบประชาชน 50,000.00 สํานักปลดั 

10 โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน 1,500,000.00 สํานักปลดั 

11 โครงการจัดกิจกรรมอันเก่ียวเนื่องสถาบันพระมหากษัตริย 300,000.00 สํานักปลดั 

12 โครงการตามนโยบายของรฐั 100,000.00 สํานักปลดั 

13 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลตําบลแมเมาะ 
 

600,000.00 สํานักปลดั 

14 โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 80,000.00 สํานักปลดั 

15 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบคุลากรกองการศึกษาสงักัด
เทศบาลตําบลแมเมาะ 

100,000.00 กองการศึกษาฯ 

16 โครงการสงเสริมกิจกรรมเก่ียวกับเด็กและเยาวชนจัดงานวันเด็ก
แหงชาติประจําป 

300,000.00 กองการศึกษาฯ 

17 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข
ประจําหมูบาน 

500,000.00 สํานักปลดั 

18 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุมสตรีและสมาชิก 300,000.00 กองสวัสดิการสังคม 

19 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลแมเมาะ 

200,000.00 กองสวัสดิการสังคม 

20 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการฯและสมาชิกสภาเด็ก
เยาวชนตําบลแมเมาะ 

200,000.00 กองสวัสดิการสังคม 

21 โครงการอบรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพชมรมผูสูงอายุตําบล
แมเมาะ 

700,000.00 กองสวัสดิการสังคม 

22 โครงการพัฒนาความรูเพ่ิมศักยภาพการมีสวนรวมเก่ียวกับ
การเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย 

50,000.00 สํานักปลดั 

23 โครงการเสริมสรางเครือขายตอตานการทุจริต 50,000.00 สํานักปลดั 

24 โครงการอบรมกฎหมายในชีวิตประจําวันแกประชาชนท่ัวไป 50,000.00 สํานักปลดั 

25 โครงการจัดทําและพัฒนาศักยภาพทํางานสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาหมูบาน (แผนชุมชน) เพ่ือการจัดการตนเองตําบล 
แมเมาะ 

350,000.00 สํานักปลดั 

26 โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกาศขาวประจําหมูบานและชุมชน
ตําบลแมเมาะ 

100,000.00 สํานักปลดั 

27 โครงการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน 

120,000.00 สํานักปลดั 

28 โครงการบริหารศูนยปฏิบตัิการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

150,000.00 สํานักปลดั 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 

29 โครงการใหความรูเรื่องบทบาทหนาท่ีของผูบริหารทองถ่ินและ
สมาชิกสภาทองถ่ินเทศบาลตําบลแมเมาะ 

30,000.00 สํานักปลดั 

30 โครงการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและศึกษาดูงานดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

250,000.00 สํานักปลดั 

จํานวน 30 โครงการ 6,480,900.00  

 

ตัวอยางการดําเนินงานในดานการเมืองและการบริหาร 

 โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกาศขาวประจําหมูบานและชุมชนตําบลแมเมาะ 
เทศบาลตําบลแมเมาะ โดยงานประชาสัมพันธ ฝายบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัด ไดจัด 

“โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกาศขาวประจําหมูบานและชุมชนตําบลแมเมาะ” ข้ึนในวันท่ี 13 – 14 ธันวาคม 
2561 ณ จังหวัดเชียงใหม และ สวท.เชียงใหม  เพ่ือใหกลุมเปาหมายมีการพัฒนาทักษะในการเปนผูประกาศขาว
ประจําหมูบานท่ีดี ซ่ึงมีผูประกาศขาวประจําหมูบานและชุมชน ในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะ ผูนําชุมชนและ
ตัวแทน 12 หมูบานเขารับการฝกอบรม และมีการศึกษาดูงานสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย สํานักงาน
ประชาสัมพันธ เขต 3 เชียงใหม 
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 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกกลุมตางๆ 
เทศบาลตําบลแมเมาะ ไดมีการโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกกลุมตางๆ 

เพ่ือใหกลุมเปาหมายมีการพัฒนาศักยภาพใหไดเรียนรูจากพ้ืนท่ีหรือหนวยงานท่ีประสบความสําเร็จในการพัฒนา 
นํามาเปนแบบอยางและแนวทางในการพัฒนาตอไป 

 

• โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุขประจําหมูบาน 
 

     
 

• โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแมเมาะ 
 

     
 

• โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการฯ และสมาชิกสภาเด็กเยาวชนตําบลแมเมาะ 
 

 

                    
 

• โครงการอบรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพชมรมผูสูงอายุตําบลแมเมาะ 
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 3.2 นโยบายดานพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

  วัตถุประสงค : เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพท่ีดีสามารถดูแลตนเองไดในข้ันพ้ืนฐาน ไดรับบริการ
สวัสดิการสังคมอยางท่ัวถึงเทาเทียมกัน เสริมสรางใหชุมชนมีความเขมแข็ง มีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

  1) สงเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคมทุกดานแก เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย ผูดอยโอกาส 
ผูยากไร อยางท่ัวถึงเปนธรรม โดยดําเนินการใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับนโยบายภาครัฐ 

  2) เสริมสรางหลักประกันความม่ันคงใหแกผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน ใหการฟนฟูรางกายและจิตใจ สราง
ความสุข เชิดชูยกยองผูสูงอายุ พรอมเตรียมความพรอมในการเขาสูสังคมผูสูงอายุ 

  3) สนับสนุนพัฒนาศูนยผูสูงอายุท่ีมีอยู นําไปสูการจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบล       
แมเมาะ ศูนยนันทนาการผูสูงอายุ และสนับสนุนกิจกรรมกลุมผูสูงอายุ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใหดี
ยิ่งข้ึน 

  4) สนับสนุนการจัดการและสงเสริมกิจกรรม เสริมสรางบทบาทศักยภาพของกลุมผูสูงอายุ   
กลุม อสม. กลุมสตรี อปพร. กลุมเยาวชน กลุมผูพิการ และกลุมตางๆ อยางท่ัวถึง 

  5) สนับสนุนการจัดตั้งศูนยเยาวชนตําบลแมเมาะ เพ่ือใหเปนศูนยกลางในการประสานและ
สนับสนุนการทํากิจกรรมของกลุมเยาวชน 

  6) สนับสนุนการสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ี ใหครอบคลุม
ทุกดาน โดยจัดทําโครงการเมืองปลอดภัย การติดตั้งกลองวงจรปดตามจุดสําคัญ (CCTV) ระบบไฟสองสวาง เพ่ือ
ปองปรามและตรวจสอบเหตุรายท่ีอาจเกิดข้ึน และการสรางความปลอดภัยทางจราจร 

  7) สนับสนุนจัดตั้งศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหนวยยอยในพ้ืนท่ีหางไกล (เขต 2)      
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและบริหารจัดการความปลอดภัยในพ้ืนท่ีไดอยางทันทวงที 
 

ในปงบประมาณ 2562 เทศบาลไดจัดทําโครงการเก่ียวกับดานพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต     
ซ่ึงตอเนื่องจากทุกปท่ีผานมา เชน โครงการผูสูงอายุยิ้ม, โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล    
(ปใหมและสงกรานต), โครงการฝกซอมแผนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, โครงการใหความรูเก่ียวกับ
การจัดการไฟปาหมอกควันในพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะ, โครงการฝกทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 
นอกจากนั้นทางเทศบาลตําบลแมเมาะ ไดมีการออกหนวยแจกเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดสใน
พ้ืนท่ีตําบลแมเมาะเปนประจําทุกเดือน 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 

1 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล (ปใหมและ
สงกรานต)  

100,000.00 สํานักปลดั 

2 โครงการฝกซอมแผนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 50,000.00 สํานักปลดั 

3 โครงการใหความรูเก่ียวกับการจัดการไฟปาหมอกควันในพ้ืนท่ี
ตําบลแมเมาะ 

50,000.00 สํานักปลดั 

4 โครงการฝกทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 200,000.00 สํานักปลดั 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 

5 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 22,000,000.00 กองสวัสดิการสังคม 

6 เบี้ยยังชีพผูพิการ 5,500,000.00 กองสวัสดิการสังคม 

7 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 300,000.00 กองสวัสดิการสังคม 

8 โครงการผูสูงอายุยิ้ม 300,000.00 กองสวัสดิการสังคม 

จํานวน 8 โครงการ 28,500,000.00  
 

ตัวอยางการดําเนินงานในดานพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 โครงการสงเสริมกิจกรรมดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลตําบลแมเมาะ โดยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด ไดเล็งเห็นถึง

ความสําคัญในการปองกันและบรรเทาอุบัติเหตุและอุบัติภัยในพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะ ชวยเหลือประชาชนในดานตางๆ 
และฝกซอมใหประชาชนไดรูจักวิธีการปองกันและจัดการภัยพิบัติตางๆท่ีอาจจะเกิดข้ึนได โดยมีกิจกรรมตางๆ 
ดังนี้ 

• โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล (ปใหมและสงกรานต) 
 

  
 

• โครงการฝกซอมแผนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

  
 

• โครงการใหความรูเกี่ยวกับการจัดการไฟปาหมอกควันในพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะ 
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 โครงการผูสูงอายุย้ิม 

เทศบาลตําบลแมเมาะ ไดใหความสําคัญกับ “กลุมผูสูงอายุ” โดยไดจัดกิจกรรมสนับสนุนพัฒนา
ศูนยผูสูงอายุท่ีมีอยู นําไปสูการจัดต้ังโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลแมเมาะ ศูนยนันทนาการผูสูงอายุ และ
สนับสนุนกิจกรรมกลุมผูสูงอายุ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใหดียิ่งข้ึน โดยไดมีการจัดโครงการผูสูงอายุยิ้ม 
ซ่ึงเปนโครงการท่ีจัดมาอยางตอเนื่อง และผูสูงอายุในพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะใหความสนใจจํานวนมาก 

 

                 

  
 

 การจัดสวัสดิการสังคมใหแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย 
เทศบาลตําบลแมเมาะ ไดมีนโยบายการสงเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคมทุกดานแก เด็ก สตรี 

ผูสูงอายุ   ผูพิการ ผูปวย ผูดอยโอกาส ผูยากไร อยางท่ัวถึงเปนธรรม โดยดําเนินการใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับ
นโยบายภาครัฐ โดยมีกองสวัสดิการสังคม รวมกับกองสาธารณสุข เทศบาลตําบลแมเมาะ ไดออกแจกเบี้ยยังชีพฯ 
และมีการออกหนวยตรวจสุขภาพใหแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย และประชาชนท่ัวไป เปนประจําทุกเดือน 
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3.3 นโยบายดานสาธารณสุข ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  วัตถุประสงค : เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรง สมบูรณ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสะอาด มีระเบียบและทัศนียภาพท่ีเหมาะสม สวยงาม รักษาความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรใหคงอยูสืบไปมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

  1) เสริมสรางสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตท่ีดีแกประชาชน โดยการจัดการสุขภาพชุมชนท่ีดี 
เพ่ือสงเสริมปองกันและฟนฟูสุขภาพของประชาชนใหอยูดีมีสุข 

  2) พัฒนาศักยภาพทางดานสาธารณสุขมูลฐานของคนในชุมชน และสนับสนุนการใหบริการ
สุขภาพอนามัย สุขศึกษา โภชนาการ ตามแนวปฏิบัติตามาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน 

  3) สนับสนุนและเพ่ิมขีดความสามารถของการบริการสาธารณสุขทุกดาน โดยเนนบริการเชิงรุก
และเสริมสรางบทบาทศักยภาพของ อสม. บริการแพทยและนวดแผนไทย ในการจัดบริการดานสาธารณสุข 

  4) สงเสริมระบบบริการการแพทยฉุกเฉินท่ีมีประสิทธิภาพ พรอมจัดตั้งศูนยบริการ 24 ชั่วโมง 
เพ่ือชวยเหลือบริการฉุกเฉินเบื้องตน และบริการรับสงผูปวย (ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูยากไร) 

  5) สนับสนุนจุดบริการน้ําดื่มเทศบาลฟรี 24 ชม. 

  6) เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ดูแลจัดการเรื่องการบําบัดน้ําเสีย และการ
จัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ 

  7) สนับสนุนการสรางปาชุมชน อนุรักษและพัฒนาปาชุมชนท่ีมีอยูอยางยั่งยืน 
 

  ในปงบประมาณ 2562 เทศบาลไดจัดทําโครงการเก่ียวกับดานสาธารณสุข ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ซ่ึงตอเนื่องจากทุกปท่ีผานมา เชน โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและการสงเสริม
การเลี้ยงสุนัขท่ีถูกตองในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะ, โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนท่ี, โครงการรณรงคชุมชน
ปลอดลูกน้ํายุงลาย, โครงการทองถ่ินอาสาปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ, โครงการเพ่ิมผลผลิตและฟนฟูทรัพยากรสัตว
น้ํา และโครงการชุมชนตนแบบการจัดการขยะ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 

1 โครงการสรางจิตสํานึกใหแกประชาชนในการบําบัดน้ําเสีย
ครัวเรือน 

50,000.00 กองสวัสดิการสังคม 

2 โครงการชุมชนตนแบบการจัดการขยะ 200,000.00 กองสาธารณสุข 

3 โครงการอบรมอาสาสมัครดานสิ่งแวดลอม 100,000.00 กองสาธารณสุข 

4 โครงการเพ่ิมผลผลิตและฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ํา 50,000.00 กองสวัสดิการสังคม 

5 โครงการทองถ่ินอาสาปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ 50,000.00 กองสวัสดิการสังคม 

6 โครงการใหความรูดานสถานประกอบการตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข 

30,000.00 กองสาธารณสุขฯ 



รายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตาํบลแมเมาะ ประจําปงบประมาณ 2562 หนา 16 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 

7 โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและการสงเสริม
การเลี้ยงสุนัขท่ีถูกตองในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะ 

120,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

8 โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนท่ี 30,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

9 โครงการรณรงคชุมชนปลอดลูกน้ํายุงลาย 60,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

10 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลตําบล 
แมเมาะ 

210,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

11 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ วลัยลักษณ 
อัครราชกุมารรี 
 

13,200.00 กองสาธารณสุขฯ 

12 โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ  
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 

62,010.00 กองสาธารณสุขฯ 

13 โครงการพระราชดําริสาธารณสุข 240,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

จํานวน  13  โครงการ 1,215,210.00  
 

ตัวอยางการดําเนินงานในดานสาธารณสุข ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและการสงเสริมการเล้ียงสุนัขท่ีถูกตองในเขต
เทศบาลตําบลแมเมาะ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลแมเมาะ ไดออกหนวยฉีดยาปองกันโรค          
พิษสุนัขบา ในโครงการ "รณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและการสงเสริมการเลี้ยงสุนัขท่ีถูกตองใน       
เขตเทศบาลตําบลแมเมาะ และโครงการ "สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา" ประจําปงบประมาณ 
2562 ท้ังหมด 12 หมูบาน  
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 โครงการเพ่ิมผลผลิตและฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ํา 

เทศบาลตําบลแมเมาะ กองสวัสดิการสังคม สํานักงานประมง จังหวัดลําปาง และราษฎรบาน
เวียงสวรรค ไดจัดกิจกรรมปลอยพันธุปลา ภายใต “โครงการเพ่ิมผลผลิตและฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ํา” ประจําป 
๒๕๖๒ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๑๐ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม           
พระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

     

     

 

 3.4 นโยบายดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  วัตถุประสงค : เพ่ือเปดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ให
ประชาชนทุกคนมีความรูดี สุขภาพดี จิตใจดี อยูในสังคมอยางมีความสุข มีวัฒนธรรมอันทรงคุณคา สามารถเปน
กําลังสําคัญในการพัฒนาตําบลแมเมาะตอไป มีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

  1) สงเสริมและเพ่ิมศักยภาพดานการศึกษา กีฬา และดนตรีใหมากข้ึน โดยยกระดับองคความรู
ใหไดมาตรฐาน 

  2) สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ใหประชาชนทุกระดับ เพ่ือใหตําบลแมเมาะเปนสังคมแหงการ
เรียนรู (Learning Society) 

  3) สงเสริมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ เพ่ือรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน: AEC 

  4) สงเสริมการกีฬาของประชาชนทุกประเภท และสนับสนุนการสรางศูนยกีฬาครบวงจรเพ่ือให
บริการ 

  5) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน
อยางยั่งยืน 

  6) สนับสนุนและสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมในตําบลแมเมาะ ใหคงอยูและแพรหลายอยาง
ตอเนื่อง เชน พิธีตักบาตรในวันสําคัญ ประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ ประเพณีแหชางผา ประเพณีฟอนผีมดผีเม็ง 
และอ่ืนๆ 
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ในปงบประมาณ 2562 เทศบาลไดจัดทําโครงการเก่ียวกับดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ซ่ึงตอเนื่องจากทุกปท่ีผานมา เชน โครงการแขงขันกีฬาพ้ืนบานผูสูงอายุตําบลแมเมาะ, โครงการแขงขันกีฬาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมเมาะ, โครงการจัดงานประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ, โครงการขวงผญาภูมิปญญา
วัฒนธรรมพ้ืนบาน และโครงการอ่ืนๆ นอกจากนั้นทางเทศบาลตําบลแมเมาะ ยังไดมีการอุดหนุนงบประมาณ
ทางดานการศึกษาใหแกสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีตําบล และทางดานวัฒนธรรมใหแกสภาวัฒนธรรมอําเภอ  
แมเมาะ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 

1 โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมเมาะ 50,000.00 กองการศึกษาฯ 

2 โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดเทศบาลตําบลแมเมาะ  
(โครงการแขงขันฟุตซอลตานยาเสพติด) 

200,000.00 กองการศึกษาฯ 

3 โครงการสงเสริมกิจกรรมนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 150,000.00 กองการศึกษาฯ 

4 โครงการแขงขันกีฬาพ้ืนบานผูสูงอายุตําบลแมเมาะ 150,000.00 กองการศึกษาฯ 

5 โครงการอบรมทักษะวายน้ํา 250,000.00 กองการศึกษาฯ 

6 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจําป 300,000.00 กองการศึกษาฯ 

7 โครงการจัดงานประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ 300,000.00 กองการศึกษาฯ 

8 โครงการสนับสนุนกิจกรรมและพิธีทางศาสนาในวันสําคัญทาง
ศาสนา 

100,000.00 กองการศึกษาฯ 

9 โครงการขวงผญาภูมิปญญาวัฒนธรรมพ้ืนบาน 100,000.00 กองการศึกษาฯ 

10 โครงการถายทอดภูมิปญญาวัฒนธรรมทองถ่ินจากรุนสูรุน 50,000.00 กองการศึกษาฯ 

11 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพท.ลําปาง  
เขต 1 ในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะ 

5,392,000.00 กองการศึกษาฯ 

12 โครงการตลาดนัดวิชาการการจัดการศึกษาทองถ่ินอําเภอแมเมาะ
ประจาํป 

50,000.00 กองการศึกษาฯ 

13 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรกองการศึกษาฯ 200,000.00 กองการศึกษาฯ 

14 โครงการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมแมเมาะ 300,000.00 กองการศึกษาฯ 

15 อุดหนุนสถานศึกษาโรงเรียนแมเมาะวิทยา ตามโครงการจาง
วิทยากรชาวตางประเทศเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียน 

400,000.00 กองการศึกษาฯ 

16 อุดหนุนสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลแมเมาะ ตามโครงการจาง
วิทยากรชาวตางประเทศเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียน 

400,000.00 กองการศึกษาฯ 

17 อุดหนุนวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการ กฟผ.แมเมาะ ตาม
โครงการจางวิทยากรพิเศษเฉพาะทางเพ่ือพัฒนาและสงเสริม
คุณภาพกาวสูไทยแลนด 4.0 

100,000.00 กองการศึกษาฯ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 

18 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอแมเมาะ ตามโครงการสงเสริม
กิจกรรมตามประเพณีและสืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินประจําป 
อําเภอแมเมาะ 

80,000.00 กองการศึกษาฯ 

จํานวน  18  โครงการ 8,572,000.000  
 

ตัวอยางการดําเนินงานในดานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 โครงการแขงขันกีฬาพ้ืนบานผูสูงอายุตําบลแมเมาะ 

เทศบาลตําบลแมเมาะ โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการกีฬาพ้ืนบาน ผูสูงอายุ ตําบลแมเมาะ 
ประจําปงบประมาณ 2562 ซ่ึงในการแขงขันกีฬาพ้ืนบานผูสูงอายุตําบลแมเมาะ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค       
เพ่ือเสริมสรางความรัก ความสามัคคีและสงเสริมการออกกําลังกายของผูสูงอายุแตละ หมูบานในเขตเทศบาล
ตําบลแมเมาะ จัดข้ึนในวันเสารท่ี 15 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดบานแขม หมูท่ี 11 ตําบล       
แมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง  

     

     
 

 โครงการถายทอดภูมิปญญาวัฒนธรรมทองถิ่นจากรุนสูรุน 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตําบลแมเมาะ ไดจัดทํา "โครงการถายทอดภูมิปญญา

วัฒนธรรมทอง ถ่ินรุนสูรุน  ประจําป  2562" วันอังคารท่ี 28 พฤษภาคม 2562 ณ บริ เวณชั้นลาง                 

หอศิลปวัฒนธรรมแมเมาะศูนยวัฒนธรรมแมเมาะ โดยเทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือเปนการฟนฟู อนุรักษสืบทอด รักษาไวซ่ึงภูมิปญญาทองถ่ิน จากรุนสูรุนใหคงอยูสืบไป เกิดความ

รวมมือ  ความรัก ความสมานสามัคคี  ระหวางหนวยงานราชการและชุมชน รวมท้ังกลุมอาชีพตางๆ ในเขต

เทศบาลตําบลแมเมาะ สงเสริมสถาบันครอบครัวใหมีบทบาทและมีสวนรวมในการดูแลคนในครอบครัวมากข้ึน 

เปนการเชื่อมความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธท่ีดีระหวางวัย ในกลุมเยาวชน และประชาชน ทุกเพศทุกวัยใน

เขตชุมชุนตําบลแมเมาะและเผยแพรภูมิปญญาทองถ่ินและสงเสริมการทองเท่ียวของตําบลแมเมาะ  
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โครงการถายทอดภูมิปญญาวัฒนธรรมทองถิ่นรุนสูรุน ประจําป 2562 

     

     

 

 โครงการตลาดนัดวิชาการการจัดการศึกษาทองถิ่นอําเภอแมเมาะประจําป 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมเมาะ ในสังกัดของเทศบาลตําบลแมเมาะ โดยกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม รวมกับ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของแตละ อปท.ในอําเภอแมเมาะ จัดงาน " ตลาดนัดวิชาการ 
ครั้งท่ี 2 การจัดการศึกษาทองถ่ิน อําเภอแมเมาะ ประจําป 2562 " มีการจัดนิทรรศการซุมผลงานทางวิชาการ 
ซุมเกมสการระบายสี ซุมการละเลนพ้ืนบาน กิจกรรมการแขงขันกีฬา เพ่ือสงเสริมพัฒนาการเด็ก และผูปกครองได
ทํากิจกรรมรวมกัน พรอมเปดเวทีใหเด็กๆ ไดแสดงออกจินตลีลา เตนประกอบเพลง การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพ่ือ
เผยแพรผลงานของครูและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอแมเมาะ ใหเปนท่ี
ประจักษแกสาธารณชน เปดโอกาสใหครูและเด็กเล็กไดแสดงออกซ่ึงความรูความสามารถทางวิชาการ ศิลปะ การ
แสดง และวัฒนธรรม ตลอดจนสรางความสัมพันธอันดีระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลตําบลแมเมาะ 
ยังไดจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) ระหวางภาคีเครือขายในพ้ืนท่ี ประกอบดวย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.สบปาด , 
อบต.จางเหนือ , อบต.นาสัก ,อบต.บานดง เพ่ือรวมกันพัฒนาระบบการเรียนการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
พ้ืนท่ีอําเภอแมเมาะ 
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 3.5 นโยบายดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

  วัตถุประสงค : เพ่ือกระตุนสงเสริมใหเกิดการคา การลงทุน การสงเสริมการทองเท่ียว สงเสริม
อาชีพสรางงาน สรางรายไดแกประชาชน ทําใหประชาชนมีฐานะความเปนอยู และทําใหเศรษฐกิจของตําบลใน
ภาพรวมดีข้ึน มีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี ้

  1) สงเสริมการสรางอาชีพ สรางงาน สรางรายไดใหประชาชน สนับสนุนกลุมอาชีพตางๆ และ
การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนใหมีคุณภาพ 

  2) สนับสนุนการจัดสรางศูนยจําหนายสินคาผลิตภัณฑตําบลแมเมาะ และการออกไปหาตลาด
อ่ืนๆ เพ่ือจําหนาย 

  3) สงเสริมเศรษฐกิจทุกดาน สนับสนุนใหมีการลงทุน ท้ังการทําธุรกิจคาขาย ธุรกิจบริการ ธุรกิจ
ทองเท่ียว และสนับสนุนดานการเกษตรโดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช 

  4) สงเสริมดานการทองเท่ียวตําบลแมเมาะอยางเปนระบบ รวมกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ โดย
เนนการพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางมีศักยภาพและยั่งยืน 

  5) สนับสนุนศูนยขอมูลขาวสารการทองเท่ียว ใหสัมพันธกับสถานท่ีและเทศกาลทองเท่ียวท่ีมีอยู 

ในปงบประมาณ 2562 เทศบาลไดจัดทําโครงการเก่ียวกับดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ซ่ึงตอเนื่องจากทุกปท่ีผานมา เชน โครงการสีสันลานมหาสงกรานตอําเภอแมเมาะ, โครงการปนกับพ่ี เท่ียวกับนอง 
Maemoh Touring Bike, โครงการ “ทองเท่ียวแผนดินหวิดและสรงน้ําพระธาตุขอุปคํา”, โครงการสงเสริม
กิจกรรมการดําเนินงานของศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแมเมาะ, โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชสมุนไพร
ตามแนวพระราชดําริฯ และโครงการสงเสริมเกษตรพอเพียงตามทฤษีตามรอยพอ 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 

1 โครงการสงเสริมกิจกรรมการดําเนินงานของศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตําบลแมเมาะ 

100,000.00 กองสวัสดิการสังคม 

2 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชสมุนไพรตามแนวพระราชดําริฯ 30,000.00 กองสวัสดิการสังคม 

3 โครงการสงเสริมเกษตรพอเพียงตามทฤษฎีตามรอยพอ 50,000.00 กองสวัสดิการสังคม 

4 โครงการ "ทองเท่ียวแผนดินหวิดและสรงน้ําพระธาตุขอุปคํา" 100,000.00 สํานักปลดั 

5 โครงการสีสันลานนามหาสงกรานตแมเมาะ 350,000.00 สํานักปลดั 

6 โครงการปนกับพ่ี เท่ียวกับนอง Maemoh Touring Bike 100,000.00 สํานักปลดั 

จํานวน  6  โครงการ 730,000.00  
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ตัวอยางการดําเนินงานในดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

 โครงการสงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะ 
เทศบาลตําบลแมเมาะ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมการทองเท่ียว พัฒนาแหลงทอง

เท่ียวในทองถ่ินใหเปนท่ีรูจัก จึงไดจัดทําโครงการ “ทองเท่ียวแผนดินหวิดและสรงน้ําพระธาตุขอุปคํา”, โครงการ
สีสันลานนา มหาสงกรานตแมเมาะ ประจําป 2562 และโครงการปนกับพ่ี เท่ียวกับนอง Maemoh Touring 
Bike เพ่ือกระตุนใหนักทองเท่ียวท้ังในพ้ืนท่ีและนักทองเท่ียวท่ัวไปรูจักแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี และสงเสริม
ทางดานเศรษฐกิจ สรางรายไดใหแกชุมชน 

 

• โครงการ “ทองเท่ียวแผนดินหวิดและสรงน้ําพระธาตุขอุปคํา” ประจําป พ.ศ. 2562 

เทศบาลตําบลแมเมาะ รวมกับบานปงชัย หมูท่ี 5 ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัด
ลําปาง ไดรวมกันจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวแผนดินหวิดในพ้ืนท่ีบานปงชัย เพ่ือใหเปนท่ีรูจักของ
นักทองเท่ียว และสืบสานประเพณีสรงน้ําพระธาตุขอุปคําท่ีมีแตดั้งเดิม โดยมีกิจกรรมการแสดงของกลุมผูสูงอายุ 
กลุมแมบาน ขบวนสรงน้ําพระธาตุขอุปคํา และนิทรรศการแสดงภาพถายแผนดินหวิด 

 

                 

    

 

• โครงการสีสันลานนา มหาสงกรานตแมเมาะ ประจําป 2562 
เทศบาลตําบลแมเมาะ ไดจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว ภายใตชื่อ “โครงการสีสัน

ลานนา มหาสงกรานตแมเมาะ ครั้งท่ี 4” ซ่ึงจัดข้ึนในวันท่ี 11 – 13 เมษายน 2562 ณ สวนสาธารณะเทศบาล
ตําบลแมเมาะ (สวนดอกแขม) บานใหมนาแขม หมูท่ี 7 ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ภายในงานมี
ขบวนแหพระเจารุงทันใจ, การประกวดกอเจดียทราย, การประกวดหนูนอยสีสันลานนา, การประกวดพอบาน
แมบานสีสันลานนา, การแสดงดนตรีของกลุมเยาวชน และกิจกรรมสนุกสนานภายในงาน โครงการดังกลาวไดรับ
ความสนใจและมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
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โครงการสีสันลานนา มหาสงกรานตแมเมาะ ครั้งท่ี 4 
 

        
 

         
 

• โครงการปนกับพ่ี เท่ียวกับนอง Maemoh Touring Bike  

เทศบาลตําบลแมเมาะ โดยงานสงเสริมการทองเท่ียว ฝายบริหารท่ัวไป สํานักปลัดฯ ได
จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวภายใตกิจกรรม “โครงการปนกับพ่ี เท่ียวกับนอง Maemoh Touring Bike” 
ครั้งท่ี 3 มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักปนและนักทองเท่ียวไดทองเท่ียวและรูจักสถานท่ีทองเท่ียวในเขตอําเภอ       
แมเมาะและพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยใชจักรยานทองเท่ียวและแวะตามสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ เชน อางเก็บน้ํา     
แมเมาะ  ดูวิถึชีวิตคนแมเมาะ กิจกรรมดังกลาวเปนท่ีชื่นชอบของนักปนและนักทองเท่ียว และไดมีการจัด
กิจกรรมอยางตอเนื่อง โดยกิจกรรมครั้งท่ี 4 จะจัดในวันท่ี 26 มกราคม 2563 
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 3.6 นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

  วัตถุประสงค : เพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหไดมาตรฐาน ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี เพ่ือ
ยกระดับความเปนอยู อํานวยความสะดวก ตามความตองการของประชาชน เปนฐานรองรับการขยายตัวของเมือง
และระบบเศรษฐกิจในอนาคต มีแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้ 

  1) สนับสนุนดานโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ท่ีเหมาะสม เชน 
ถนน ไฟฟา ประปา สนามกีฬา สะพานลอย สวนสาธารณะ ศูนยการขนสง ศาลาท่ีพัก แหลงน้ํา และการปรับปรุง
ภูมิทัศน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง 

  2) จัดทําผังเมืองในชุมชนและผังเมืองรวมเทศบาล ใหเปนระเบียบสวยงาม มีสุนทรียภาพ 

  3) พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร ถนนใหไดมาตรฐาน ตลอดจนจัดใหมีปายเครื่องหมาย บอก
สถานท่ีเสนทางตางๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกตอการเดินทางของประชาชนท่ัวไป 

  4) พัฒนาเสริมสรางมาตรการปองกันภัยทางธรรมชาติ และการแกปญหาน้ําทวมขังในชุมชน 
โดยการสนับสนุนการจัดการระบบระบายน้ําอยางเปนระบบ 

  5) ผลักดันและประสานเรงรัด การออกเอกสิทธิ์ท่ีดินในตําบลแมเมาะ 
 

ในปงบประมาณ 2562 เทศบาลไดจัดทําโครงการเก่ียวกับดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ซ่ึง
ตอเนื่องจากทุกปท่ีผานมา เชน โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงคตางๆ, โครงการปรับปรุง ซอมแซม และ
ขยายถนนในพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะ, โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา เพ่ือปองกันน้ําทวมขังในแหลงชุมชน และ
โครงการกอสรางตางๆในพ้ืนท่ี เพ่ือตอบสนองความตองการและแกไขปญหาตางๆ ในพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะ 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 

1 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค บานเมาะสถานี หมูท่ี 4 500,000.00 กองชาง 

2 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลแมเมาะ 200,000.00 กองชาง 

3 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปาง 1,400,000.00 กองชาง 

4 โครงการกอสรางสะพานขามลําหวยแมปงพรอมถนนหินคลุก  
บานปงชัย หมูท่ี 5 

430,000.00 กองชาง 

5 โครงการกอสรางหลังคาคลุมลานหนาศาลาอเนกประสงค  
บานทุงกลวย หมูท่ี 8 

1,200,000.00 กองชาง 

6 โครงการกอสรางรั้วโรงเรียนเทศบาลแมเมาะ 940,000.00 กองชาง 

7 โครงการกอสรางสะพานทายตลาด บานหวยเปด หมูท่ี 1 2,000,000.00 กองชาง 

8 โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา สายบานนางแสง
จันทร ขัดจา ถึงบานนายเพชร เครือแกว บานหวยรากไม หมูท่ี 2 

1,138,000.00 กองชาง 

9 โครงการกอสรางถนนภายในหมูบาน สายบานนางจินตนา คาง
กอ บานหวยรากไม หมูท่ี 2 

275,000.00 กองชาง 

10 โครงการขยายไหลถนน หนาวัดหางฮุง บานหางฮุง หมูท่ี 3 250,000.00 กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 

11 โครงการขยายถนน ปากซอย บานนางฟองฝาย กองวงศ ถึงขอบ
อาง บานแมเมาะสถานี หมูท่ี 4 

400,000.00 กองชาง 

12 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บานนายโปรา นันทไชย ถึงทาง
ขามรางรถไฟ บานเมาะสถานี หมูท่ี 4 

450,000.00 กองชาง 

13 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติก ซอย 7 ถึง ซอย 14  
(ใหมมงคล) บานปงชัย หมูท่ี 5 

885,000.00 กองชาง 

14 โครงการปรับปรุงถนน พรอมระบบระบายน้ํา เสนทางไป 
โรงกรองน้ําดื่ม บานหวยคิง หมูท่ี 6 

400,000.00 กองชาง 

15 โครงการขยายไหลถนน ซอย 1 ถึงซอย 13 (ดานลาง)  
บานใหมนาแขม หมูท่ี 7 

1,180,000.00 กองชาง 

16 โครงการขยายไหลถนน พรอมระบบระบายน้ํา ซอย 6 (บน) บาน
ใหมนาแขม หมูท่ี 7 

750,000.00 กองชาง 

17 โครงการกอสรางขยายถนนทางเขาศาลาอเนกประสงค  
บริเวณหนาบานนายสมหวัง บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 

240,000.00 กองชาง 

18 โครงการปรับปรุงถนนภายในหมูบาน สายซอย 3  
บานนาแขมพัฒนา หมูท่ี 11 

860,000.00 กองชาง 

19 โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการลาดยางแอสฟลทติก เสนโซน 2 
บานเวียงหงสลานนา หมูท่ี 12 

1,100,000.00 กองชาง 

20 โครงการปรับปรุงถนนโซน 3 (ท่ีชํารุด) พรอมกอสรางพนังก้ันน้ํา 
บานเวียงหงสลานนา หมูท่ี 12 

900,000.00 กองชาง 

21 โครงการกอสรางถนนและระบบระบายน้ําภายในโรงเรียน
เทศบาลแมเมาะ 

2,350,000.00 กองชาง 

22 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาสระวายน้ําเทศบาลตําบลแมเมาะ 500,000.00 กองชาง 

23 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายในหมูบาน บานปงชัย  
หมูท่ี 5 

250,000.00 กองชาง 

24 โครงการขยายระบบเสียงตาม บานหวยคิง หมูท่ี 6 300,000.00 กองชาง 

25 โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมูบาน บานนาแขมพัฒนา 
หมูท่ี 11 

500,000.00 กองชาง 

26 โครงการปรับปรุงระบบน้ําประปาศูนยวฒันธรรมแมเมาะ 60,000.00 กองชาง 

27 โครงการปรับภูมิทัศนโดยการเทลาน คสล.ขางสระน้ํา  
หลังวัดเมาะหลวง หมูท่ี 8 

350,000.00 กองชาง 

28 โครงการกอสรางเวทีพรอมหองเก็บของ บานหวยเปด  
หมูท่ี 1 

1,200,000.00 กองชาง 

29 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาฌาปนสถานบานหางฮุง พรอมกอสราง
รั้วและถังเก็บน้ํา บานหางฮุง หมูท่ี 3 

500,000.00 กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 

30 โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารผูสูงอายุ บานแมเมาะสถานี  
หมูท่ี 4 

500,000.00 กองชาง 

31 โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารอเนกประสงคและหองชมรม
ผูสูงอายุ บานหวยคิง หมูท่ี 6 

300,000.00 กองชาง 

32 โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะ บริเวณอาคาร ซอย 1 บาน
ใหมนาแขม หมูท่ี 7 

600,000.00 กองชาง 

33 โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณฌาปนสถาน บานเมาะหลวง หมูท่ี 
8 

200,000.00 กองชาง 

34 โครงการกอสรางรั้วอาคารอเนกประสงค (ฝงตะวันตก)  
บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 

500,000.00 กองชาง 

35 โครงการปรับปรุงและตอเติมอาคารท่ีเก็บของ (หนาบานสมหวัง) 
บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 

900,000.00 กองชาง 

36 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค บานเวียงสวรรค หมูท่ี 9 1,500,000.00 กองชาง 

37 โครงการปรับปรุงสํานักงานคณะกรรมการหมูบาน บริเวณศาลา
ประชาคม บานใหมมงคล หมูท่ี 10 

950,000.00 กองชาง 

38 โครงการกอสรางตอเติมท่ีออกกําลังกายในรม อาคารผูสูงอายุ  
บานนาแขมพัฒนา หมูท่ี 11 

1,000,000.00 กองชาง 

39 โครงการกอสรางตั้งศาลพระภูมิศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล 
แมเมาะ 

50,000.00 กองชาง/กอง
การศึกษา 

40 โครงการถมดินบดอัดแนนพรอมระบบระบายน้ํา ภายในโรงเรียน
เทศบาลแมเมาะ 

1,600,000.00 กองชาง 

41 โครงการเทลานอเนกประสงคศาลาอเนกประสงค บานเมาะหลวง
(บานมอน) หมูท่ี 8 

160,000.00 กองชาง 

42 โครงการตอเติมอาคารกลุมวิสาหกิจผลิตปุยฮิวมัสลานปอินทรีย 
แมเมาะ 

1,100,000.00 กองชาง 

43 โครงการกอสรางถนนพาราสเลอรี่ซีล ประเภท 3  
สายบานนายสารัช ใจซอน บานหวยรากไม หมูท่ี 2 

500,000.00 กองชาง 

44 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอนกรีต สายขาง
โรงเรียนวัดบานแขม บานนาแขมพัฒนา หมูท่ี 11 

494,000.00 กองชาง 

45 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราสเลอรี่ซีล ประเภท 3 สายแยก
หนาอาคารอเนกประสงคถึงแยกทางเชื่อมปาชา  
บานเวียงหงสลานนา หมูท่ี 12 

485,500.00 กองชาง 

46 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทตกิคอนกรีต ซอย 18 
และซอยแผนดินหวิด บานปงชัย หมูท่ี 5 

495,000.00 กองชาง 

47 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอนกรีต สายขาง 
ฌาปนสถานเทศบาลตําบลแมเมาะ บานนาแขมพัฒนา หมูท่ี 11 

397,000.00 กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 

48 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทตกิคอนกรีต ถนนสาย
เชื่อมระหวางบานหวยคิง หมูท่ี 6 ถึงบานหางฮง หมูท่ี 3 

750,000.00 กองชาง 

49 โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟลทติกคอนกรีต 
สายสันอางเก็บน้ําเมาะสถานี บานเมาะสถานี หมูท่ี 4 

500,000.00 กองชาง 

50 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทตกิคอนกรีต  
ถนนสายหลังศาลหลักเมือง ถึงบานนายมอญ ชัยเนตร  
บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 

700,000.00 กองชาง 

51 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราสเลอรี่ซีลประเภท 3  
ซอยเสริมมิตร หมูท่ี 5 ตั้งแตบานสวนครูเฉลิม ถึงถนน คสล.  
สายบานหวยรากไม – บานเมาะสถานี หมูท่ี 4 

960,000.00 กองชาง 

52 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา บริเวณตลาดนัดชุมชน บาน
หวยเปด หมูท่ี 1 

1,200,000.00 กองชาง 

53 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา พรอมติดตั้งรางริน บริเวณ
อาคารอเนกประสงค (หลังศาลหลักเมือง) บานเมาะหลวง หมูท่ี 
8 

180,000.00 กองชาง 

54 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําภายในหมูบาน สายราน พี.พี.
แบตเตอรี่ ถึงซอยบานคุสุวิทย บานเวียงสวรรค หมูท่ี 9 

2,200,000.00 กองชาง 

55 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา บริเวณแยกทางเขาสํานักสงฆ 
บานใหมมงคล หมูท่ี 10 

1,700,000.00 กองชาง 

56 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา โซน 1 (ตอจากเดิม)  
บานเวียงหงสลานนา หมูท่ี 12 

550,000.00 กองชาง 

57 โครงการกอสรางระบบระบายน้ําภายในสํานักงานเทศบาลตําบล 
แมเมาะ 

1,000,000.00 กองชาง 

58 โครงการกอสรางพนังปองกันตลิ่งพังพรอมปรับปรุงฝายน้ําลนเดิม 
บานหางฮุง หมูท่ี 3 

1,500,000.00 กองชาง 

59 โครงการดาดลําเหมืองคลองสงน้ําหวยแมปง บานปงชัย หมูท่ี 5 650,000.00 กองชาง 

60 โครงการกอสรางซุมและศาลาราย พรอมปรับภูมิทัศนศูนย
วัฒนธรรมอําเภอแมเมาะ 

9,500,000.00 กองชาง 

จํานวน  60  โครงการ 54,629,500.00  

 

 

 

 

 



รายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตาํบลแมเมาะ ประจําปงบประมาณ 2562 หนา 28 
 

ตัวอยางการดําเนินงานในดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 โครงการกอสรางซุมและศาลาราย พรอมปรับภูมิทัศนศูนยวัฒนธรรมอําเภอแมเมาะ 
เทศบาลตําบลแมเมาะ ไดดําเนินการกอสรางศูนยวัฒนธรรมอําเภอแมเมาะ ตั้งแตปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 โดยไดมีการดําเนินการระยะท่ี 1 การกอสรางโครงสรางอาคารศูนยวัฒนธรรม, ระยะท่ี 2 เปนการตอ
เติมอาคารศูนยวัฒนธรรมฯ และปจจุบันอยูในระยะท่ี 3 อยูระหวางการกอสรางซุมและศาลาราย พรอมปรับปรุง
ภูมิทัศนศูนยวัฒนธรรมอําเภอแมเมาะ 
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 โครงการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ในพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะ 
เทศบาลตําบลแมเมาะ ไดมีนโยบายปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหไดมาตรฐาน ครอบคลุมทุก

พ้ืนท่ี ตามความตองการของประชาชน เปนฐานรองรับการขยายตัวของเมืองและระบบเศรษฐกิจในอนาคต และ
แกไขปญหาท่ีประชาชนไดรับผลกระทบใหมีความเปนอยูท่ีดี อํานวยความสะดวก 

 

• โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา สายบานนางแสงจันทร ขัดจา ถึงบานนายเพชร เครือแกว 
บานหวยรากไม หมูท่ี 2 

 

         
 

• โครงการกอสรางถนนภายในหมูบาน สายบานนางจินตนา คางกอ บานหวยรากไม หมูท่ี 2 
 

                    
 

• โครงการขยายถนนปากซอย บานนางฟองฝาย กองวงศ ถึงขอบอาง บานแมเมาะสถานี หมูท่ี 4 
 

        
 

• โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บานนายโปรา นันทไชย ถึงทางขามรางรถไฟ บานเมาะสถานี หมูท่ี 4 
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• โครงการขยายไหลถนนพรอมระบบระบายน้ํา ซอย 6 (บน) บานใหมนาแขม หมูท่ี 7 
 

        
 

• โครงการปรับปรุงถนนภายในหมูบาน สายซอย 3 บานนาแขมพัฒนา หมูท่ี 11 
 

       
 

• โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการลาดยางแอสฟลทติก เสนโซน 2 บานเวียงหงสลานนา หมูท่ี 12 
 

        
 

• โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายในหมูบาน บานปงชัย หมูท่ี 5  
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• โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารอเนกประสงคและหองชมรมผูสูงอายุ บานหวยคิง หมูท่ี 6 
 

        
 

• โครงการกอสรางรั้วอาคารอเนกประสงค (ฝงตะวันตก) บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 
 
 

                        
 

• โครงการถมดินบดอัดแนนพรอมระบบระบายน้ํา ภายในโรงเรียนเทศบาลแมเมาะ 
 
 

         
 

• โครงการเทลานอเนกประสงคศาลาอเนกประสงค (บานมอน) บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 
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• โครงการกอสรางถนนพาราสเลอรี่ซีล ประเภท 3 สายบานนายสารัช ใจซอน บานหวยรากไม หมูท่ี 2 
 
 

         
 

 

• โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต สายขางโรงเรียนวัดบานแขม บานนาแขมพัฒนา  
หมูท่ี 11 

 

         
 
 

• โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราสเลอรี่ซีล ประเภท 3 สามแยกหนาอาคารอเนกประสงคถึงแยกทาง
เชื่อมปาชา บานเวียงหงสลานนา หมูท่ี 12 

 

         
 

• โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทตกิคอนกรีต ซอย 18 และซอยแผนดินหวิด บานปงชัย  
หมูท่ี 5 
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• โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอนกรีต สายขางฌาปนสถานเทศบาลตําบลแมเมาะ  
บานนาแขมพัฒนา หมูท่ี 11      

 

          
     
 

• โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา บริเวณตลาดนัดชุมชน บานหวยเปด หมูท่ี 1 
 

          
  
 

• โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําภายในหมูบาน สายราน พี.พี.แบตเตอรี่ ถึงซอยบานคุณสุวิทย  
บานเวียงสวรรค หมูท่ี 9 
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4. ขอมูลรายรับ-รายจายประจาํปงบประมาณ 2562 

 

 

 

 

 

+ + สูงกวาประมาณการ

- - ต่ํากวาประมาณการ

รายรับตามประมาณการ

รายได

     หมวดภาษีอากร 15,733,000.00        15,780,407.33        + 47,407.33                 

     หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต 848,400.00             1,488,443.93          + 640,043.93                

     หมวดรายไดจากทรัพยสิน 2,587,000.00          2,693,881.96          + 106,881.96               

     หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย -                        -                       -                           

     หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 360,600.00             260,623.32            - 99,976.68-                 

     หมวดรายไดจากทุน 1,000.00                -                       - 1,000.00-                   

     หมวดภาษีจัดสรร 124,470,000.00       144,846,222.07      + 20,376,222.07           

     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 61,000,000.00        64,700,910.00        + 3,700,910.00             

                รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น 205,000,000.00       229,770,488.61      + 24,770,488.61           

- - สูงกวาประมาณการ

+ + ต่ํากวาประมาณการ

รายจายตามงบประมาณรายจาย

แผนงานบริหาร

     หมวดงบกลาง 37,027,336.80        31,593,089.33        + 5,434,247.47             

     หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง) 4,476,920.00          4,426,920.00          + 50,000.00                 

     หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 51,731,670.00        47,462,873.00        + 4,268,797.00             

     หมวดคาตอบแทน 8,121,800.00          7,038,314.75          + 1,083,485.25             

     หมวดคาใชสอย 28,349,317.00        24,529,455.30        + 3,819,861.70             

     หมวดคาวัสดุ 15,431,359.20        12,731,386.68        + 2,699,972.52             

     หมวดคาสาธารณูปโภค 3,878,797.00          3,120,432.77          + 758,364.23               

     หมวดรายจายอื่น 80,000.00              48,000.00              + 32,000.00                 

     หมวดเงินอุดหนุน 8,308,900.00          7,935,950.28          + 372,949.72                

รวมรายจายแผนงานบริหาร 157,406,100.00       138,886,422.11     + 18,519,677.89           

แผนงานพัฒนา

     หมวดคาครุภัณฑ 3,805,900.00          2,816,154.51          + 989,745.49               

     หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 43,788,000.00        42,495,457.00        + 1,292,543.00             

รวมรายจายแผนงานพัฒนา 47,593,900.00        45,311,611.51        + 2,282,288.49            

รวมรายจายตามงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 205,000,000.00       184,198,033.62      + 20,801,966.38           

รายรับจริงสูงกวารายจายจริง 45,572,454.99        

เทศบาลตําบลแมเมาะ   อําเภอแมเมาะ   จังหวัดลําปาง

งบรายรับ  -  รายจายตามงบประมาณ  ประจําป  2562

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

ประมาณการ รายรับจริง

ประมาณการ รายจายจริง



รายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตาํบลแมเมาะ ประจําปงบประมาณ 2562 หนา 35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ + สูงกวาประมาณการ

- - ต่ํากวาประมาณการ

รายรับตามประมาณการ  (ไดรับอนุมัต)ิ

1. เบิกตัดป 45,209,917.51        42,674,865.51       2,535,052.00            

- รายจายคางจาย 45,209,917.51        42,674,865.51        2,535,052.00             

2.  เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ 619,230.00            619,230.00           -                          

- การจัดการศึกษาภาคบังคับ (คาเชาบาน) 124,000.00             124,000.00            -                           

- การจัดการศึกษาภาคบังคับ (คาการศึกษาบุตร) 12,050.00              12,050.00              -                           

- สําหรับสนับสนุนการถายโอนบุคลากร (เงินเดือนพนักงาน) 423,180.00             423,180.00            -                           

- ชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 30,000.00              30,000.00              -                           

  ดวยเทคโนโลยี DLTV ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมเมาะ

- ชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  ดวยเทคโนโลยี DLTV โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ 30,000.00              30,000.00              -                           

รวม 45,829,147.51        43,294,095.51        2,535,052.00             

เงินนอกงบประมาณ ประมาณการ รายรับจริง

+ - สูงกวาประมาณการ

- + ต่ํากวาประมาณการ

1. เบิกตัดป 45,209,917.51        42,674,865.51       + 2,535,052.00             

รายจายคางจาย 45,209,917.51        42,674,865.51        + 2,535,052.00             

2.  เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ 619,230.00            619,230.00           -                          

เงินเดือน (ฝายประจํา) 423,180.00             423,180.00            

คาตอบแทน 136,050.00             136,050.00            -                           

คาครุภัณฑ 60,000.00              60,000.00              -                           

รวม 45,829,147.51        43,294,095.51        + 2,535,052.00             

รายรับสูงกวารายจาย -                       

รายรับสูงกวารายจายทั้งสิ้น 45,572,454.99        

เงินนอกงบประมาณ ประมาณการ รายจายจริง
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+ + สูงกวาประมาณการ

- - ต่ํากวาประมาณการ

หมวดภาษีอากร 15,733,000.00      15,780,407.33      + 47,407.33            

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 15,500,000.00           15,359,745.73           - 140,254.27-                

ภาษีบํารุงทองที่ 33,000.00                 39,983.60                 + 6,983.60                   

ภาษีปาย 200,000.00               380,678.00               + 180,678.00               

หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  และใบอนุญาต 848,400.00          1,488,443.93        + 640,043.93          

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา 6,000.00                   8,846.40                   + 2,846.40                   

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 1,000.00                   1,220.00                   + 220.00                      

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 4,000.00                   3,060.53                   - 939.47-                      

คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 320,000.00               345,330.00               + 25,330.00                 

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปานสถาน 60,000.00                 57,000.00                 - 3,000.00-                   

คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว

เพื่อการโฆษณา 200.00                     8,000.00                   + 7,800.00                   

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 5,000.00                   7,070.00                   + 2,070.00                   

คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย 4,000.00                   4,120.00                   + 120.00                      

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 200,000.00               167,100.00               - 32,900.00-                 

คาปรับการผิดสัญญา 200,000.00               828,675.00               + 628,675.00               

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตราย

ตอสุขภาพ 40,000.00                 49,750.00                 + 9,750.00                   

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม

อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. 2,000.00                   2,700.00                   + 700.00                      

คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน 200.00                     -                          - 200.00-                      

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 800.00                     560.00                     - 240.00-                      

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 200.00                     252.00                     + 52.00                       

คาใบอนุญาตอื่น ๆ 5,000.00                   4,760.00                   - 240.00-                      

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 2,587,000.00       2,693,881.96        + 106,881.96          

คาเชาหรือคาบริการสถานที่ 70,000.00                 123,630.00               + 53,630.00                 

ดอกเบี้ย 2,517,000.00             2,570,251.96             + 53,251.96                 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 360,600.00          260,623.32          - 99,976.68-            

คาจําหนายเศษของ 200.00                     7,700.00                   + 7,500.00                   

เงินที่มีผูอุทิศให 200.00                     3,019.00                   + 2,819.00                   

คาขายแบบแปลน 200,000.00               109,300.00               - 90,700.00-                 

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 200.00                     -                          - 200.00-                      

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น  ๆ 160,000.00               140,604.32               - 19,395.68-                 

ยอดยกไป 19,529,000.00      20,223,356.54      + 694,356.54          

รายรับ ประมาณการ รายรับจริง
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+ + สูงกวาประมาณการ

- - ต่ํากวาประมาณการ

ยอดยกมา 19,529,000.00      20,223,356.54      + 694,356.54          

หมวดรายไดจากทุน 1,000.00             -                    - 1,000.00-             

คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 1,000.00                   -                          - 1,000.00-                   

หมวดภาษีจัดสรร 124,470,000.00    144,846,222.07    + 20,376,222.07      

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน 700,000.00               952,442.47               + 252,442.47                

ภาษีมูลคาเพิ่ม  พ.ร.บ กําหนดแผนฯ 10,800,000.00           12,844,603.59           + 2,044,603.59             

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 6,760,000.00             6,478,275.41             - 281,724.59-               

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 100,000.00               219,455.64               + 119,455.64                

ภาษีสุรา 10,000.00                 -                          - 10,000.00-                 

ภาษีสรรพสามิต 9,200,000.00             13,657,131.37           + 4,457,131.37             

คาภาคหลวงแร 96,000,000.00           109,183,468.86         + 13,183,468.86           

คาภาคหลวงปโตรเลียม 100,000.00               120,580.73               + 20,580.73                 

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายที่ดิน 800,000.00               1,390,264.00             + 590,264.00                

หมวดเงินอุดหนุน 61,000,000.00      64,700,910.00      + 3,700,910.00        

เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 61,000,000.00           64,700,910.00           + 3,700,910.00             

รวมเปนเงิน 205,000,000.00         229,770,488.61         + 24,770,488.61           

รายรับ ประมาณการ รายรับจริง
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5. ขอมูลรางวัลประจําป 2562 
 

รางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดนทางวฒันธรรม ประจําป พ.ศ. 2562 
 

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเทศบาลตําบลแมเมาะ องคกรดีเดนทางวัฒนธรรม วันพุธท่ี ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ พรอมดวยคณะผูบริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลแมเมาะ หัวหนาสวนราชการ รวมตอนรับ นายปรเมศวร งามพิเชษฐ ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวง
วัฒนธรรม ประธานในพิธีมอบโลเชิดชูเกียรติ เนื่องในประกาศข้ึนบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม และ พิธียก
ยองเชิดชูเกียรติภาคีเครือขายดีเดนทางวัฒนธรรม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย 

เทศบาลตําบลแมเมาะ เปนอีกหนึ่งองคกรท่ีใหความสําคัญดานการสงเสริมวัฒนธรรมประจําถ่ิน 
โดยปลูกฝงคานิยมอันดีงามบนพ้ืนฐานคุณธรรม นําสังคมอยูเย็นเปนสุข ยึดหลักอนุรักษ สืบสาน และสรางสรรค
วัฒนธรรมเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรม การพัฒนาสังคมท่ีเขมแข็ง อันจะนําไปสู
สังคมท่ีมีความสมานฉันท ดํารงไวซ่ึงคุณธรรม และสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมไทยในอนาคต          
ดวยการบูรณาการความรวมมือกับภาคีเครือขาย ทางวัฒนธรรมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน        
ในการขับเคลื่อนภารกิจงานดานวัฒนธรรม ตลอดจนถึงสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปางท่ีคอยชี้แนะและ       
คอยตรวจสอบความถูกตองของการประเมินจนไดเขารับรางวัลในครั้งนี้ โดยจัดข้ึน เม่ือวันพุธท่ี ๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ท่ีผานมา 
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รางวัล “โรงเรียนพอเพียงทองถิ่น” 
 

วันท่ี 17 กันยายน 2562 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร           
นายสุทธิพงษ จุลเจริญ อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เปนประธานในพิธีมอบโลและเกียรติบัตร         
ศูนย    การเรียนรูโรงเรียนพอเพียงทองถ่ิน โรงเรียนพอเพียงทองถ่ินตนแบบ และโรงเรียนพอเพียงทองถ่ิน โดยมี 
นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหนาผูตรวจราชการกรม ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูบริหารโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กวา 600 คน เขารวม ท้ังนี้ ทางโรงเรียนเทศบาลแมเมาะ ไดเดินทางไปรับ       
เกียรติบัตร “โรงเรียนพอเพียงทองถ่ิน” ในครั้งนี้ดวย 

ท้ังนี้โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ ไดมีการดําเนินการท้ังดานการบริหารจัดการสถานศึกษา เชน 
สถานศึกษาจะตองมีนโยบายในการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อน มีแหลงเรียนรูหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ดานหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู เชน มีหนวยการเรียนรู
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู มีสื่อการเรียนรูใหแกนักเรียน ดานการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน เชน มีการแนะแนว ดูแลชวยเหลือผูเรียน สนับสนุนการดําเนินชีวิตท่ีสอดคลองกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา เชน 
มีการพัฒนาสงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรูเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ดานผลลัพธ/ภาพ
ความสําเร็จ เชน สถานศึกษาเปนระเบียบ รมรื่น ปลอดภัย มีแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน ซ่ึงท้ังหมดโรงเรียนเทศบาลแมเมาะได
ดําเนินการอยางตอเนื่อง จนไดรับ เกียรติบัตร “โรงเรียนพอเพียงทองถิ่น” ในครั้งนี้. 
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