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เทศบาลตำบลแม่เมาะ
ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

โทรศัพท์ ะ 054-340104 ต่อ 135
Website ะ www.tasaban-maemoh.go.th
E-mail ะ tm.maemoh@gmail.com

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ
เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

ตามพระราขบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเดิมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ กำหนดให้นายกเทศมนตรี จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้

ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี และวรรค ๖ กำหนดให้ คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานให้ประกาศโดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย นั้น

บัดนี้ นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล สำหรับในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมนี้ได้
รายงานต่อสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๖ แห่งพระราขบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเดิมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ

สภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเอนก แก้วกำพล)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

คำนำ

ตามพระราชบัญญัตเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเดิมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๔๖๒ มาตรา

๔๘ ทศ วรรคห้า บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี และวรรคหก คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานด้วย
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ชัาพเจ้า นายเอนก แก้วกำพล

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ในฐานะของตัวแทนคณะผู้บริหารในนามชองเทศบาลตำบลแม่เมาะ จึงได้ดำเนินการ
จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยในการจัดทำรายงานครั้งนี้ ได้รวบรวมโครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะการดำเนินงานที่ชัดเจนและสามารถ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

สารบัญ

หน้า

บทนำ

๑

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี

๔

รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการไห้บริการของเทศบาลตำบลแม่เมาะ

๔

จำนวนโครงการที่ตอบสนองต่อนโยบายและนำไปสู่การปฏิบัติทั้ง ๗ ด้าน

๖

รายละเอียดการดำเนินงานตามนโยบายด้านต่างๆ

๗

•

นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

•

นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๑๔

•

นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๖

•

นโยบายด้านสังคม คุณภาพชีวิต

๑๙

•

นโยบายด้านการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

๒๒

•

นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

๒๗

•

นโยบายด้านการบริหารองค์กร

๒๙

ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๗

๓๓

บทนำ

หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

และแก้ไขเพิ่มเดิมถึง (ฉบับที่ ๑๔)

พ.ศ. ๒๔๖๒

มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๔ บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้
ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี และวรรค ๖
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานให้ประกาศ ไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นและ
ประชาขนทราบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้

๒. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้ และด้านหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓. เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

I

๑

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน

ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ

ตามที่ ข้าพเจ้า นายเอนก แก้วกำพล นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ได้แถลงนโยบายการบริหาร
ราชการของเทศบาลตำบลแม่เมาะต่อสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้กำหนดนโยบายการบริหาร

เทศบาลตำบลแม่เมาะ รวม ๗ ด้าน ดังนี้
๑. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๓. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต

๕. นโยบายด้านการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
๖. นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
๗. นโยบายด้านการบริหารองค์กร

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้!ชเพิ่มเดิมถึง (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ กำหนดให้นายกเทศมนตรี จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไร้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายซึ่งได้แปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จำนวน ๑๒๖ โครงการ เป็นจำนวนเงินงบประมาณ ๗๑,๘๓๖,๗๐๔.๐๐ บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านแปดแสนสามหมื่น
หกพันเจ็ดร้อยสื่บาทถ้วน) เพื่อพัฒนาความเจริญให้กับท้องถิ่น และตอบสนองต่อปัญหาความต้องการชอง

ประชาชน ครอบคลุมภารกิจหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดไว้ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ จากการบริหารงานเทศบาลและการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาเทศบาลให้มีความเจริญยิ่งขึ้น รวมทั้งประชาชน
สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และขอขอบคุณต่อกำลังใจ รวมทั้งคำแนะนำอันเป็นประโยชน์ของท่าน

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
และผู้นำชุมชนที่ให้การสนับสบุน ซึ่งมีส่วนสำคัญในการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่กำหนดไร้ จนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น และเกิดผลดีต่อเทศบาล ข้าพเจ้าหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าการพัฒนาในระยะต่อไป คงได้รับกำลังใจ การสนับสบุน ความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย เพื่อการพัฒนา

เทศบาลตำบลแม่เมาะให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นต่อไป

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

I

๒

สำหรับรายละเอียดผลการดำเนินงานได้ปรากฏตามเอกสารแนบฉบับนี้โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น

๔ หัวข้อ ได้แก่

๑. การประเมินผลความพึงพอใจ6ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลแม่เมาะ
๒. จำนวนโครงการที่ตอบสนองต่อนโยบายและนำไปสู่การปฏิบัติทั้ง ๗ ด้าน

๓. รายละเอียดการดำเนินงานตามนโยบายด้านต่างๆ
๔. ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเอนก แก้วกำพล)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

I

๓

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลแม่เมาะ
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบล
แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ

ให้บริการของเทศบาลตำบลแม่เมาะ และศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะที่มีต่อการให้บริการประชาชนของ

เทศบาลตำบลแม่เมาะ ซึ่งจากผลการประเมิน พบว่า ประชาชนผูใช้บริการเทศบาลตำบลแม่เมาะ มีความพึงพอใจ
ต่อการได้รับบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๐
ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนร้อยละความพึงพอใจภาพรวมของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๔ ในภาพรวม

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเฉลี่ย

รอยละ

ระดับความ

พึงพอใจ
๑.

งานด้านสิงแวดล้อมและสุขาภิบาล

๑.๑ ด้านกระบวนกาวิและขั้นตอนการให้บริการ

๔.๖๐

มากที่สุด

๙๒.๐๐

๑.๒ ด้านช่องทางในการให้บริการ

๔.๔๗

มากที่สุด

๙๑.๔๐
๘สา.rfo

๑.๓ ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร

๔.๖๙

มากที่สุด

๑.๔ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

๔.๖๗

มากที่สุด

๙๓.๔๐

๑.๕ ด้านคุณภาพในการให้บริการ

๔.๖๑

มากที่สุด

๙๒.๒๐

๔.๖๓

มากที่สุด

๙๒.๖0

๔.๔๒

มากที่สุด

๙๐.๔๐

๒.๒ ด้านช่องทางในการให้บริการ

๔.๔๘

มากที่สุด

๙๑.๖๐

๖.๓ ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร

๔.๗๕

มากที่สุด

๙๔.๐๐

๒.๔ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

๔.๖๘

มากที่สุด

๙๓.๖๐

๒.๕ ด้านคุณภาพในการให้บริการ

(SL.to (ร)

มากที่สุด

๙๒.๒๐

ค่าเฉลี่ยรวม

๔.๖๒

มากที่สุด

๙๒.๔๐

๓. งานด้านสวัสดิการสังคม
๓.๑ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ

๔.๖๘

มากที่สุด

๙๓.๖๐

๓.๒ ด้านช่องทางในการให้บริการ

๔.๔๖

มากที่สุด

๙๑.๒๐

๓.๓ ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร

๔.๗๗

มากที่สุด

๙๔.๔๐

๓.๔ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

๔.๖๓

มากที่สุด

๙๒.๖๐

๔.๗๒

มากที่สุด

๙๔.๔๐

๔.๖๗

มากที่สุด

๙๓.๔๐

ค่าเฉลี่ยรวม
๒. งานด้านสาธารณสุข (งานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ)

๒.๑ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ

๓.๕ ด้านคุณภาพในการให้บริการ

ค่าเฉลี่ยรวม

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

I

ตารางที่ ๑ (ต่อ)
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

ระดับความ

พึงพอใจ
๔. งานด้านการบำรุงรักษาสาธารณปโภค

๔.๔ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ

๔.๖๕

มากที่สุด

๙๓.๐๐

๔.๒ ด้านช่องทางในการให้บริการ

๔.๗๕

มากที่สุด

๙๕.๐๐

๔.๓ ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร

๔.๗๕

มากที่สุด

๙๕.๐๐

๔.๔ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

๔.๖๕

มากที่สุด

๙๓.๐๐

๔.๕ ด้านคุณภาพในการให้บริการ

๔.๖๙

มากที่สุด

๙๓.๘๐

ค่าเฉลี่ยรวม

๔.๗©

มากที่สุด

๙๔.0๐

รวม

๔.๖๖

มากที่สุด

๙๓.๒©

ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลแม่เมาะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กราฟที่ ๑ แสดงร้อยละระดับความพึงพอใจภาพรวมของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

I

๒. จำนวนโครงการที่ตอบสนองนโยบายและนำไปสู่การปฏิบัติทั้ง ๗ ด้าน

ตารางที่ ๒ สรุปจำนวนโครงการ / งบประมาณ

นโยบาย
๑. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๓. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต

๕. นโยบายด้านการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
๖. นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
๗. นโยบายด้านการบริหารองค์กร
รวม

จำนวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

๖๑

๔๗,๗๘๐,๑๐๐.๐๐

๓

๑๕๐,๐๐๐.๐๐

๗

๖๐๕,๐๐๐.๐๐

๙

ธ),(^๘0)000.00

๒๖

๑๘,๕๓๑,๖๐๔.๐๐

๕

๖๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๕

๒,๕๙๐,๐๐๐.๐๐

๑๒๖

๗๑,๘๓๖,๗0๔.00

จำนวนโครงการตามนโยบายการพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๔

กราฟที่ ๒ แสดงจำนวนโครงการที่ตอบสนองต่อนโยบายและนำไปสู่การปฏิบัติทั้ง ๗ ด้าน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จำนวนงบประมาณตามนโยบายการพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๔

กราฟที่ ๒ แสดงจำนวนงบประมาณที่ตอบสนองส่อนโยบายและนำไปสู่การปฏิบัตทั้ง ๗ ด้าน

จากผลการดำเนินงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ทั้ง ๗ ด้าน โดยได้

แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นในด้านต่างๆ (เฉพาะโครงการพัฒนาที่ดำเนินการตามนโยบาย ๗ ด้าน) จำนวน ๑๒๖ โครงการ

งบประมาณ ๗๑,๘๓๖,๗0๔.๐0 บาท โดยนโยบายที่ได้แปลงไปสู่การปฏิบัติมากที่สุด คือ นโยบายด้านโครงสว้าง

พื้นฐาน รองลงมา นโยบายด้านการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว นโยบายด้านการบริหารองค์กร
นโยบายด้านสังคม คุณภาพชีวิต นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้าน
การรักษาสงบเรียบร้อย และนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน
ที่สำคัญ ดังนี้

๓. รายละเอียดการดำเนินงานตามนโยบายด้านต่างๆ

๓.๑ นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ ะ

พัฒนาแหล่งนี้า เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ด้านสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา การผังเมือง แหล่งนี้าอุปโภค บริโภค ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

๑.๑ ปรับปรุง พัฒนาแหล่งนี้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค ล่งเสริมชุดลอกแหล่งนํ้า

ชุดเจาะบาดาล สนับสนุนการผันนี้าจากแหล่งใหญ่สู่ชุมชน

๑.๒ พัฒนาจัดความเป็นระเบียบของบัานเมือง ขยายโครงสร้างถนน ปรับปรุงถนนเดิมให้ได้
มาตรฐาน ปลอดภัย ปรับภูมิทัศน์เมือง โดยติดตั้งป้ายซอยในถนนสายหลักและติดไฟส่องสว่าง
๑.๓ ติดต่อประสานงานเพื่อผลักดัน เรื่องเอกสารสิทธี้ในพื้นที่อยู่อาศัย และพื้นที่ทำกิน
ในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะ

๑.๔ สนับสบุนให้แม่เมาะเป็นเมืองผลิตไฟฟ้า

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

I

๗

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เทศบาลได้จัดทำโครงการเกี่ยวกับด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เช่น โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ต่างๆ, โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม และขยายถนนในพื้นที่ตำบล
แม่เมาะ, โครงการปรับปรุงระบบระบายนํ้า เพื่อป้องกันนํ้าท่วมขังในแหล่งชุมชน และโครงการก่อสร้างต่างๆ

ในพื้นที่ รวมทั้งโครงการก่อสร้างของสำนักงาน โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล

แม่เมาะ เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ตำบลแม่เมาะ

โดยจัดทำเป็นแผนงาน

โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองนโยบาย จำนวนทั้งสิ้น ๖๑ โครงการ ด้วยงบประมาณซึ่งมาจากงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๔๗,๗๘๐,๑๐๐.๐๐ บาท
ดังตารางที่ ๓
ตารางที่ ๓ โครงการและงบประมาณตามแผนดำเนินงานตามนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณ

ที่

หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม
(บาท)

โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้า ตั้งแต่หัวสะพานถึงแยกหน้าวัด

๒,๖๖๐,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

๒

จ.ลำปาง
โครงการปรับปรุงถนน ซอย ๒๔ บ้านปงชัย หมู่ที่ ๕ ต.แม่เมาะ

๒๓๐,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

๓

อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้า บริเวณบ้านเลขที่ ๑

๓๘๐,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

0),สา๘๘,000.00

กองช่าง

๒๘๙,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

๑๓๙,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

๓๕๐,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

๔๙๕,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

โครงการปรับปรุงระบบระบายนํ้า บริเวณสี่แยก ซอย ๙

๔๕๓,๒๐๐.๐๐

กองช่าง

บ้านเมาะหลวง หมู่ที่ ๘ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
โครงการปรับปรุงระบบระบายนํ้า บริเวณสามแยก ซอย ๓

๔๙๒,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

๔๙๒,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

๑

มงคลเกษตร สิ่งขวา บ้านห้วยเป็ด หมู่ที่ ๑ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ

เชื่อมบ่อพักเดิม บ้านห้วยเป็ด หมู่ที่ ๑ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ
จ.ลำปาง
โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้า สายบ้านนายสุทัศน์ แก้วคำงาม

(ซอยหวายหวาน) บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๒ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ
๕

จ.ลำปาง
โครงการวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเทลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านนางจรัสศรี
บ้านเมาะสถานี หมู่ที่ ๔ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

๖

โครงการปรับปรุงระบบระบายนํ้า บริเวณห้วยเก้าเคาะ

บ้านปงชัย หมู่ที่ ๕ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
๗

โครงการวางระบบระบายนํ้าพร้อมปรับปรุงพื้นที่บริเวณโรงกรอง
นํ้าดื่มชุมชน บ้านห้วยคิง หมู่ที่ ๖ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

๘

โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้าบริเวณบ้านนายเพชร ศรีสืบ
บ้านเมาะหลวง หมู่ที่ ๘ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

๙

๑๐

บ้านเมาะหลวง หมู่ที่ ๘ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
(5)(9)

โครงการปรับปรุงระบบระบายนา บริเวณหน้าบ้านนายดี
เทพจักรีคำ บ้านเมาะหลวง หมู่ที่ ๘ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ
จ.ลำปาง

รายงานผลการปฏิบดิงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

I

๘

งบประมาณ

ที่

หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้า ซอย ๒ บ้านใหม่มงคล

๑,๙๔๐,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

โครงการก่อสร้างระบบระบาย,นา ซอย ๔/๓ บ้านนาแขมพัฒนา
หมู่ที่ ๑๑ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

๗๔๙,๙๐๐.๐๐

กองช่าง

โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้า ซอย ๔/๔ บ้านนาแขมพัฒนา

๙๒๓,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

๑,๗๔๒,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

๑๖ โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังลำห้วยไคร้ บริเวณวังเกัาบง
บ้านปงชัย หมู่ที่ ๔ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

๑๓๔,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

๑๗ โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังลำห้วยไคร้ บริเวณบ้าน
นายปิง บ้านปงชัย หมู่ที่ ๔ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

๑๑๙,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

๑,๑๔๖,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

๑๒

หมู่ที่ ๑๐ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
๑๓

G)(^

หมู่ที่ ๑๑ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
G)&

โครงการปรับปรุงระบบระบายนํ้า ล็อกงาน (โซน ๒)

บ้านเวียงหงส์ล้านนา หมู,ที่ ๑๒ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

6)๘

โครงการเรียงหินใหญ่ป้องกันตลิ่งพังพร้อมขุดลอกลำห้วยไคร้
บริเวณสะพานหน้าโรงเรียนปงชัย บ้านปงชัย หมู่ที่ ๔ ต.แม่เมาะ

อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
๑๙

อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลำปาง

๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

๒๐

อุดหนุน การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดลำปาง

๑,๓๗๔,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

๔๐๐,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

๒๒ โครงการปรับปรุงถนน สายบ้านนางอนงค์ จุมปาหลวง
บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๒ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

๔๐๐,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

๒๓ โครงการปรับปรุงถนนเดิม เชื่อม หมู่ที่ ๓ ถึง หมู่ที่ ๖
(หลังศาลาห้วยทราย) บ้านหางฮุง หมู่ที่ ๓

๓๐๐,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

๔๐๐,๐๐๐.๐๐

กองการศึกษาๆ/

๒๑ โครงการปรับปรุงถนน สายครัวลุยทุ่ง บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๒

ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

๒๔ โครงการก่อสร้างฟุตบาท ถนนสายบน บ้านใหม่นาแขม หมู,ที่ ๗

ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
๒๔ โครงการปรับปรุงอาคาร ศสมช. เดิม บ้านห้วยเป็ด หมู่ที่ ๑
ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
๒๖

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ
๒๗ โครงการก่อสร้างห้องนํ้าสำหรับประชาชนในโรงเรียนเทศบาล
๒๘

แม่เมาะ (อาคารฟุตซอล)
โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตำบลแม่เมาะ
๒๙ โครงการปรับปรุงระบบส่งจ่ายนํ้าประปาหมู่บ้าน บ้านเมาะสถานี
หมู่ที่ ๔ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

๓๐

โครงการปรับภูมิทัศน์และจัดสวนหย่อมพื้นที่สาธารณะ บริเวณ

กองช่าง
๘๐๐,๐๐๐.๐๐

กองการศึกษาฯ/
กองช่าง

๓๘๐,๐๐๐.๐๐

กองการศึกษาๆ/
กองช่าง

๔๐๐,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

๔๙๔,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

หน้าศาลหลักเมืองอำเภอแม่เมาะ บ้านเมาะหลวง หมู่ที่ ๘
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

I

๙

ที่

งบประมาณ

หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม

(บาท)

โครงการปรับปรุงตลาด (ตลาดห้วยเป็ด) บ้านห้วยเป็ด หมู่ที่ ๑

๓๐๐,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

๕๐๐,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

๕๐๐,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
๓๕ โครงการปรับปรุงอาคาร อสม. บ้านเมาะสถานี หมู่ที่ ๔

๓๐๐,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
๓๖ โครงการปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุ บ้านเมาะสถานี หมู่ที่ ๔

๕๐๐,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

๓๗ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท้ายหมู่บ้าน
ถึงสายสุสาน บ้านห้วยดิง หมู่ที่ ๖ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

๓๘ โครงการก่อสร้างไหล่ถนน ซอย. ๗ และซอย.๙ บ้านใหม่นาแขม
หมู่ที่ ๗ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

๗๖๐,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

๓๑

ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
๓๖ โครงการปรับปรุงถนนเดิม สายแยกบ้านนายเจริญ หน่อแก้วงาม
เชื่อมถนนเดิมสายปากทางเข้า (บ้านหล่ายทุ่ง) บ้านหางฮุง
หมู่ที่ ๓ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
๓๓

โครงการปรับปรุงถนนเดิม บริเวณสี่แยกบ้านนางยวน เกี๋ยงแก้ว
ถึงถนนสายปากทางเข้า (บ้านหล่ายทุ่ง) บ้านหางฮุง หมู่ที่ ๓

ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
๓๔ โครงการปรับปรุงถนนโดยการฉาบผิวกันลื่น (Anti-Skid) บริเวณ
สามแยกร้านบ้านป้าณี บ้านเมาะสถานี หมู่ที่ ๔ ต.แม่เมาะ

ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

๓๙ โครงการก่อสร้างไหล่ถนนสายกลาง ตั้งแต่ซอย ๑ ถึงซอย ๑๓
บ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ ๗ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
๔๐

โครงการปรับปรุงถนนสายข้างโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ
บ้านเมาะหลวง หมู่ที่ ๘ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

(3^(5)

โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์วิสาหกิจ
ชุมชนภายในหมู่บ้าน บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ที่ ๙ ต.แม่เมาะ

๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

๔๒ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านเลขที่
๒๗ บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ที่ ๙ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

๒๑๐,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

๔๓ โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ที่ ๙ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

๒๕๐,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

๓๐๐,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

๗๘๖,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

๑,๓00,000.00

กองช่าง

๒๘๕,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

(£. &

โครงการปรับปรุงลานออกกำลังกาย บริเวณอาคารอเนกประสงค์
บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ที่ ๙ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

๔๕ โครงการปรับปรุงอาคาร อสม. บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ที่ ๙
ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

๔๖ โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านเวียงหงส์ล้านนา
หมู่ที่ ๑๒ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

๔๗ โครงการปรับปรุงหลังคาโรงซ่อมบำรุงเทศบาลตำบลแม่เมาะ

รายงาบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

I

๑๐

งบประมาณ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน

(บาท)
๔๘

โครงการก่อสร้างลานจอดรถท่องเที่ยวศูนย์วัฒนธรรมอำเภอ

๙๑๘,๐๐๐.๐๐

สำนักปลัด/

แม่เมาะ บ้านเมาะหลวง หมู่ที่ ๘ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
๔๙ โครงการปรับปรุงหอนาพิกาเทศบาลตำบลแม่เมาะ
บ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ ๗ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
๕๐

โครงการปรับปรุงอาคารบ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล

กองช่าง

๓๐๐,๐๐๐.๐๐

สำนักปลัด/
กองช่าง

๓๐๐,๐๐๐.๐๐

สำนักปลัด/

ตำบลแม่เมาะ
๕๑

กองช่าง

โครงการปรับปรุงลานหน้าเทศบาลตำบลแม่เมาะ และถนนรอบ

๑,๕๓๖,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

๕๐๐,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

(ริ),๔(ร)0,000.00

กองช่าง

อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ บ้านนาแขมพัฒนา
หมู่ที่ ๑๑ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
๕๒

โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่เทศบาลตำบลแม่เมาะ

บ้านนาแขบพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
๕๓

โครงการปรับปรุงลานหน้าสมาคมพัฒนาแม่เมาะ
บ้านนาแขมพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

&๔ โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ

๕๐๐,๐๐๐.๐๐

กองการศึกษาฯ/
กองช่าง

๕๕ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบโรงเรียนเทศบาล

๑,๖๕๙,๐๐๐.๐๐

กองการศึกษาฯ/

กองช่าง

แม่เมาะ

๕๖

โครงการก่อสร้างปะรำพิธีจัดงานสนามฟุตบอลในโรงเรียน

๕๐๐,๐๐๐.๐๐

กองการศึกษาฯ/

เทศบาลแม่เมาะ

กองช่าง

๕๗ โครงการก่อสร้างศาลาพักรอรถ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๓๗๐,๐๐๐.๐๐

กองการศึกษาฯ/

เทศบาลตำบลแม่เมาะ
๕๘ โครงการปรับปรุงซ่อมแชมอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๕๙

เทศบาลตำบลแม่เมาะ
โครงการดาดคอนกรีตรอบสระนํ้าพร้อมก่อสร้างท่อระบายนํ้า

กองช่าง

๘๐๐,๐๐๐.๐๐

กองการศึกษาฯ/
กองช่าง

๔๙๕,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

๓๗๙,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

๖๐,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

สระนํ้าเทศบาลตำบลแม่เมาะ
๖๐

โครงการวางระบบล่งนํ้าเพื่อการเกษตร จากเหมืองแม่ปงตอนล่าง

ถึงลำห้วยไคร้ บ้านปงชัย หมู่ที่ ๕ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
๖๑

โครงการติดตั้งประดูนํ้าปากเหมืองแม่ปงตอนบนและตอนล่าง
บ้านปงชัย หมู่ที่ ๕ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
จำนวน ๖๑ โครงการ

๔๗,๗๘๐,๑๐0.00

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

I

6)(5)

ตัวอย่างการดำเนินงานในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
> โครงการก่อสร้างฟุตบาท สายบน บ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ ๗

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยกองช่าง ได้ดำเนินการก่อสร้างฟุตบาท สายบน บ้านใหม่นาแขม
หมู่ที่ ๗ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากสภาเทศบาล

ตำบลแม่เมาะ เพื่อให้ประขาชนสัญจรบนทางเท้า ลดการเกิดอุบัติเหตุ เป็นการจัดระเบียบจราจร และ

มีความสวยงามส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่

โครงการปรับปรุงหอนาพิกาเทศบาลตำบลแม่เมาะ

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยสำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการปรับปรุงหอนาพิกาเทศบาลตำบล
แม่เมาะ บริเวณตลาด SML บ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ ๗ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เนื่องจากหอนาพิกาดังกล่าว

เกิดการชำรุด ประกอบกับมีการก่อสร้างมาเป็นเวลานาน เทศบาลตำบลแม่เมาะจึงได้ทำการปรับปรุงเป็นจอแสดงภาพ LED
ซึ่งยังคงสามารถแสดงเวลาและสามารถใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของเทศบาลได้อีกทาง

หนึ่งด้วย

รายงานผลการปฎิบ้'ติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

I

๑๒

> โครงการก่อสร้างปะรำพิธีจัดงานสนามฟุตบอลในโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ
เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้เสนอให้มีการก่อสร้าง
ปะรำพิธี บริเวณโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนและประชาชนทั่วไป

โดยในปีที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวได้นำมาใช้ในงานแข่งชันกีฬาสีฃองโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่เมาะ

โครงการจัดระบบจราจรในเขตพื้นตำบลแม่เมาะ

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยกองช่าง ได้มีการออกสำรวจจุดเสี่ยง จุดอันตรายในเขตพื้นที่ตำบล
แม่เมาะ ร่วมกับผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทาง

ในการแกไขปัญหาด้านการจราจร ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยได้มีการดีเส้นจราจร เพื่อชะลอความเร็ว
ทั้งในเขตหมู่บัานและบริเวณหน้าสถานศึกษา พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีรายละเอียด คังนี่

๑. สัญญาณไฟกระพริบ

จำนวน

๑๖

๒. Timber Barricade

จำนวน

๑๘

ชุด
เมตร

๓. Guard Rail

จำนวน

๒๖

เมตร

๔. กระจกนูน กระจกโค้ง ชนิดโพลีคาร์บอเนต

จำนวน

๔

๕. ทางน้าลายถนนกว้าง ประมาณ ๖.๐๐ เมตร

จำนวน

๑

๖. ดีเส้น RuMBLE STRIP

จำนวน

๖

๗. งานดีเส้นช่องจอดรถจักรยานยนต์

จำนวน

๑

ชุด
จุด

จุด

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประจำป็งบประมาณ ๒๕๖๔

I

๑๓

๓.๒ นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ ะ สร้างทักษะ สร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความมั่นคง เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การพัฒนาและส่งเสริมการค้าขาย ของผู้ประกอบการ ทุกประเภท ทุกระดับ และชุมขน ให้สามารถเพิ่มรายได้
ลดรายจ่าย และมีขีดความสามารถในเชิงธุรกิจ
๒.๑ ส่งเสริมการลงทุน และพัฒนาให้เทศบาลตำบลแม่เมาะ เป็นศูนย์รวมจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ชุมขนในพื้นที่

๒.๒ ล่งเสริม ผลักด้นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ พร้อมศูนย์เรียนรู้
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลแม่เมาะได้จัดทำโครงการเกี่ยวกับด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจซึ่งต่อเนื่องจากทุกปีที่ผ่านมา เข่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรตามแนวพระราขดำริฯ
โครงการส่งเสริมเกษตรพอเพียงตามทฤษฎีตามรอยพ่อ และโครงการพัฒนาและล่งเสริมอาชีพให้กลุ่มอาชีพต่างๆ
ซึ่งในปีที่ผ่านมา กองสวัสดิการสังคม ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับ ๓ กลุ่มอาชีพ โดยจัดทำเป็น

แผนงานโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองนโยบาย จำนวนทั้งสิ้น ๓ โครงการ ด้วยงบประมาณ จำนวน
๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ดังตารางที่ ๔

ตารางที่ ๔ โครงการและงบประมาณตามแผนดำเนินงานตามนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
งบประมาณ

ที่

หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม
(บาท)

๑

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรตามแนวพระราชดำริฯ

๒๐,๐๐๐.๐๐

กองสวัสดิการสังคม

๒

โครงการล่งเสริมเกษตรพอเพียงตามทฤษฎีตามรอยพ่อ

๓๐,๐0๐.๐๐

กองสวัสดิการสังคม

๓

โครงการพัฒนาและล่งเสริมอาชีพให้กลุ่มต่างๆ

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

กองสวัสดิการสังคม

จำนวน ๓ โครงการ

๑๕๐,000.๐0

ตัวอย่างการดำเนินงานในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มต่างๆ
เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยฝ่ายพัฒนาชุมขน กองสวัสดิการสังคม ได้จัดให้มีโครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งหวังให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาทักษะ

และขีดความสามารถในการผลิตแปรรูป การบริหารจัดการของกลุ่มให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ และขยาย
โอกาสในการประกอบอาชีพแก่คนในชุมชนได้ ในการอบรมครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วย สมาชิกกลุ่มอาชีพฯ ๓ กลุ่มๆ ละ ๕๐ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๕๐ คน มีการจัดกิจกรรม จำนวน
๓ กิจกรรม คือ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

I

(5) ๔

๑. กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักเจียงดา หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่นาแขม
๒. กิจกรรมการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและพัฒนาสารจีวภัณฑ์แบบครบวงจร หมู่ที่ ๙

บ้านเวียงสวรรค์

๓. กิจกรรมการส่งเสริมการปลูกพืขเศรษฐกิจ " โกโก้ " ในพื้นที่ครัวเรือนตามมาตรฐาน GAP

หมู่ที่ ๙ บ้านเวียงสวรรค์
fo <« )กา CfAfXlf f Iาแizrnsh 1* SfCI f71-1X1Af

> โครงการส่งเสริมเกษตรพอเพียงตามทฤษฎีตามรอยพ่อ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดกิจกรรม
“โครงการส่งเสริมเกษตรพอเพียงตามทฤษฎีตามรอยพ่อ ” ซึ่งเทศบาลตำบลแม่เมาะ มีบทบาทด้านการพัฒนาและ
แกไขปัญหาด้านเศรษฐกิจสังคม ทั้งในระดับบุคคลและครัวเรือนชุมขน โดยนำปรัชญาพระราชทาน “เศรษฐกิจ

พอเพียง มาเป็นแนวทางหลักในการดำเนินงานภายใต้หลักการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ขยายโอกาสให้แก่
ประชาชนบนพื้นฐานความสมดุล ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ” ได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ณ ศูนย์เกษตรปลอดสารพิษ บ้านเมาะหลวง หมู่ที่ ๘

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

I

๑๕

๓.๓ นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์

ด้วยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
๓.๑ ปรับภูมิทัศน์ โดยการปลูกต้นไม้ จัดสวนสวยงาม เน้นความสะอาด เพิ่มไฟล่องสว่าง

เพื่อความปลอดภัย สวนสวย เมืองงาม คุณภาพชีวิตที่ดี
๓.๒ ส่งเสริม สนับสบุนเครือข่ายในการดูแล รักษา พัฒนาเขตป่าชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาล

ตำบลแม่เมาะ เพื่อให้ป่าชุมชนเป็นป่าเศรษฐกิจเป็นแหล่งอาหารพื้นบ้าน สร้างรายได้ให้กับชุมชน และสนับสบุน
การป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควัน แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน

๓.๓ พัฒนา ล่งเสริมการบริหารจัดเก็บขยะให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
พร้อมล่งเสริมให้ชุมชนเห็นคุณค่าของขยะ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลแม่เมาะได้จัดทำโครงการเกี่ยวกับด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข่น โครงการที่เกี่ยวช้องกับการจัดการขยะและนํ้าเสีย โครงการอบรม
อาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการเพิ่มผลผลิตและฟ้นฟ
ทรัพยากรสัตว์นํ้า และโครงการให้ความรู้’เกี่ยวกับการจัดการไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ตำบลแม่เมาะ โดยจัดทำเป็น

แผนงานโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองนโยบาย จำนวนทั้งสิน ๗โครงการ ด้วยงบประมาณ จำนวน ๖๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ดังตารางที่ ๕

ตารางที่ ๕ โครงการและงบประมาณตามแผนดำเนินงานตามนโยบายด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หน่วยงาน

(บาท)
๑

โครงการสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในการบำบัดนํ้าเสีย

๕๐,๐๐๐.๐๐

กองสาธารณสุขฯ

๕๐,๐๐๐.๐๐

กองสาธารณสุขฯ

๓๗๕,๐๐๐.๐๐

กองสาธารณสุขฯ

จังหวัดลำปาง
โครงการอบรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม

๓๐,๐๐๐.๐๐

กองสาธารณสุขฯ

โครงการเพิ่มผลผลิตและพิ่นฟูทรัพยากรสัตว์นํ้า

๓๐,๐๐๐.๐๐

กองสวัสดิการ

ครัวเรือน
๒

โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ

๓

โครงการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วน

๕

สังคม
๖

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

๒๐,๐๐๐.๐๐

กองสวัสดิการ

สังคม

๗

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการไฟป่าหมอกควันในพื้นที่

๕๐,๐๐๐.๐๐

สำนักปลัด

ตำบลแม่เมาะ

จำนวน ๗ โครงการ

๖0๕,000.00

รายงานผลการปฏิบ้ตงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

6)

ตัวอย่างการดำเนินงานในด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการอบรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อมและโครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมอาสาสมัคร

ด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี นายสุทธพงษ์ ขวดแก้ว
ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒ (ลำปาง) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ

การรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดขยะภายในชุมชนที่ถูกต้อง รวมถึงการจัดตั้งธนาคารขยะของชุมชน

เพื่อเป็นการนำสิ่งของที่ไม่ไต้ใชัแล้ว และขยะไม่สามารถกำจัดทิ้งได้ โดยการนำมาให้ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
สร้างรายไต้ให้กับชุมชน ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านห้วยคิง หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวดลำปาง

> โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยกองสวัสดิการสังคม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าไม้
ป่าชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลแม่เมาะ จึงได้มีการจัด “โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” อย่างต่อเนื่อง
เป็นประจำทุกปี ซึ่งจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านเมาะหลวง (ภูเขาไฟ
จำป่าแดด) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว อนุรักษ์ป่าชุมชนในพื้นที่ให้คงอยู่ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม

ของส่วนราชการในพื้นที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) และประชาชนบ้านเมาะหลวง

หมู่ที่ ๘

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ

๑๗

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ตำบลแม่เมาะ
เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและลดผลกระทบอันเกิดขึ้นกับปัญหาสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดขึ้น

จากปัญหาของไฟป่าและหมอกควัน ให้เจ้าหน้าที่และชุดปฏิบัติการในส่วนของเจ้าหน้าที่งานป้องกันๆ ผู้นำชุมชน

อปพร.ตำบลแม่เมาะ และ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่มีทักษะและความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวข้อง ผู้เข้ารับการขิกอบรมได้ทั้งวิชาการ
ได้ทั้งการขิกปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท 1วงที

> กิจกรรมการปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและพื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลแม่เมาะ

นอกจากโครงการพัฒนาต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลแม่เมาะ นายกเทศมนตรีตำบล
แม่เมาะ โดยนายเอนก แก้วกำพล ได้ให้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไร้ว่า ให้เทศบาลตำบลแม่เมาะจัดให้มี

การปรับภูมิทัศน์ โดยการปลูกต้นไม้ จัดสวนสวยงาม เน้นความสะอาด เพิ่มไฟล่องสว่างเพื่อความปลอดภัย

สวนสวย เมืองงาม คุณภาพชีวิตที่ดี ทางเทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไมืในพื้นที่
สาธารณะของหมู่บ้าน การพื้นฟูอ่างเก็บนํ้าแม่เมาะสถานีและอ่างเก็บนํ้าในพื้นที่ตำบลแม่เมาะ และกิจกรรม ๕ส.
ภายในสำนักงาน

•

กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ในพื้นสาธารณะต่างๆ ในหมู่บ้าน

รายงานผลการปฏิบ้ติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

I

<5) Co

•

กิจกรรมการพื้นฟูอ่างเก็บนํ้าแม่เมาะสถานีและอ่างเก็บนํ้าในพื้นที่ตำบลแม่เมาะ

•

กิจกรรม ๕ส. พัฒนาองค์กรและพื้นที่โดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ

๓.๔ นโยบายดานการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี บ้านเมืองสะอาด และ

เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปลอดอาชญากรรม มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความสุข
มีความอบอุ่นในครอบครัวชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

๔.๑ ด้านสาธารณสุข ส่งเสริมอนามัยที่ดีกับประชาชน ให้ทันต่อเหตุการณ์ และปลอดภัย

จากโรคระบาด เพื่อลดจำนวนผู้ใซับริการโรงพยาบาล

๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายทุกรูปแบบ สนับสนนให้มีสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ ของคนทุกเพศทุกวัย สร้างความสามัคคีให้กับ
ชุมชนและท้องถิ่น ให้ประชาชน เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

๔.๓ สนับสนุนโครงการ “บริการแรกเกิดถึงสูงวัย ผ่าน อสม. และจิตอาสา” โดยสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ ล่งเสริมงานบริการในชุมชนของ อสม. และจิตอาสา ในการร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดการ
ด้านสุขภาพชุมชน ด้านการดูแลแม่และเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ให้เข้มแข็ง
๔.๔ ล่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนเครื่องมือรวมทั้งอุปกรณ์ให้กับกลุ่มอาสาสมัครใน

ชุมชน
๔.๔ สนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ใหญ่ มีการบริหารจัดการลงทะเบียนด้วยระบบ

คิวอาร์โด้ด

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

I

๑๙

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลแม่เมาะได้จัดทำโครงการเกี่ยวกับด้านพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต โดยได้ให้ความสำคัญกับด้านสาธารณสุข การน้องกันโรคติดต่อและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(โควิด-๑๙) การน้องกันและแก้ไขปัญทายาเสพติดในพื้นที่ และการพัฒนาคักยภาพกลุ่มองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ตำบล

แม่เมาะ โดยจัดทำเป็นแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองนโยบาย จำนวนทั้งสิ้น ๙ โครงการ
ด้วยงบประมาณจำนวน ๑,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ดังตารางที่ ๖

ตารางที่ ๖ โครงการและงบประมาณตามแผนดำเนินงานตามนโยบายด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณ

ที่

หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม

(บาท)

๑

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนน้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการล่งเสริม
การเลี้ยงสุนัขที่ถูกต้องในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะ

๒

๓

๑๒๐,๐๐๐.๐๐

กองสาธารณสุขฯ

โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่

๓๐,๐๐๐.๐๐

กองสาธารณสุขฯ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๓๐,๐๐๐.๐๐

กองสวัสดิการ
สังคม

(ริ^

โครงการน้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลตำบล

๖๐,๐๐๐.๐๐

กองสาธารณสุขฯ

๕

แม่เมาะ
โครงการครู D.A.R.E. การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด

๖๐,๐๐๐.๐๐

กองสาธารณสุขฯ

๘๐,๐๐๐.๐๐

กองสาธารณสุขฯ

ในสถานศึกษา

๖

โครงการควบคุมและน้องกันโรคติดต่อ

๗

โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

๕๐๐,๐๐๐.๐๐

กองสาธารณสุขฯ

๘

ประจำหมู่บ้าน
โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ

๖๐๐,๐๐๐.๐๐

กองสวัสดิการ

สังคม

ตำบลแม่เมาะ
๙

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกกองทุน

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

กองสวัสดิการ
สังคม

สวัสดิการชุมชนตำบลแม่เมาะ
จำนวน ๙ โครงการ

๑,๕๘๐,๐๐๐.๐๐

ตัวอย่างการดำเนินงานในด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่กำลัง

แพร่ระบาดในวงกว้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่เมาะ ร่วมกับส่วนราขการต่างๆ และ

หน่วยงานในพื้นที่ตำบลแม่เมาะได้บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อน้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ โดยได้
จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

I

๒๐

•

กิจกรรมลัางตลาดตามหลักสุขาภิบาลเพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดิดเซื้อ

ไวรสโคโร'นา เอ๐๑๙ (โควิด-๑๙)

•

การคัดกรองเพื่อลดความเสี่ยงในการตึดเซื้อไวรัสโคโรนา เอ๐๑๙ (โควิด-๑๙)

•

การจัดเตรียมสถานที่ ศูนย์พักคอยชั่วคราว (Community Isolation)
สำหรับผู้ดิดเซื้อโรคไวรัสโคโรนา เอ๐๑๙ (โควิด-๑๙)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ; ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

I

๒๑

•

กิจกรรมมอบถุงปันสุข ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (Covid-®๙)

๓.๕ นโยบายดฺานการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์ ะ สร้างคุณค่า สนับสนุนพื้นฟูวิถีชีวิต “คนเมืองเมาะ” และวัฒนธรรมพื้นถิ่นไมให้
สูญหายจากกาลเวลา
๕.๑ สนับสนุน ส่งเสริมโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่เมาะ ให้ดำเนินกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน ตามศักยภาพจุดเด่นของแต่ละโรงเรียน มุ่งพัฒนาเด็กนักเรียน มีความเป็นเลิศเฉพาะด้านความถนัด
เป็นการสร้าง “อัจฉริยะการศึกษา” ด้านวิชาการ และด้านจิตใจ (EQIQ) ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ภายใต้บทบาท
หน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้
๕.๒ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เมาะให้ 1ด้มาตรฐาน ทั้งด้านอาคารสถานที่

บุคลากร มุ่งเน้นพัฒนาการเด็กตามช่วงอายุ และล่งเสริมด้านภาษา ศิลปะ ดนตรี เพื่อให้เด็กมีความพร้อมที่จะ

เข้ารับการศึกษาระดับต่อไป
๕.๓ ส่งเสริมเพิ่มทักษะและมีการจัดการแช่งขันกีฬาสากลให้มีระบบ เพื่อเปัาหมาย การเป็น

นักกีฬาอาชีพในอนาคต
๕.๔ ล่งเสริมให้มีสนามกีฬากลางประจำเทศบาลตำบลแม่เมาะ
๕.๕ เปิดศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ลานวัฒนธรรม เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล

ข่าวสาร ภูมิปัญญา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ บุคลากร เยาวชน ประชาชน
ในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

๕.๖ เปิดศูนย์ไอที ฟรี Wifi บริการผู้สูงอายุ และประชาชน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีและเข้าถึงโอกาสต่างๆ ที่รัฐจัดสรร รวมถึงช่วยให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมเพิ่มชื้น ช่วยเปิดโลกกว้าง

ช่วยสร้างความเพลิดเพลิน และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๕.๗ ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้าน ในการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ

และกิจกรรมอื่นๆ

๕.๘ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาของเดิม เพิ่มเดิมของใหม่ สร้างจุดท่องเที่ยวใหม่
ด้วยเทคโนโลยีและความทันสมัย (จุดแลนด์มาร์คแม่เมาะ)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

I

๒๒

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลแม่เมาะไต้จัดทำโครงการเกี่ยวกับด้านการศึกษา การกีฬา
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ดังนี้

ด้านการศึกษา เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยกองการศึกษาฯ ได้จัดให้มีโครงการเพื่อส่งเสริม
การศึกษา พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ เทศบาลฯ สถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน

๒ แห่ง คือ โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เมาะ นอกจากนี้ยังมีการอุดหนุน
งบประมาณให้สถานศึกษาในพื้นที่ตำบลแม่เมาะ ตามโครงการจ้างวิทยาการชาวต่างประเทศ เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน แก,โรงเรียนแม่เมาะวิทยาและโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน ๑) อุดหนุนวิทยาลัย
เทคโนโลยีการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ และโครงการจ้างวิทยากรพิเศษเฉพาะทางเพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ
ก้าวสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ นอกจากนั้นกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้มีการจัดโครงการผู้สูงอายุยิ้ม
ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลแม่เมาะ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้มี
กิจกรรมร่วมกัน

ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะที่กล่าวว่า “ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุ

ปราชญ์ชาวบ้านในการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ และกิจกรรมอื่นๆ” และ “ให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมเพิ่มขึ้น
ช่วยเปิดโลกกว้าง ช่วยสร้างความเพลิดเพลิน และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์”
ด้านการกีฬา เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยกองการศึกษาฯ ได้จัดให้มีโครงการแช่งขันกีฬา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เมาะ โครงการแช่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลแม่เมาะ (โครงการ
แข่งขันฟุตชอลต้านยาเสพติด) และโครงการอบรมทักษะว่ายนํ้า เป็นโครงการต่อเนื่องให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปได้มีการออกกำลังกาย ล่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด และลดอุบัติเหตุจาก

การจมนั้า ในส่วนของกองสวัสดิการสังคม ได้จัดให้มีโครงการแช่งขันกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุตำบลแม่เมาะ
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมร่วมกัน

ด้านวัฒนธรรม กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้มีโครงการด้านศาสนาและวัฒนธรรม
เพื่อเปิดศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ลานวัฒนธรรม เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร ภูมิปัญญา ประเพณี

และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ บุคลากร เยาวชน ประชาชน ในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนา
ต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ โครงการสนับถึนุนกิจกรรมและพิธีทางศาสนาในวันสำคัญทาง

ศาสนา โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี โครงการจัดงานประเพณีรดนั้าดำทัวผู้สูงอายุ โครงการ
ช่วงผญาภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นบ้าน โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากนี้

เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้มีการอุดหนุนงบประมาณให้แก่ สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่เมาะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมตาม
ประเพณีและสืบสานศึลปวัฒนธรรมท้องถิ่นประจำปีอำเภอแม่เมาะ

ด้านการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยงานล่งเสริมการท่องเที่ยว ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักปลัดเทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแม่เมาะ
จำนวน ๓ โครงการ คือ โครงการ "ท่องเที่ยวแผ่นดินหวิด และสรงนํ้าพระธาตุขอุปคำ"

โครงการสีสันล้านนา

พาแอ่วแม่เมาะ และโครงการปันกับพี่ เที่ยวกับนัอง Maemoh Touring Bike ซึ่งเป็นโครงการที่จัดมาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น และจะได้ทำการก่อสร้าง
“ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตำบลแม่เมาะ” เพื่อรองรับและให้บริการแก1นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่

และทางสำนักปลัดยังได้มีการจัด “โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ตำบลแม่เมาะ” เพื่อส่งเสริมให้คนในพื้นที่สามารถแนะนำแหล่งท่องเที่ยวและข้อมูลต่างๆ ในพื้นที่ให้แก่
นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนได้อย่างเหมาะสม รองรับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวของอำเภอแม่เมาะตาม

นโยบายของจังหวัดลำปาง และยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

I

๒๓

จากนโยบายด้านการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว โดยจัดทำเป็นแผนงาน

โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองนโยบาย จำนวนทั้งสิ้น ๒๖โครงการ ด้วยงบประมาณจำนวน ๑๘,๕๓๑,๖๐๔.๐๐ บาท
ดังตารางที่ ๗
ตารางที่ ๗ โครงการและงบประมาณตามแผนดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม

และการท่องเที่ยว

งบประมาณ

ที่

หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม

(บาท)
๖,๓๘๗,๖๐๔.๐๐

กองการศึกษาฯ

โครงการอบรม เทคนิคการเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย

๕๐,๐๐๐.๐๐

กองการศึกษาฯ

โครงการตลาดนัดวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นอำเภอแม่เมาะ

๕๐,๐๐๐.๐๐

กองการศึกษาฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรกองการศึกษาฯ

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

กองการศึกษาฯ

อุดหนุน สถานศึกษาโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ตามโครงการจ้าง
วิทยากรชาวต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

๓๕๐,๐๐๐.๐๐

กองการศึกษาฯ

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

กองการศึกษาฯ

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

กองการศึกษาฯ

๘๘๔,๐๐๐.๐๐

กองการศึกษาฯ

๑

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

๒

๓

ประจำปี

๕

อาเซียน

๖

อุดหนุน สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน ๑)
ตามโครงการจ้างวิทยากรชาวต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน

๗

อุดหนุน วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
ตามโครงการจ้างวิทยากรพิเศษเฉพาะทางเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพก้าวสู่ไทยแลนด์ ๔.๐

๘

อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านแขม ตามโครงการอาหารกลางวัน

๙

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน ๑) ตามโครงการอาหาร

๔,๔๖๐,๐๐๐.๐๐

กองการศึกษาฯ

๑๐

กลางวัน
โครงการล่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนจัดงานวันเด็ก

๓๐๐,๐๐๐.๐๐

กองการศึกษาฯ

๑๑

แห่งชาติประจำปี
โครงการผู้สูงอายุยิ้ม

๔๐๐,๐๐๐.๐๐

กองสวัสดิการ

สังคม
โครงการแข่งขันกีฬาศนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบล

๕๐,๐๐๐.๐๐

กองการศึกษาฯ

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

กองการศึกษาฯ

(โครงการแข่งขันฟุตชอลต้านยาเสพติด)
๑๔ โครงการอบรมทักษะการว่ายนํ้า

๒00,000.00

กองการศึกษาฯ

๑๔ โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุตำบลแม่เมาะ

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

กองสวัสดิการ

๑๒

แม่เมาะ
๑๓

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลแม่เมาะ

สังคม

๑๖ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี

๒๙๐,๐๐๐.๐๐

กองการศึกษาฯ

๑๗ โครงการจัดงานประเพณีรดนํ้าดำหัวผู้สูงอายุ

๓๐๐,๐๐๐.๐๐

กองการศึกษาฯ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

I

๒๔

ที่

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
(บาท)

(5)๘

โครงการสนับสบุนกิจกรรมและพิธีทางศาสนาในวันสำคัญทาง

ศาสนา
๑๙ โครงการช่วงผญาภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นบ้าน

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

กองการศึกษาฯ

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

กองการศึกษาฯ

๒๐

โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องลิ่นจากรุ่นสู่รุ่น

๘๐,๐๐๐.๐๐

กองการศึกษาฯ

๒๑

อุดหบุน สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่เมาะตามโครงการส่งเสริม
กิจกรรมตามประเพณีและสืบสานคีลปวัฒนธรรมท้องลิ่นประจำปี

๗๐,๐๐๐.๐๐

กองการศึกษาฯ

๒๒

อำเภอแม่เมาะ
โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตำบลแม่เมาะ

๒๓

โครงการ "ท่องเที่ยวแผ่นดินหวิด และสรงนํ้าพระธาตุชอุปคำ "

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

สำนักปลัด

๖๐,๐๐๐.๐๐

สำนักปลัด

๒๔ โครงการสีสันล้านนา พาแอ่วแม่เมาะ

๓๐๐,๐๐๐.๐๐

สำนักปลัด

๒๕ โครงการปันกับพี่ เที่ยวกับนัอง Maemoh Touring Bike

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

สำนักปลัด

๒๖ โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์และ
มัคคุเทศก์ท้องลิ่นตำบลแม่เมาะ

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

สำนักปลัด

จำนวน ๒๖ โครงการ

๑๘,๕๓๑,๖0๔.00

ตัวอย่างการดำเนินงานในด้านการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
> โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการจัดโครงการเพื่อส่งเสริม

การศึกษา พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ เทศบาลตำบลแม่เมาะมีสถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ

จำนวน ๒ แห่ง คือ โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เมาะ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

I

> โครงการสนับสนุนกิจกรรมและพิธีทางศาสนาในวันสำคัญทางศาสนา

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดทำโครงการสนับสนุน

กิจกรรมและพิธีทางศาสนาในวันสำคัญทางศาสนา "จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔" โดยมีประชาชนร่วมหล่อเทียนพรรษา รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่
ให้ความรู้ "กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา1, ในการนี้ด้วย

โครงการสนับสบุบกิจกรรมพิธีทางศาสนา และ ประเพณีท้องถิ่น

โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์และมัคคุเทศก์ท้องลิ่นตำบลแม่เมาะ

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการอบรมและ
พัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งจัดขึ้น
ในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้แทนชุมชน กลุ่มเยาวชน

กลุ่มชมรมด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการปีกอบรมฯ ซึ่งวัตถุประสงค์ชองการจัดโครงการดังกล่าว
เพื่อเพิ่มพูนทักษะในด้านการเป็นนักประชาสัมพันธ์และผู้นำการท่องเที่ยว (ไกด์) ที่ดีในชุมชนได้ปีกพูด ฟิกปฏิบัติ
ตลอดจนการให้ความสำคัญกับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน อนุรักษ์ และ สร้างกระบวนการร่วมคิดวางแผนเสันทาง

การท่องเที่ยวที่สำคัญในชุมชนอีกด้วย

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

I

๒๖

๓.๖ นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
๖.๑ พัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โดยสนับสนุนให้มีกล้องวงจรปิดครอบคลุมพื้นที่ทั้งเทศบาลตำบลแม่เมาะ เชื่อมโยงสัญญาณ กับบุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชน
๖.๒ ล่งเสริมสนับสบุนจิตอาสา ผู้นำชุมชน ร่วมกับสถานีตำรวจ ออกตรวจพื้นที่จุดเสี่ยง

สร้างความมั่นใจ และดูแลความปลอดภัยให้คนในพื้นที่ ลดการเกิดอาชญากรรมและแหล่งมั่วสุม

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เทศบาลได้จัดทำโครงการเกี่ยวกับด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
เช่น โครงการปีองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล โครงการปีกซ้อมแผนด้านการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย โครงการปีกทบวนอาสาสมัครปีองกันภัยฝ่ายพลเรือน และโครงการฟิกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลแม่เมาะ เป็นต้น และมีโครงการริเริ่มใหม่ คือ โครงการบริหารจัดการภัยพิบัติโดย
อาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM) เป็นโครงการที่สร้าง
เครือข่ายแจ้งเหตุภัยระหว่างเทศบาลตำบลแม่เมาะกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเชตอำเภอแม่เมาะ และ
ระหว่างเทศบาลตำบลแม่เมาะกับเครือข่ายภาคประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้มีการประสานงานอย่างทันท่วงที

และแก้ไขปัญหาเฉพาะได้อย่างถูกต้อง โดยจัดทำเป็นแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองนโยบาย จำนวน
ทั้งสิ้น ๕ โครงการ ด้วยงบประมาณ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ดังตารางที่ ๘

ตารางที่ ๘ โครงการและงบประมาณตามแผนดำเนินงานตามนโยบายต้านรักษาความสงบเรียบร้อย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หน่วยงาน

(บาท)

๑

โครงการปีองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (ปีใหม่และ

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

สำนักปลัด

๕๐,๐๐๐.๐๐

สำนักปลัด

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

สำนักปลัด

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

สำนักปลัด

๑๕๐,๐๐๐.๐๐

สำนักปลัด

สงกรานต์)
๒

โครงการฟิกซ้อมแผนด้านการปีองกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓

โครงการปีกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)

โครงการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน
(Community Based Disaster Risk Management ะ CBDRM)

๕

โครงการปีกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาล
ตำบลแม่เมาะ

จำนวน ๕ โครงการ

๖00,0๐0.00

รายงานผลการปฏิบ้ตงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

I

๒๗

ตัวอย่างการดำเนินงานในด้านรักษาความสงบเรียบร้อย
โครงการซีกซ้อมแผนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการ
ซีกซ้อมแผนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อทดสอบและประเมินความพร้อมของแผนการปฏิบัติ นโยบาย และกระบวนการดำเนินงานในการตอบโต้ต่อ

สถานการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน สร้างโอกาสการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากการซีกซ้อม อันจะนำมาซึ่งการพัฒนา

องค์ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานให้มีศักยภาพ ทราบถีงซ้อบกพร่องของแผนการปฏิบัติ นโยบาย กระบวนการ
ดำเนินงาน และช่องว่างในการประสานงานของหน่วยงานที่มีอยู่ รวมทั้งศักยภาพในการปฏิบัติตาม แผนในด้าน
การจัดการและทรัพยากร ทั้งวัสดุ เครื่องมือเครื่องใซั อุปกรณ์ ฯลฯ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการสื่อสารและ

ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก โดยส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานมีโอกาสโต้ทำงาน
ประสาน การปฏิบัติในการดำเนินงานร่วมกัน ส่งผลให้การปฏิบัติงานตามแผนเปีนไปอย่างราบรื่น ซีกฝนให้

เจ้าหน้าที่ได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดขอบของตนอย่างชัดเจน รวมทั้งได้ทบทวนองค์ความรู้ ทักษะการ
ทำงาน และพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการต่อเหตุอุกเฉินของแต่ละบุคคล ภายใต้สถานการณ์

สมมติในการซีกซ้อมต่างๆ โดยมีประขาชน ผู้นำชุมขน สมาชิก อปพร. และอาสาสมัครผู้ภัยฯ เทศบาลตำบล
แม่เมาะได้เข้ามามีส่วนร่วมและรับทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติในขณะเกิดเหตุการณ์สาธารณภัยขึ้น
ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชน ผู้นำชุมซน เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และอาสาสมัครผู้ภัยฯ ของเทศบาลตำบลแม่เมาะ จำนวน
ทั้งสึ๋น ๕๐ คน และทีมวิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐ ลำปาง และ โรงพยาบาล
แม่เมาะ มาให้ความร้ในการซีกอบรมโครงการดังกล่าว

วันกี่ 22 มิถุนายน 2564
0พช0ง({บนส่1บ$ร1ท'พท«ารณก์น ส่>นทเMnirwiuพ tnทบนเท์าชailบาบา?

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒๘

การติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพิ่มเดิมในจุดเดิม

งานป๋องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้มีการสำรวจจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด
CCTV เนื่องจากพบว่ามีมุมอับที่ไม่ครอบคลุมพื้นที่ จีงมีการสำรวจเพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเดิม ๙ จุด จำนวน

๑๒ ตัว ได้แก่ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ บริเวณสามแยกที่ทำการไปรษณีย์ บริเวณสะพานลอย

หน้าโรงเรียนแม่เมาะวิทยา บริเวณสี่แยกบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เมาะ บริเวณสามแยกหน้า

หมู่บ้านเวียงสวรรค์ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านเมาะหลวง (จุดหลังขิม ปตท.แม่เมาะ) บริเวณ
หน้าโรงเรียนแม่เมาะวิทยา บริเวณแยกหน้าโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ และบริเวณสามแยกบ้านแม่เมาะสถานี

๓.๗ นโยบายด้านการบริหารองค์กร
วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน เทศบาลตำบลแม่เมาะโดยยึดหลัก

ธรรมภิบาล ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มุ่งผลประโยชน์ยึดประชาชนเป็นหลัก
๗.๑ พัฒนารายได้ ด้านการอัดเก็บโดยกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนา

เทศบาลตำบลแม่เมาะ
๗.๒ พัฒนาปรับปรุงคุณภาพระบบสื่อสาร และเพิ่มช่องทางการสื่อสาร ให้ประชาชนเช้าถึง
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง เช่น อัดให้มีอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ และสายด่วนนายกเทศมนตรี

๗.๓ พัฒนา สนับสนุนบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบการบริหารการบริการ ให้มี
เครื่องมือที่ทันสมัย มีมาตรฐาน มีการบริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม มีสิทธิเท่าเทียมกัน ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว และมีความพึงพอใจสูงสุด

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เทศบาลได้อัดทำโครงการเกี่ยวกับด้านการเมืองและการบริหาร
เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรต่างๆในพื้นที่ โครงการเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการ

เกี่ยวกับประชาธิปไตย โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ตำบลแม่เมาะ ฯลฯโดยอัดทำเป็นแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองนโยบาย จำนวนทั้งสิ้น ๑๕โครงการ
ด้วยงบประมาณ จำนวน ๒,๕๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท ดังตารางที่ ๙

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

I

๒๙

ตารางที่ ๙ โครงการและงบประมาณตามแผนดำเนินงานตามนโยบายด้านการบริหารองค์กร

ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน

งบประมาณ
(บาท)

๑

โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี

๒

โครงการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายชำระภาษีฯ และ

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

กองคลัง

๒๐,๐๐๐.๐๐

กองคลัง

ค่าธรรมเนียม
๓

โครงการสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี และค่าธรรมเนียม

๔๐,๐๐๐.๐๐

กองคลัง

(SL

โครงการวันเทศบาล

๑๐,๐๐๐.๐๐

สำนักปลัด

๕

โครงการเทศบาลพบประชา6ชน

๕๐,๐๐๐.๐๐

สำนักปลัด

๖

โครงการจัดการเลือกตั้งสมาขิกสภาท้องลิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

สำนักปลัด

๗

โครงการให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและ

๓๐,๐๐๐.๐๐

สำนักปลัด

๓๐๐,๐๐๐.๐๐

สำนักปลัด

๕๐,๐๐๐.๐๐

สำนักปลัด

๕๐,๐๐๐.๐๐

สำนักปลัด

๓๐,๐๐๐.๐๐

สำนักปลัด

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

สำนักปลัด

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

กองการศึกษา

สมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่เมาะ
๘

โครงการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องสถาบันพระมหากษัตริย์

๙

โครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน (แผนชุมชน)
เพื่อการจัดการตนเองตำบลแม่เมาะ

๑๐

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เมาะ

(5)(5)

๑เอ

โครงการบริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องลิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องลิ่น
๑๓

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลากรกองการศึกษา
สังกัดฯ เทศบาลตำบลแม่เมาะ

6)(^

โครงการล่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "การสร้างจิตสำนึกเครือข่าย
ต่อต้านการทุจริตยุคใหม่ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น"

๑๕ โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านกฎหมายควบคุมอาคาร

๕๐,๐๐๐.๐๐

สำนักปลัด

๖๐,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

และการผังเมือง

จำนวน ๑๕ โครงการ

๒,๕๙©,000.00

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

I

๓๐

ตัวอย่างการดำเนินงานในด้านการบริหารองค์กร

โครงการให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาล
ตำบลแม่เมาะ
เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยสำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง บทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กลุ่มเป๋าหมาย
คือ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลืองานกิจการสภา โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบระเบียบกฎหมาย หรือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่
อื่น ๆ ข้อวินิจฉัย ต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน

สามารถนำไปถ่ายทอดและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยมีวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง โดยนายชัชชนะ โขงจำปา ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ให้ความรู้ใน

การบรรยายหัวข้อบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาซิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่เมาะ และ

นายมนตรี รู้แผน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมกลาง ที่มาให้ความรู้ในการบรรยายหัวข้อการประชุมสภา
เทศบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการปฏิบัติงาบตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

I

๓๑

> โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "การสร้างจิตสำนึกเครือข่ายต่อต้านการทุจริตยุคใหม่
ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น"

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการสร้าง
จิตสำนึกเครือข่ายต่อด้านการทุจริตยุคใหม่ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประธานผู้สูงอายุ
ตัวแทนผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และ วิทยากรจาก สำนักงาน ปปช. จังหวัดลำปาง
มาบรรยายให้ความรู้ ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เครือข่ายต่อต้านการทุจริตได้เข้าใจถึง
ปัญหาการทุจริต ผลกระทบ และตระหนักรู้ถึงพิษภัยชองการทุจริตคอร์รัปชัน เสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมที่
ถูกต้องดีงามให้แก'เครือข่ายต่อต้านการทุจริต ล่งเสริมให้เครือข่ายต่อต้านการทุจริตได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาการ
ทุจริตในพื้นที่ ตลอดจนสร้าง การมีส่วนร่วมไนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะเฝ็า

ระวังการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) มีระดับสูงขึ้น และเพื่อให้เครือข่ายการต่อต้านการทุจริตพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

รายงานผลการปฎิบ้ตงาบตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

I

๓๒

๔. ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ก็. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2564
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

4-

รายการ

ประมาณการ

รายรับจริง

+ สูงกว่าประมาณการ

- ตํ่ากว่าประมาณการ

รายรับตามประมาณการ

รายได้
หมวดภาซีอากร

8,620,000.00

2,235,306.57

-

6,384,693.43

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

1,161,300.00

824,442.00

-

336,858.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

2,490,000.00

2,430,277.73

รุ?

59,722.27

1,000.00

4-

1,000.00

394,230.24

4-

150,130.24

-

5,000.00

-

หมวดรายได้จากสาธารญปโภคและการพาณิชย์

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดรายได้จากทุน
หมวดภาซีจัดสรร

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิน

244,100.00

-

5,000.00

7,984,435.25

143,410,000.00

135,425,564.75

59,069,600.00

83,356,818.38

•

24,287,218.38

215,000,000.00

224,667,639.67

4

9,667,639.67

ประมาณการ

รายจ่ายจริง

- สูงกว่าประมาณการ
+ ตํ่ากว่าประมาณการ

รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย

แผนงานบริหาร

38,835,629.00

36,657,303.37

4-

2,178,325.63

3,746,920.00

3,433,764.00

4-

313,156.00

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

57,287,495.00

51,158,950.00

4-

6,128,545.00

หมวดค่าตอบแทน

16,593,300.00

10,822,853.69

4-

5,770,446.31

หมวดค่าใช้สอย

15,382,027.00

10,824,575.47

4-

4,557,451.53

หมวดค่าวัสดุ

13,969,780.00

11,463,414.96

4-

2,506,365.04

3,806,069.00

3,451,957.14

4-

354,111.86

หมวดเงินอุดหนุน

10,653,000.00

8,557,916.45

4-

2,095,083.55

หมวดรายจ่ายอี่น

50,000.00

48,000.00

4-

2,000.00

160,324,220.00

136,418,735.08

4-

23,905,484.92

6,153,780.00

2,765,448.00

4-

3,388,332.00

48,522,000.00

14,522,070.18

4-

33,999,929.82

54,675,780.00

17,287,518.18

4-

37,388,261.82

215,000,000.00

153,706,253.26

4-

61,293,746.74

หมวดงบกลาง

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

หมวดค่าสาธารณูปโภค

รวมรายจ่ายแผนงานบริหาร

แผนงานพัฒนา
หมวดค่าครุภัณฑ์

หมวดค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง

รวมรายจ่ายแผนงานพัฒนา
รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิน

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

70,961,386.41

รายงานผลการปฏิบ้ตงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

I

๓๓

เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
งบรายรับ - รายจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจำปี 2564

ตั้งแต่วันหี่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันหี่ 30 กันยายน 2564
รายการ

ประมาณการ

+

รายรับจริง

+ สูงกว่าประมาณการ

- ตํ่ากว่าประมาณการ

รายรับตามประมาณการ (ได้รับอนุมัติ)

1. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

185,920.00

185,920.00

- การจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน)

365,000.00

365,000.00

- การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาบุตร)

102,900.00

102,900.00

- อาหารเสริมนม

331,128.00

331,128.00

40,000.00

40,000.00

1,024,948.00

1,024,948.00

- เงินบำเหนัจบำนาญพนักงานครู

- ค่าใช้จ่ายไม่เช้าลักษณะหมวดอื่น

รวม

-

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

-

I

๓๔

รายรับ

หมวดภาซีอากร
ภาซีโรงเรือนและที่ดิน
ภาชีป้าย
ภาซีที่ดินและส่งปลูกสร้าง

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ'?บอนุญาต

ประมาณการ

รายร้บจริง

+

+ สูงกว่าประมาณการ

-

- ตั้ากว่าประมาณการ

6,384,693.43

8,620,000.00

2,235,306.57

20,000.00

49.044.60

29,044.60

350,000.00

571.586.50

221,586.50

8,250.000.00

1,614,675.47

-

6,635,324.53

1,161,300.00

824,442.00

-

336,858.00

-

ค่าธรรมเสยมเกียวกับใบอนุญาตชายสุรา

8.500.00

11.232.60

+

2,732.60

ค่าธรรมเสยมเกียวกับใบอนุญาตกาวพนัน

1,000.๓

20.๓

-

980.00

ค่าธรรมเสยมเที่ยวกับการควบคุมอาคาร

4.0๓.๓

5,224.40

+

1,224.40

330.0๓.๓

285,330.๓

-

44,670.00

55,0๓.๓

67,0๓.๓

+

12,000.00

4.5๓.๓

6๓.๓

-

3,900.00

ค่าธรรมเสยมเที่ยวกับทะเบียนราษฎร

4,0๓.๓

4,4๓.๓

+

400.00

ค่าธรรมเสยมจดทะเบียนพาเสซย์

4,0๓.๓

4,290.๓

ค่าธรรมเสยมเก็บและชนขยะมูลฝอย

ค่าธรรมเสยมเที่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปานสถาน
ค่าธรรมเสยมปิต โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว

เพื่อการโ?เษณา

ค่าธรรมเสยมเที่ยวกับการประกอบกิจการนามันเซ์อเพลิง

-

290.00

13,9๓.๓

+

13,900.00

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก

1๓.0๓.๓

15.875.๓

-

84,125.00

ค่าปรับการผิดสัญญา

6๓.0๓.๓

407.0๓.๓

-

193,000.00

40,0๓.๓

3.6๓.๓

-

36,400.00

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เน็นอันตราย
ต่อจุขภาพ

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื่นที่ใด ชิ่งมืพื่นที่เกิน 200 ศร.ม.

3.0๓.๓

540.๓

+

2,460.00

ค่าใบอนุญาตเที่ยวกับการควบคุมอาคาร

8๓.๓

1,740.๓

-

940.00

ค่าใบอนุญาตเที่ยวกับการโมษเนาโดยใช้เครืองชยายเสึยง

5๓.๓

1,290.๓

+

790.00

6.0๓.๓

2,4๓.๓

ค่าใบอนุญาตชืน สุ

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน
ค่าเช่าหรือค่าบรืการสถานที่

ดอกเบึย

2,490,000.00

16,440.๓

-

23,5๓.00

2,450.0๓.๓

2,412.337.73

-

37,662.27

1,5๓.๓

+

1,500.00

-

-

หมวดรายได้เบ็ดเคล็ด

244,100.00
3,0๓.๓

คาจำหน่ายเศษของ
เงินที่มีผู้อุทิศให้

1,0๓.๓
1๓.0๓.๓

ค่าขายแบบแปลน
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร
รายได้เบดเตต็ดอึน *1

ยอดยกไป

1,000.00

1,000.00
-

รายได้ค่าบริการอีนสุ

59,722.27

-

40,0๓.๓

รายไค้ค่าเช่าลึ่นสุ

หมวดรายไค้จากสาธารณูปโภคและ กิจการพาณิชย์

2,430,277.73

3,600.00

1,0๓.๓

+

1,000.00

394,230.24

+

150,130.24

8.8๓.๓

+

5,800.00

-

1,000.00

-

14,000.00

86.0๓.๓

-

100.00

140,0๓.๓

299,430.24

+

159,430.24

12,515,400.00

5,885,256.54

-

6,931,403.94

1๓.๓

-
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+ สูงกว่าประมาณการ

รายรับ

ประมาณการ

รายรับจริง
- ต๎ากว่าประมาณการ

ยอดยกมา
หมวดรายไค้จากทุน

12,515,400.00
5,000.00

ค่าขายทอตตลาดทรัพย์สิน

หมวดภายีจัดสรร
ภาซีและค่าธรรมเนืยมรกยนดํหรือล้อเลื่อน

5,000.00

5,665,256.54
-

-

143,410,000.00

135,425,564.75

-

6,931,403.94

-

5,000.00

-

5,000.00

7,984,435.25

950,000.00

948.959.04

-

1,040.96

ภาซีมูสค่าเพิ่ม พ.ร.บ กำหนดแผนฯ

12.200.000.00

11,792,341.02

-

407,658.98

ภาซีมูลค่าเพิ่มคาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

6,500,000.00

7,๓5,960.26

+

595,9๓.26

ภาซีธุรกิจเฉพาะ

160.0๓.00

179.041.47

*

19,041.47

ภาซีสรรพสามิต

13,5๓,0๓.๓

12,401,036.71

-

1,098,963.29

ค่าภาคหสวงแรํ

1๓,0๓,0๓.๓

101.535,042.๓

-

7,464,957.94

1๓,0๓.๓

68,466.19

-

31,533.81

1,0๓,0๓.๓

1,404,718.๓

+

404,718.00

59,069,600.00

83,356,818.38

24,287,218.38

59.069.6๓.๓

83.356.818.38

24,287,218.38

215,000,000,00

224,667,639.67

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทชิและนิติกรรมตามประมวล

หมวดเงินอุดหทุน
เงินอุดหทุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

รวมเป็นเงิน

9,667,639.67

+
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