ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑ : เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑)
**********************
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผล
การดําเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนินงานในรอบปี เพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้น
เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๓) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา จึงขอ
ประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งรายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่
๑ : เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑) มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกํากับการบริหาร
จัดการองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา ดังนี้
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
“แม่ลาน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา เศรษฐกิจพึ่งพา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมยั่งยืน”
พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑. การดูแลรักษาความสะอาด อาคารบ้านเรือนและบริเวณโดยรอบ ถนน ทางเดิน ทางเท้า ที่สาธารณะ สถานที่ราชการต่าง ๆ รวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล โดยกําหนด
มาตรการ ควบคุม ดูแล มลภาวะที่เป็นพิษ

2

๒. พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถของคนในชุมชน

ให้เข้มแข็งสามารถ

พึ่งตนเองได้
๓. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน น้ําไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก
๔. ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการโดยการสนับสนุน
ทุนการศึกษา ทุนประกอบอาชีพ หรือเบี้ยยังชีพ
๕. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
บํารุงพุทธศาสนาและดํารงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมอันดีของชาติ
๖. ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ อํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการได้
รวดเร็ว ทั่วถึง และมีคุณธรรม
๗. ส่งเสริม การฝึกอบรมอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักแก่ผู้ด้อยโอกาสเพื่อยกระดับ
รายได้ของประชากรในพื้นที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา ได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์
ไว้ ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร
แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมการทําการเกษตรให้มีมาตรฐานและปลอดภัย
๒. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และองค์ความรู้แก่เกษตรกร
๓. ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถิ่น ในด้านการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
๑. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
๒. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
๑. แก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้แนวพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “เศรษฐกิจ
ชุมชนพึ่งตนเอง”
๒. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ
แนวทางการพัฒนา
๑. จัดให้มีและพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมสายหลักและชุมชนอย่างเป็นระบบและทั่วถึง
พร้อมปรับปรุงบํารุงรักษาถนนตามภารกิจถ่ายโอนให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
๒. ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ํา ให้
มีมาตรฐาน
๓. จัดให้มีซ่อมบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและประปาสาธารณะ
๔. จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคให้กับชุมชนอย่างเป็นระบบและทั่วถึง
๕. บํารุงรักษาและพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร
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๖. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ
๒. ส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
๓. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๔. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา การสาธารณสุข และนันทนาการแก่ประชาชน
๕. ส่งเสริมและบูรณาการการดําเนินงานด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
๖. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําผังเมืองรวม และผังชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีตามภารกิจที่มี
การถ่ายโอน หรือรับผิดชอบ
๒. บํารุงรักษาสภาพแวดล้อมลําน้ํา แหล่งน้ําธรรมชาติ
๓. ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ
๔. การบริหารจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูล
๕. ปลูกจิตสําตึกให้เกิดความตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
แนวทางการพัฒนา
๑. พัฒนาระบบบริหารองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
๓. การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร
๔. การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาได้ดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริม
และสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน จนโครงการต่างๆ ประสบผลสําเร็จด้วยดี
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
โดยมีผลการดําเนินงานโครงการที่สําคัญ
(ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๑) ดังนี้
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

๑. การพัฒนาส่งเสริม

รายละเอียดโครงการ
จํานวน
โครงการ
ตามแผนฯ
-

จํานวน จํานวน
โครงการ โครงการ
ตาม
ที่ได้
ข้อบัญญัติ ปฏิบัติ
-

รายละเอียดงบประมาณ
งบประมาณ
ตามแผนฯ

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

-

-

-
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การเกษตรและผลผลิต
ทางการเกษตร
๒. การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ ศาสนา
และวัฒนธรรม
๓. การพัฒนาเศรษฐกิจ
๔. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และการบริการ
สาธารณะ
๕. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต
๖. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๗. การพัฒนาระบบ
บริหารและการจัดการ
รวม

๓

๓

๓

๕๘๐,๐๐๐

๕๖๕,๐๐๐

๑๔๑,๓๐๐

๑
๑๘

๑
๑๐

๑๑

๑๐,๐๐๐
๑๔,๘๑๘,๗๐๐

๑๐,๐๐๐
๓,๗๗๘,๖๐๐ ๕,๐๓๘,๐๘๖.๑๖

๑๘

๑๘

๙

๘,๑๘๑,๕๐๐

๗,๖๖๐๕๐๐ ๓,๕๕๑,๖๙๑.๘๘

๒

๒

๑

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๗,๐๒๐

๖

๖

๓

๖๓๔,๖๐๐

๖๔๒,๖๐๐

๔๕,๘๔๐

๔๘

๔๑

๒๕

๒๔,๒๕๔,๘๐๐ ๑๒,๖๘๖,๗๐๐ ๘,๗๘๓,๙๓๘.๐๔

สรุปผลการดําเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ และแผนการดําเนินงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แยกได้ดังนี้
โครงการที่ดําเนินการเสร็จ
จํานวน ๒๕ โครงการ คิดเป็น ๕๒.๐๘ %
โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
จํานวน ๑๖ โครงการ คิดเป็น ๓๓.๓๔ %
โครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน ๗
โครงการ คิดเป็น ๑๔.๕๘ %
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทางองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา มีโครงการที่ได้รับ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จํานวน ๓ โครงการ ยังไม่ได้ดําเนินการ ๑ โครงการ
ได้แก่
๑. โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่ ที่ตั้งบริเวณวัดสะเดา หมู่
ที่ ๑ บ้านแหลมกุ่ม ตําบลแม่ลา พร้อมป้ายโครงการ
งบประมาณ ที่ได้รับ ๒,๗๒๒,๕๐๐ บาท
เบิกจ่าย ๑,๕๖๒,๑๗๖.๑๖ บาท
๒. โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านบางคุณฑี
ตําบลสิงห์ พร้อมป้ายโครงการ
งบประมาณ ที่ได้รับ ๒,๙๒๐,๕๐๐ บาท
เบิกจ่าย ๑,๕๕๗,๑๔๐ บาท
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๓. โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่ ที่ตั้งลานเอนกประสงค์
หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยชุมแสง ตําบลสิงห์ พร้อมป้ายโครงการ
งบประมาณ ที่ได้รับ ๒,๗๒๒,๐๐๐ บาท
เบิกจ่าย ๑,๖๗๑,๕๐๐ บาท
รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ๘,๔๑๕,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายไปทั้งสิ้น ๔,๗๙๐,๘๑๖.๑๖
บาท
ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานและวิธีแก้ไข
๑. โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านแหลมแค
ตําบลแม่ลา พร้อมป้ายโครงการ
งบประมาณที่ได้รับ ๒,๕๐๔,๗๐๐ บาท
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค : ประสบปัญหาข้อจํากัดเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง เนื่องจากสถานที่
ก่อสร้างเดิมคือบริเวณบ้านพัก คลองส่งน้ํา ๑ ซ้าย ๑ ขวา บริเวณดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุ ต้องใช้เวลาใน
ขออนุญาตเป็นเวลานาน จะไม่แล้วเสร็จตามกําหนด
วิธีการแก้ไขปัญหา : ประชุมประชาคมร่วมกับประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๔ ตําบลแม่ลา
เพื่อหาพื้นที่ในการดําเนินการ ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการดําเนินการเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างประปา
หมู่บ้าน จากก่อสร้างบริเวณบ้านพักคลองส่งน้ํา ๑ ซ้าย ๑ ขวา เปลี่ยนมาเป็นก่อสร้างบริเวณ วัดสุขใจดี หมู่ที่
๔ ตําบลแม่ลา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทางองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา ได้รับแจ้งแผนงาน
โครงการจากสํานักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี ดําเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา และได้
ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จํานวน ๓ โครงการ ได้แก่
๑. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิต
(สนับสนุนเทคโนโลยีสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์) จํานวน ๒ ระบบ หมู่ ๗ ตําบลโพชนไก่
๒. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยี พลังงานทดแทน เพื่อลดต้นทุนการผลิต
(สนับสนุนเทคโนโลยีสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ ๑ ตําบลแม่ลา
๓. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยี พลังงานทดแทน เพื่อลดต้นทุนการผลิต
(สนับสนุนเทคโนโลยีสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ ๑๑ ตําบลโพชนไก่
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ทาง
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา ได้ดําเนินการโครงการ จํานวน ๑๙ โครงการ ได้แก่
๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๕,๓๒๖,๕๐๐ บาท
เบิกจ่าย ๒,๖๖๙,๒๐๐ บาท
๒. เบี้ยยังชีพคนพิการ
งบประมาณที่ตั้งไว้ ที่ได้รับ ๘๑๖,๐๐๐ บาท
เบิกจ่าย ๓๗๙,๒๐๐ บาท
๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
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งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๔,๐๐๐ บาท
เบิกจ่าย ๙,๐๐๐ บาท
๔. เงินสํารองจ่าย (ซ่อมแซมผิวทาง หมู่ ๒ ตําบลแม่ลา)
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๙๐,๐๐๐ บาท
เบิกจ่าย ๓๑,๑๐๐ บาท
๕. สบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๖๑,๐๐๐ บาท
เบิกจ่าย ๖๐,๐๐๐ บาท
๖. ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ครุภัณฑ์ซัมเมอร์ส, วัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซม)
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๘๐,๐๐๐ บาท
เบิกจ่าย ๖๓,๕๗๐ บาท
๗. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลกินปลา
งบประมาณที่ตั้งไว้ ที่ได้รับ ๖๕,๐๐๐ บาท
เบิกจ่าย ๖๕,๐๐๐ บาท
๘. ค่าใช้จ่ายในวันสําคัญของราชการ (พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่
๙ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐)
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
เบิกจ่าย ๗๖,๓๐๐ บาท
๙. พัฒนาคุณภาพการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๕๑,๐๐๐ บาท
เบิกจ่าย ๕๑,๐๐๐ บาท
๑๐. อาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
เบิกจ่าย ๖๘,๒๐๐ บาท
อุดหนุนโรงเรียนวัดแหลมคาง งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๗๖,๐๐๐ บาท
เบิกจ่าย ๑๘๘,๐๐๐ บาท
๑๑. อาหารเสริม (นม) ศูนย์เด็กเล็ก, โรงเรียนวัดแหลมคาง
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๓๙,๐๐๐ บาท
เบิกจ่าย ๕๐,๕๗๓.๘๘ บาท
๑๒. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (วัสดุ, ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม)
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๙๔,๐๐๐ บาท
เบิกจ่าย ๑๔๔,๐๖๕ บาท
๑๓. อบต.เคลื่อนที่ (ประชุมประชาคม)
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
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เบิกจ่าย ๔,๐๕๐ บาท

๑๔. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (ปีใหม่)
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท
เบิกจ่าย ๘,๕๓๕ บาท
๑๕. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในสํานักงาน อบต.
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท
เบิกจ่าย ๑๒,๐๐๐ บาท
๑๖. โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและจัดเก็บขยะมูลฝอย
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
เบิกจ่าย ๗,๐๒๐ บาท
๑๗. ฝึกอมรมและสัมมนา เดินทางไปราชการ
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๙๓,๐๐๐ บาท
เบิกจ่าย ๓๐,๖๔๐ บาท
๑๘. วันเด็กแห่งชาติ
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐ บาท
เบิกจ่าย ๖๗,๙๘๓ บาท
๑๙. ครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ๒ เครื่อง
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๖,๖๐๐ บาท
เบิกจ่าย ๖,๔๐๐ บาท
ตู้เหล็ก ๒ ตู้
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๙,๐๐๐ บาท
เบิกจ่าย ๗,๖๐๐ บาท
ทั้งนี้ หากประชาชนหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์จะเสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ในการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
หรือแจ้ง
โดยตรงต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
เพื่อนําข้อมูลมาพิจารณาในการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการดําเนินงาน ให้ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนต่อไป
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จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอรรคพล ยอดสร้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

