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 ประกาศเทศบาลต าบลแม่คือ 
เร่ือง  การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ. 2561 - 2565 

(ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562) 
********************************************* 

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2560 หมวด  14  มาตรา 253 บัญญัติว่าใน
การด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ   และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น    พ.ศ. 2548   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่   3)  พ.ศ.  2561  ข้อ (29)  “การรายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งผลประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา       
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”   

ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 หมวด  14  มาตรา 253  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ. 2548   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่   3)  พ.ศ.  2561  ข้อ (29)  เทศบาลต าบล
แม่คือ  จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  (ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562)  มาเพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลแม่คือ ดังนี้ 

 ค าขวัญต าบลแม่คือ 
  “พระเพชรเก่า  พระเจ้าทันใจ  ประตูใต้ดอยสะเก็ด  เขตเกษตรกรรม  โครงพัดโครงร่ม สืบสาน
วัฒนธรรม  จักสานผ้าฝ้ายงามล้ าต าบลแม่คือ” 

 วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลแม่คือ  
“ส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาชีวิต  เศรษฐกิจดี  ประเพณีท้องถิ่น” 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลแม่คือได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้   7  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

1.1 แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
           2.1 แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นในด้านการ 
       บริหารจัดการธุรกิจ 

2.2 แนวทางการพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นในด้านการบริหารจัดการ   
      ธุรกิจ 

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1 แนวทางการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มและเครือข่ายในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
3.2 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  เช่น ปัญหาน้ าเสีย  
ขยะมูลฝอย 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา 
    ท้องถิ่น 

4.1 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาและสร้างสรรค์งาน 
ศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่าง  ๆ 
4.2 แนวทางการปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในระดับครอบครัว  ซึ่ง 
เป็นสถาบันรากฐานให้เด็กและเยาวชนในชุมชนนอกเหนือจากสถาบันการศึกษา 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
        5.1 แนวทางการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการทาง 
  การศึกษาและการศึกษาวิจัยของสถานศึกษาในสังกัดและสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้อง 

5.2 แนวทางการระบบสวัสดิการและบริการสุขภาพทางด้านส่งเสริมสุขภาพ   
ป้องกันโรค  รักษาพยาบาล 

6. ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน 
 ชุมชน 

        6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงระบบ  เพ่ิมประสิทธิภาพงานการป้องกันบรรเทา 
        สาธารณภัยและรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชนเพียงพอ 
  6.2 แนวทางการบรูณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ 
        หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
        7.1 แนวทางการพัฒนา  ขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ 
       ความสามารถ  ทักษะและสมรรถนะ  พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการ 
       ปฏิบัติงาน  การบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้ประชาชนมีความ 
       พึงพอใจและสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  การพัฒนาท้องถิ่น 
       และจังหวัด 
  7.2 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานและการให้บริการ 
        ประชาชน   โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ   
        ค านึงถึงความต้องการของประชาชน 
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การวางแผนงบประมาณ 
เทศบาลต าบลแม่คือ  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  (ฉบับที่  3)   พ.ศ.  2561  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เป็นต้น เ พ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 

 

เทศบาลต าบลแม่คือ  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2565)  เมื่อวันที่   31  
ตุลาคม  พ.ศ.  2559  และได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565)  เมื่อวันที่   13 มิถุนายน  
พ.ศ.  2562  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด  ที่ มท  0810.3/ว 2931  ลงวันที่   15  พฤษภาคม  
พ.ศ.  2562  แจ้งเรื่องการซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่   3)  พ.ศ.  2561  ข้อ (17)   โดยได้ก าหนดโครงการที ่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2561-2565)   สามารถสรุปตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลแม่คือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ า 
นวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ า 
นวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

จ า 
นวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ า 
นวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ า 
นวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

จ า 
นวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

1) 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อ
รองรับการ
พัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคม 

27 7,173,400 31 9,001,360 
 

120 32,490,506 67 23,138,629 - - 245  71,803,895 

2) 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

6 160,000 10 870,000 13 1,010,000 12 800,000 1  40,000 42   2,880,000 

3) 
ยุทธศาสตร์ 
การบริหาร 
จัดการ 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

4 2,070,000 7 2,160,000 6 2,270,000 6 7,270,000 6   2,270,000 21 16,040,000 

4) 
ยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์
ฟื้นฟูและ        
สืบสาน       
ศิลปวัฒน 
ธรรมจารีต
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

7 740,000 17 164,0000 8 1,712,500 7 1,215,000 4 195,000 33  5,162,500 

5) 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

11 2,810,000 24 3,800,000 14 3,982,500 13 10,485,000 10   2,465,000 54 21,202,500 
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ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ า 
นวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ า 
นวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

จ า 
นวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ า 
นวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ า 
นวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

จ า 
นวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

6) 
ยุทธศาสตร์
การป้องกัน
บรรเทา      
สาธารณภยั
และการรักษา
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยใน
ชุมชน 

6 2,885,000 16 5,650,000 6 6,010,000 5 1,760,000 2 110,000 35 16,415,000 

7) 
ยุทธศาสตร์ 
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

14 1,305,000 14 1,315,000 24 1,887,000 23 1,695,000 11 1,040,000 86 7,242,000 

รวมทั้งหมด 75 17,143,400 119 24,436,360 191 47,362,506 133 46,363,629 34 6,120,000 516  142,745,895 
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สรุปผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2562 
 

ยุทธศาสตร์ที่   1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  (บาท) 
1 โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก  หมู่ที่  1  หมู่ที่   6 84,100 
2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟ 

หมู่ที่1 – หมู่ที่  6 
72,985 

 
3 โครงการติดตั้ง /ซ่อมแซมไฟกิ่ง หมู่ที่ 1 –  หมู่ที่  6 
4 โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในต าบลแม่คือ 
5 โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่  1 360,000 
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  2  เทศบาลต าบลแม่คือ 329,000 
7 โครงการก่อสร้างรางก าแพงดินแบบตอกเสาเข็ม  หมู่ที่  3 1,400,000 

(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
8 โครงการวางท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  4 2,573,000 

(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
9 โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง เจาะบ่อบาดาล  

กองช่าง /เกษตร 
10 โครงการซ่อมแซมตลิ่งล าเหมืองภายในต าบลแม่คือ งบประมาณซ่อมแซม 
11 โครงการก่อสร้างห้องควบคุมระบบเครื่องเสียง งบประมาณปรับปรุง

อาคาร (กองการศึกษา) 
12 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล   งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 13 โครงการขุดลอกล าเหมืองภายในต าบล แม่คือหมู่ที่ 1 – หมู่ที่   6 ไม่ใช้งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่   2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่   3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  (บาท) 
1 โครงการจัดนิทรรศการของดีต าบลแม่คือ 27,860 
2 โครงการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์จากเศษพืชเพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
19,640 

3 โครงการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล  
แม่คือ 

18,000 

4 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเกษตรกรต าบลแม่คือ 19,930 
5 โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์  โดยการผลิตผักอินทรีย์แบบไร้ดิน  เป็น

การเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรต าบลแม่คือ   
19,985.20 

6 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีแม่บ้านต าบลแม่คือ 20,000 
7 โครงการส่งเสริมการท าบัญชีครัวเรือน  22,600 
8 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอดอยสะเก็ด “โครงการจัดงานซ๊ะป๊ะของดี         

ดอยสะเก็ด”  
25,000 

9 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าผู้สูงอายุวัดเทพินทราราม                    20,000 
10 โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ ไม่ใช้งบประมาณ 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  (บาท) 
1 ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล 1,916,800 
2 โครงการส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟรุตฟริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 
3 โครงการรณรงค์ ลดการใช้พลังงาน  ชุมชนเข้มแข็งสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ไม่ใช้งบประมาณ 

4 โครงการ  “รักษ์น้ ารักษ์ป่า  รักษ์แผ่นดิน” ไม่ใช้งบประมาณ 
5 โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไม่ใช้งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  และสืบสาน  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 
 

 
 
 

 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  (บาท) 
1 โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาต าบลแม่คือ 13,485.20 
2 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 28,802 
3 โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 29,270 
4 โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์   39,960 
5 โครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา   (นมสดรดต้นศรีมหาโพธิ์) 1,570 
6 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงต าบลแม่คือ   26,660 
7 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลแม่คือ 30,000 
8 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอดอยสะเก็ด  (โครงการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ

จังหวัดเชียงใหม่) 
25,000 

9 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอดอยสะเก็ด (โครงการจัดงานรัฐพิธีและงาน
ประเพณีท้องถิ่นอ าเภอดอยสะเก็ด) 

10,000 

10 อุดหนุนวัดต่าง ๆ 185,500 
 อุดหนุนวัดแม่คือ  (โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาต าบลแม่คือ) 

 15,000    บาท 
 

 อุดหนุนวัดแม่คือ  (โครงการท าบุญประเพณีใส่ขันดอกเดือน 9)   
15,500   บาท 

 

 อุดหนุนวัดป่าแพ่ง  (โครงการอบรมศีลธรรมคนนอนวัดระหวา่งพรรษา)   
35,000  บาท 

 

 อุดหนุนวัดป่าแพ่ง  (โครงการสรงน้ าพระกู่ครูบา)   
70,000  บาท 

 

 อุดหนุน วัดสารภีพระเจ้าตนหลวง  (โครงการสวดมนต์ข้ามปี)    
15,000  บาท 

 

 อุดหนุนวัดเทพินทราราม  (โครงการสืบฮิตสานฮอยประเพณีจลุกฐิน)    
20,000  บาท 

 

 อุดหนุนวัดไชยพฤกษาวาส  (โครงการอบรมประชาชนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา)   
15,000  บาท 

 

11 โครงการอบรมประชาชนประจ าต าบลช่วงเข้าพรรษาต าบลแม่คือ บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่น 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 

 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  (บาท) 
1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 37,396 
2 เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ 150,000 
3 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลแม่คือ 100,000 
4 โครงการบริหารและจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 16,220 
5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักกีฬาต าบลแม่คือ 9,000 
6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศึกษา   1,303,900 

 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่คือ    1,009,100  บาท  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่คือ    294,800  บาท  

7 โครงการส่งเสริมเยาวชนปิดเทอม 39,840 
8 ค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่คือ) 121,000 
9 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่คือ   33,600 

10 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 18,385.20 
11 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 26,025 
12 โครงการเทศบาลต าบลแม่คือห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ   24,600 
13 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  7,887,000 
14 เบี้ยยังชีพผู้พิการ  1,684,000 
15 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์   84,000 
16 อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนแม่คือวิทยา 949,000 
17 อุดหนุนโรงเรียนแม่คือวิทยา 44,000 

 อุดหนุนโรงเรียนแม่คือ  (โครงการพ่ี อย. สอนน้อง)   10,000   บาท  
 อุดหนุนโรงเรียนแม่คือ  (โครงการฟันสะอาด)   14,000  บาท  
 อุดหนุนโรงเรียนแม่คือ  (โครงการเสริมสร้างทักษะ)  20,000  บาท  

18 กิจกรรมเปิดอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่คือ 39,000 
19 อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสันต้นแหน งบประมาณ  สปสช. 

 อุดหนุนโรงพยาบาลรพสต.  (โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.)  
 อุดหนุนโรงพยาบาลรพสต.  (โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก)  
 อุดหนุนโรงพยาบาลรพสต.  (โครงการเยี่ยมบ้าน)  

20 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนต าบลแม่คือ งบประมาณ          
ศูนย์บ้านพักเด็ก

เชียงใหม่ 
21 โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลแม่คือ งบประมาณศูนย์พัฒนา

ครอบครัวจังหวัด
เชียงใหม่ 
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 ยุทธศาสตร์ที่   6  การป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัย  และการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

 

 
 
 
 
 

22 โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้พิการ บรูณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่น 

23 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ไม่ใช้งบประมาณ 
24 โครงการดูแลผู้สูงอายุ ไม่ใช้งบประมาณ 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  (บาท) 
1 โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19,351.80 
2 โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของอปพร.  11,518 
3 โครงการฝึกอบรมและทบทวนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 35,486.20 
4 อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 40,000 
5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ

หมู่บ้าน) 
90,000 

 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1   15,000  บาท  
 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2   15,000   บาท  

 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3   15,000  บาท  

 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4   15,000  บาท  

 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5   15,000  บาท  

 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6   15,000  บาท  

6 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ บรูณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่น 

7 โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยการจราจรต าบลแม่คือ ไม่ใช้งบประมาณ 
8 โครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ไม่ใช้งบประมาณ 
9 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาและป้องกันยาเสพติด ไม่ใช้งบประมาณ 

10 โครงการจัดซื้อเครื่องกันหนาว ไม่ใช้งบประมาณ 
11 โครงการก่อสร้างลานกีฬาเทศบาลต าบลแม่คือ ไม่ใช้งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่   7   การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  (บาท) 
1 โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย  12,894 
2 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 26,331 
3 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 5,750 
4 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิการท างาน 83,,200 
5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 107,222 
6 ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 34,931.85 
7 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 406,143 
8 อุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศในระดับอ าเภอ 10,000 
9 อุดหนุนเทศบาลต าบลตลาดขวัญ 20,000 

10 โครงการจัดท าแผนชุมชนต าบลแม่คือ    บรูณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่น 

11 อบรมกิจกรรมเทศบาลต าบลแม่คือ บรูณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่น 

12 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ไม่ใช้งบประมาณ 
13 โครงการเทศบาลสีขาว ไม่ใช้งบประมาณ 
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โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา เทศบาลต าบลแม่คือ ได้ด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ  การส่งเสริมและสนับสนุนจาก
ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่ และพ้ืนที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ ได้ด าเนินการประสานหน่วยงานอ่ืนเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ การด าเนินงานและบูรณาการโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น โดยมีผลการด าเนินงานที่
ส าคัญ ดังนี้ 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
1)  โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์   งบประมาณ  577,000  บาท 

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
1) โครงการสภาเด็กและเยาวชน   งบประมาณ   40,000   บาท 

ส านักงานส่งเสริมสุขภาพ   (สสส.)   
1) โครงการยุววิจัยวัยจิ๋ว  งบประมาณ  10,000  บาท 
2) โครงการพัฒนานวัตกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเทศบาลต าบลแม่คือ  ในประเด็นดังนี้ 

1. ประเด็นด้านเกษตรกรรมยั่งยืน    งบประมาณ   20,000   บาท 
2. ประเด็นการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  งบประมาณ   20,000  บาท 
3. ประเด็นด้านการดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน  งบประมาณ   20,000  บาท 

  3)  โครงการรวมพลังวิถีชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างต าบลสุขภาวะน่าอยู่  ในประเด็นดังนี้ 
       1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตร  งบประมาณ   50,000  บาท 
       2. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภายใน  งบประมาณ   50,000   บาท   

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัย  และนวัตกรรม  (สกสว.)  หรือ  (สกว.) เดิม และ
มหาวิทยาลัยพายัพ  จังหวัดเชียงใหม่ 

1)  โครงการ  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุตามบริบทของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม  
กรณีศึกษา  ชมรมผู้สูงอายุ ต าบลแม่คือ     
งบประมาณ   344,138   บาท 
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 ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือ มีความ
ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลต าบลแม่คือ  สามารถติดต่อสอบถาม
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่เทศบาลต าบลแม่คือ  หรือแจ้งผ่านผู้บริหารเทศบาลต าบลแม่คือทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ในระยะต่อไป 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562  
 
          อุดม  อิ่นค า 

      (นายอุดม  อิ่นค า) 
         นายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ 

 
 

 

 

 

 

 


