
 

ประกาศ เทศบาลตำบลแม่อาย 
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

******************************************* 
    ด้วยรัฐธรรมนญู มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชน
ทราบ  รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30 (5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการตดิตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปดิเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปลีะสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตลุาคมของทุกปี 
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลแม่อาย จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจดัทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื่อให้ประชาชนได้มสี่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหาร
จัดการเทศบาลตำบลแม่อาย ดังน้ี 
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลแม่อาย 
    "เทศบาลตำบลแม่อายเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำด้านการศึกษา" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลแมอ่าย 
    1.ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
    2.ส่งเสรมิระบบเศรษฐกิจ 
    3.ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    4.ส่งเสรมิการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี 
    5.พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการศึกษา การสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    6.ส่งเสรมิให้ประชาชนได้มสี่วนร่วมการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม 
    7.พัฒนาการปกครองสวนท้องถิ่นที่เน้นประชาชนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
     
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลแม่อายได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
    การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปสูค่วามยั่งยืนและเทศพาณิชย ์
    การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
    การจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
    การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ด ี

ง. การวางแผน 
    เทศบาลตำบลแม่อาย ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัตไิวใ้น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมสี่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
    เทศบาลตำบลแม่อาย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2565) 
 
 



ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 0 0.00 0 0.00 132 129,923,800.00 131 129,873,800.00 113 128,187,100.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ
ยั่งยืนและเทศพาณิชย ์

3 180,000.00 3 190,000.00 5 672,440.00 5 682,440.00 5 682,440.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 530,000.00 3 50,000.00 4 60,000.00 4 60,000.00 4 60,000.00 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

3 90,000.00 3 90,000.00 15 840,000.00 15 840,000.00 15 840,000.00 

การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 0 0.00 0 0.00 11 2,130,000.00 11 2,190,000.00 11 2,190,000.00 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 8 2,459,000.00 9 2,589,000.00 50 11,135,230.00 50 11,135,230.00 50 11,135,230.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 6 790,000.00 6 790,000.00 9 880,000.00 9 880,000.00 9 880,000.00 

รวม 23 4,049,000.00 24 3,709,000.00 226 145,641,470.00 225 145,661,470.00 207 143,974,770.00 
 

  

   จ. การจัดทำงบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่อาย ไดป้ระกาศใช้ข้อบัญญตัิงบประมาณ โดยมโีครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 106 โครงการ 
งบประมาณ 40,842,115 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 53 4,779,750.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืนและเทศพาณิชย์ 5 542,440.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 36,230.00 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 8 431,255.00 

การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 3 504,870.00 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 24 33,967,570.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 9 580,000.00 

รวม 106 40,842,115.00 
 

 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลแมอ่าย มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างก่อกำแพงกันดิน ค.
ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล ซอย 35 หมู่ท่ี 7 ต.แม่
อาย 

306,800.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผุ้ใช้ยวดยาน
พาหนะในการสญัจร 

จำนวนครั้งท่ีได้ก่อสร้าง 

2. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล ซอย 35/3 หมู่ท่ี 6 
ตำบลแม่อาย 

350,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวนครั้งท่ีได้ก่อสร้าง 

3. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. 
ลำเหมืองปง ถนนเทศบาล ซอย 53/4 
หมู่ท่ี 5 ตำบลมะลิกา 

300,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวนครั้งท่ีได้ก่อสร้าง 

4. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. 
พร้อมขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล 
ซอย 39/13 หมู่ท่ี 2 ตำบลมะลิกา 

199,300.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่อให้การระยายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวนครั้งท่ีได้ก่อสร้าง 



5. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการปรับปรุมผิวจราจร ถนน
เทศบาล ซอย 29 หมู่ท่ี 5 ตำบลแม่
อาย 

26,250.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะในการสญัจร 

จำนวนครั้งท่ีได้ก่อสร้าง 

6. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนเทศบาล ซอย 29/5 หมู่ท่ี 5 
ตำบลแม่อาย 

35,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะในการสญัจร 

1 ครั้ง 

7. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจาราจร 
ถนนเทศบาล ซอย 35/3 หมู่ท่ี 6 
ตำบลแม่อาย 

52,500.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะให้การสัญจร 

1 แห่ง 

8. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนเทศบาล ซอย 35/3A หมู่ท่ี 6 
ตำบลแม่อาย 

35,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะในการสญัจร 

1 ครั้ง 

9. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนเทศบาล ซอย 35/3 B หมู่ท่ี 7 
ตำบลแม่อาย 

96,250.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะในการสญัจร 

1 แห่ง 

10. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนเทศบาล ซอย 35/3D หมู่ท่ี 6 
ตำบลแม่อาย 

17,500.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะในการสญัจร 

1 ครั้ง 

11. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนเทศบาล ซอย 35/3E หมู่ท่ี 6 
ตำบลแม่อาย 

35,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะในการสญัจร 

1 ครั้ง 

12. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนเทศบาล ซอย 35/3G หมู่ท่ี 6 
ตำบลแม่อาย 

35,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะในการสญัจร 

1 ครั้ง 

13. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนเทศบาล ซอย 35/4 หมู่ท่ี 6 
ตำบลแม่อาย 

43,750.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะในการสญัจร 

1 ครั้ง 

14. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนเทศบาล ซอย 57/12 หมู่ท่ี 6 
ตำบลมะลิกา 

17,500.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะในการสญัจร 

1 ครั้ง 

15. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนเทศบาล ซอย 57/8 B หมู่ท่ี 6 
ตำบลมะลิกา 

17,500.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะในการสญัจร 

1 ครั้ง 

16. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนเทศบาล ซอย 9 หมู่ท่ี 11 ตำบล
แม่อาย 

35,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะในการสญัจร 

1 ครั้ง 

17. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนเทศบาล ซอย 9/7 หมู่ท่ี 11 
ตำบลแม่อาย 

17,500.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะในการสญัจร 

1 ครั้ง 

18. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างพนังกััน้ดิน ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล ซอย 39/12 หมู่ท่ี 9 
ตำบลมะลิกา 

64,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะในการสญัจร 

1 ครั้ง 

19. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.
ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 68 หมู่ท่ี 4 
ตำบลมะลิกา 

140,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 1 แห่ง 

20. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.
ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 30 หมู่ท่ี 3 
ตำบลแม่อาย 

82,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ 1 แห่ง 

21. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.
ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 56/5 หมู่ท่ี 8 
ตำบลแม่อาย 

210,600.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ 1 แห่ง 

22. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.
ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 16/1 หมู่ท่ี 2 
ตำบลแม่อาย 

210,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ 1 แห่ง 

23. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนเทศบาล ซอย 1/1 หมู่ท่ี 1 
ตำบลแม่อาย 

52,500.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่ออำนวยกาความสะดวยให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะในการสญัจร 

1 แห่ง 



24. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนเทศบาล ซอย 1/A หมู่ท่ี 1 
ตำบลแม่อาย 

70,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะสัญจร 

1 แห่ง 

25. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนเทศบาล ซอย 53/10 หมู่ท่ี 5 
ตำบลมะลิกา 

35,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะสัญจร 

1 แห่ง 

26. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. 
และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล ซอย 9/1 หมู่ท่ี 11 ตำบลแม่
อาย 

130,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน 1 แห่ง 

27. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.
ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 58 (ท้ัง 2 
ฝั่ง) หมู่ท่ี 8 ตำบลมะลิกา 

60,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่ออำนวยความสะดวกหให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะสัญจร 

1 แห่ง 

28. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.
ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 58/5 หมู่ท่ี 8 

30,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะสัญจร 

1 แห่ง 

29. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.
ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 39/4 หมู่ท่ี 9 
ตำบลมะลิกา 

74,400.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะสัญจร 

จำนวนครั้งท่ีได้ก่อสร้าง 

30. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างขยายพิวจราจร ค.
ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 53 หมู่ท่ี 5 
ตำบลมะลิกา 

69,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะสัญจร 

จำนวนครั้งท่ีได้ก่อสร้าง 

31. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.
ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 29 หมู่ท่ี 5 
ตำบลแม่อาย 

135,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะสัญจร 

1 ครั้ง 

32. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.
ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 35 หมู่ท่ี 5 
ตำบลแม่อาย 

120,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะในการสญัจร 

1 ครั้ง 

33. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล ซอย 34 หมู่ท่ี 10 ตำบลแม่
อาย 

36,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะสัญจร 

1 แห่ง 

34. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล ซอย39/13 หมู่ท่ี 2 ตำบล
มะลิกา 

41,400.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก้่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะสัญจร 

จำนวนครั้งท่ีได้ก่อสร้าง 

35. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล ซอย 39/13A หมู่ท่ี 2 ตำบล
มะลิกา 

54,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะสัญจร 

จำนวนครั้งท่ีได้ก่อสร้าง 

36. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล ซอย 57/8 หมู่ท่ี 6 ตำบล
มะลิกา 

240,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะสัญจร 

จำนวนครั้งท่ีได้ก่อสร้าง 

37. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล ซอย 9 หมุ่ท่ี 11 ตำบลแม่
อาย 

120,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะสัญจร 

จำนวนครั้งท่ีได้ก่อสร้าง 

38. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล ซอย 4/2 หมู่ท่ี 1 

124,800.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะสัญจร 

จำนวนครั้งท่ีได้ก่อสร้าง 

39. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล ซอย 64/1A หมู่ท่ี 10 ตำบล
มะลิกา 

86,400.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะสัญจร 

จำนวนครั้งท่ีได้ก่อสร้าง 

40. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล ซอย 57/8B หมู่ท่ี 6 ตำบล
มะลิกา 

120,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะสัญจร 

จำนวนครั้งท่ีได้ก่อสร้าง 

41. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล ซอย 20 หมู่ท่ี 2 ตำบลแม่
อาย 

81,600.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะสัญจร 

จำนวนครั้งท่ีได้ก่อสร้าง 

42. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.
ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 39/1A หมู่ท่ี 
7 ตำบลแม่อาย 

72,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวนครั้งท่ีได้ก่อสร้าง 



43. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.
ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 68/1A หมู่ท่ี 
10 ตำบลมะลิกา 

194,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จำนวนครั้งท่ีได้ก่อสร้าง 

44. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.
ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 21 หมู่ท่ี 3 
ตำบลแม่อาย 

167,200.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดีมีประสิทธิภาพ จำนวนครั้งท่ีได้ก่อสร้าง 

45. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.
ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 68/2 หมู่ท่ี 4 
ตำบลมะลิกา 

80,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดีมีประสิทธิภาพ จำนวนครั้งท่ีได้ก่อสร้าง 

46. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อม
โคมกิ่ง ถนนเทศบาล ซอย 71 หมู่ท่ี 4 
ตำบลมะลิกา 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน 1 ครั้ง 

47. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการขยายไฟฟ้าพร้อมสายดับ 
ถนนเทศบาล ซอย 56/7 หมู่ท่ี 8 
ตำบลแม่อาย 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน ติดต้ังไฟกิ่ง จำนวน 2 จุด 

48. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมโคม
กิ่ง ถนนเทศบาล ซอย 60/B หมู่ท่ี 3 
ตำบลมะลิกา 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน 
ขยายไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมโคมกิ่ง 
จำนวน 1 จุด 

49. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ถนนเทศบาล ซอย 39/13 หมู่ท่ี 2 
ตำบลมะลิกา เชื่อมหมู่ท่ี 5 ตำบลมะลิ
กา 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน ปักเสาไฟฟ้า จำนวน 5 เสา 

50. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการปรับปรุงคอสะพานต้นตอง 
ถนนเทศบาล ซอย 85 หมู่ท่ี 8 ตำบล
มะลิกา 

100,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะสัญจร 

ปรับปรุงคอสะพานต้นตอง 1 
แห่ง 

51. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการจัดซื้อท่อ พีวีซี พร้อม
อุปกรณ์ต่าง ๆ หมู่ท่ี 10 ตำบลมะลิกา 

50,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่อประชาชนมีนำ้ไว้อุปโภคบริโภค 
ท่อพีวีซี ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 
3 นิ้ว จำนวน 125 ท่อน 

52. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการจัดซื้อท่อ พีวีซี พร้อม
อุปกรณ์ต่าง ๆ หมู่ท่ี 4 ตำบลมะลิกา 

50,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่อประชาชนมีนำ้ไว้ใช้อุปโภคบริโภค 
ท่อพีวีซี ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 
3 นิ้ว จำนวน 125 ท่อน 

53. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการจัดซื้อท่อ พีวีซี พร้อม
อุปกรณ์ต่าง ๆ หมู่ท่ี 7 ตำบลมะลิกา 

60,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่อประชาชนมีนำ้ไว้อุปโภคบริโภค 

ว่างท่อประปาขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว จำนวน 
750 ท่อนพร้อมอุปกรณ์และท่อ
ต่าง ๆ 

54. 

การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืนและ
เทศพาณิชย์ 

โครงการก่อสร้างประปาหอสูง 400,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
สำนักสาธารณสุข 

เพื่อก่อสร้างระบบประปาหอสูง สำหรับใช้ในโรง
ฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่อาย 

1 แห่ง 

55. 

การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืนและ
เทศพาณิชย์ 

โครงการอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์พชื 
เศรษฐกิจ 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการ
จัดเก็บเมล็ดพันธุ์พชืเศรษฐกิจ โดยให้ประชาชน
สามารถผลิตและเก็บเมล็ดพนัธุ์สำหรับใช้ในการ
ปลูกพืช ช่วยลดต้นทุนการผลิตสนิค้าทางการ
เกษตร 

1 ครั้ง/ปี 

56. 

การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืนและ
เทศพาณิชย์ 

โครงการสนับสนนุการดำเนนิงาน 
ศูนย์บริการและถ่ายทอดและ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรได้รับ
ความรู้ด้านการเกษตร 

จำนวน 1 ครั้ง 

57. 

การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืนและ
เทศพาณิชย์ 

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มต่าง ๆ 
ในเขตเทศบาล 

50,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อฝึกอบรมอาชพีให้แก่กลุ่มต่าง ๆ ในเขต
เทศบาล เช่น กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่มเยาวชน ฯลฯ 

1 ครั้ง 

58. 

การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืนและ
เทศพาณิชย์ 

โครงการขุดบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงฆ่า
สัตว์ เทศบาลตำบลแม่อาย 

72,440.00 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
สำนักสาธารณสุข 

เพื่อรองรับน้ำเสียและบำบัดนำ้เสียจาก
กระบวนการผลิตโรงฆ่าสัตว ์

1 ครั้ง 



59. 
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอแม่
อาย ตามโครงการส่งเสริมประเพณี
สงกรานต์ 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่ออุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอแม่อาย 
ตามโครงการส่งสริมประเพณีสงกรานต์ 

1 แห่ง 

60. 
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา
และอาสาฬหบชูา 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีถวายเทียนใน
วันสำคัญทางศาสนา 

1 ครั้ง 

61. 
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการประเพณียี่เป็ง 85,255.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมประเพณียี่เป็ง 1 ครั้ง 

62. 
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการสรงน้ำพระนางมะลิกา 0.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมประเพณสีรงน้ำพระนางมะลิกาซึ่ง
เป็นประเพณีในท้องถ่ิน 

1 ครั้ง 

63. 
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรราา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพวรากูรฯ 

84,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

ถวายความจงรักภักดีและราชสดุดี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรากูรฯ 

1 ครั้ง 

64. 
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิพระบรม
ราชินพีันปีหลวง 

84,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

ถวายความจงรักภักดีและราชสดุดีสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิตต์ิพระบรมราชินนีาถ พระบรมราช
ชนนพีันปีหลวง 

1 ครั้ง 

65. 
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบมราชิน ี

84,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

ถวายความจงรักภักดีและราชสดุดีสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชิน ี

1 ครั้ง 

66. 
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร 

84,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อแสดงจัดกิจกรรมเนื่องในวันคลา้ยวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

1 ครั้ง 

67. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
โครงการสำรวจปรับปรุงข้อมูลแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิในเขต
เทศบาล 

200,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนัก
คลัง 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงแหล่งรายได้และวิธีการ
จัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ 

ตรวจสอบและแก้ไขแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

68. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
โครงการบริการชำระภาษนีอก
สำนักงาน 

0.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนัก
คลัง 

เพื่อให้บริการประชาชนในการชำระภาษี 

ออกให้บริการประชาชนในการ
ชำระภาษีให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
ภาษีและค่าธรรมเนียมจำนวน 19 
หมู่บ้าน 

69. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล 0.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของวันเทศบาล 
จัดกิจกรรมวันเทศบาลในวันท่ี 24 
เมษายน 

70. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี โครงการ Big Cleaningday 10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

1.เพื่อทำความสะอาดภายในสำนักงานเทศบาล
และ.บริเวณสำนักงาน 2.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
พื้นท่ีในเขตเทศบาลให้มีความสะอาด สวยงาม 

1. สำนักงานเทศบาล ตำบลแม่
อาย 2. พื้นท่ีในเขตเทศบาล 
ตำบลแม่อาย 

71. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
โครงการเลือกต้ัง สมาชิกสภาเทศบาล
หรือ ผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่อาย 

300,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้บริหารเทศบาล 

เลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาล 
ตาม พรบ. การเลือกต้ังสมาชิก 
สภาท้องถ่ินฯ 

72. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
โครงการประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมตำบล 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบบ
ประชาธิปไตย 

จัดทำประชาคมหมู่บ้าน จำนวน 
19 หมู่บ้านและ จัดทำประชาคม
ตำบล 

73. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลและ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 

30,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้บุคลากรเทศบาลและสมาชิกสภา
เทศบาล มีความรู้และเพิ่มพูนศักยภาพตนเอง 

1 ครั้ง 

74. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
จัดทำแผนชุมชน 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้และเพิ่่มพูนความรู้ในกับบุคลากร 
คณะกรรมการจัดทำแผน 

1 ครั้ง 



75. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี โครงการวันเทศบาล 0.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

1. ส่งเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นท่ี 2. 
ส่งเสริมความสามัคคีแก่บุคลากรในองค์กร 3. 
ปลูกจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
แก่บุคลากรในองค์กร 

1 ครั้ง 

76. 
การจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบล
แม่อาย 

104,870.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่
เทศบาลตำบลแม่อาย ให้มีบุคลา่กรท่ีสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ฝึกอบรมชุดปฎิบัติจิตอาสาภัย
พิบัติประจำเทศบาลตำบลแม่อาย
ไม่น้อยกว่า 50 คน 

77. 
การจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ จุด
เกิดเหตุบนท้องถนนโดยระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

400,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดหตุบนท้อง
ถนน โดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 

จำนวนครั้งท่ีได้รับการช่วยเหลือผุู้
ประสบภัย 

78. 
การจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามเอาชนะยาเสพติดเทศบาล
ตำบลแม่อาย 

0.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

การให้ความรู้ เรื่องยาเสพติด การป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพืน้ท่ี 

1 ครั้ง 

79. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการส่งเสริมนักเรียน/นักศึกษา
ทำงานช่วงปิดเทอมภาคเรียนฤดูร้อน 

64,200.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษา มีรายได้
ระหว่างเรียน 

1 แห่ง 

80. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการค่าใช้จ่ายเงิน ในการแข่งขัน
กีฬาของ องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถ่ิน 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อให้ประชาขน ข้าราชการ พนักงานในสังกัด
ร่วมแข่งขันกีฬากับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 แห่ง 

81. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

25,330.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลแม่อาย 

1 แห่ง 

82. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการจัดทำกิจกรรมกีฬาเพื่อ
มวลชน(Challenge Day) 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อจัดกิจกรรมกีฬาประชาชนในวันออกกำลัง
กายสากล 

1 แห่ง 

83. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการตรวจสอบคุณภาพ น้ำ
อุปโภคบริโภคภายในเขต พื้นท่ี
เทศบาล 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
สำนักสาธารณสุข 

เพื่อจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค
บริโภค เพื่อประโยชน์ของประชาชนท่ีมีนำ้ได้
มาตรฐานอุปโภคบริโภค 

เพื่อจัดให้มีการ ตรวจสอบ
คุณภาพน้ำ อุปโภคบริโภค เพื่อ
ประโยชน์ ของประชาชนท่ีมีนำ้ 
ได้มาตรฐาน อุปโภคบริโภค 

84. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสนุัขบ้า 

10,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
สำนักสาธารณสุข 

เพื่อป้องกันการติดต่อโรคจากโรคพิษสุนัขบ้าสู่
คน 

1 ครั้ง 

85. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคท่ีเกิด
จากยุงเป็นพาหนะ 

10,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
สำนักสาธารณสุข 

เพื่อป้องกันและควบคุมโรคท่ีเกิดจากยุงเป็น
พาหนะ 

1 ครั้ง 

86. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการควบคุมและป้องกันโรคอุบัติ
ใหม ่

25,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
สำนักสาธารณสุข 

เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่ใน
เขตเทศบาลตำบลแม่อาย 

1 ครั้ง 

87. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการสนับสนนุอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้าน
ดอนชัย 

2,762,180.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อจัดอาหารให้กับโรงเรียนบ้านดอนชัย 1 ครั้ง 



88. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการสนับสนนุอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสัน
ป่าเหียว 

2,762,180.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อจัดอาหารให้กับโรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 
ร้อยละ100 ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

89. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการสนับสนนุอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา 12 

2,762,180.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อจัดอาหารให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 
ร้อยละ 100 ได้รับสารอาหารท่ี
ครบถ้วน 

90. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการการศึกษาต่อต้านการใช้ยา
เสพติดในเด็กนักเรียน 

2,762,180.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 

เด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลแม่อายบ้านเด่น 

91. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน (ดนตรีไทย) 

2,762,180.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

1.เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทย 2. เพื่อให้
นักเรียนมีความรู้และตระหนักในความสำคัญ
ของดนตรีไทย 3. เพื่อให้นักเรียนสามารถเล่น
ดนตรีไทยได้ 

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนชัย 

92. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 2,762,180.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

1. เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อนำปรัชญาเศรษฐกิจพ่อเพียงไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านดอน
ชัย 

93. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้าน
นาฎศิลป์นำความรู้ชุมชน 

2,762,180.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมความรู้ให้เด็กนักเรียน เพื่อเผนแพร่
ความรู้ทักษะ ทางด้านนาฎศิลป์ไทย 

เด็กนักเรียนในโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา 12 

94. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา 

2,762,180.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อสนับสนุนนโยบายสร้างนักกีฬา เพื่อสร้าง
ประสบการณ์แข่งขัน เพื่อแสดงความสามารถใน
ด้านกีฬา 

เด็กนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
12 

95. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย 

1,464,450.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อจัดอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย 

เด็กนักเรียนได้รับสารอหารครบ 

96. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน 

1,464,450.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลแม่อาย 

เด็กได้รับห้องสมุดโรงเรียน 

97. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

1,464,450.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อปรับปรุมหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนได้รับการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 

98. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 1,464,450.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียนอนุบาลฯ มีสื่อเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยในการรับข้อมูลข่าวสาร 

นักเรียนมีเทคโนโลยีได้ใช ้

99. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา 

1,464,450.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
เด็กนักเรียนได้รู้ถึงพิษภัยยาเสพ
ติด 



100. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรุ้ของ
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้าน
เด่น) 

1,464,450.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาล เด็กนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ 

101. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการพัฒนาข้าราชการครูของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย 

1,464,450.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนเทศบาล
ตำบลแม่อาย 

ครูและบุคลากรในโรงเรียนฯ 
ได้รับพัฒนา 

102. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการสนับสนนุค่าใชจ้่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1,464,450.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กมีความพร้อมท้ัง 4 
ด้าน 

เด็กนักเรียนมีการพัฒนาการท้ัง 4 
ด้าน 

103. 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี(อพ.สธ.) 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อายเห็น
ความสำคัญของพันธุกรรมพืชและสามารถ ใช้
ประโยชนจ์ากทรัพยากรได้อย่างยั่งยืน 

1 แห่ง 

104. 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์การแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า 

6,230.00 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
สำนักสาธารณสุข 

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพืน้ท่ีเขตเทศบาล
ตำบลแม่อายได้เข้าใจปัญหาหมอกควันและไฟ
ป่า 

ประชาชนในเขตเทศบาล 

105. 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใน
เขตเทศบาลตำบลแม่อาย 

5,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
สำนักสาธารณสุข 

เพื่อเป็นต้นน้ำลำธาร ให้กับลุ่มน้ำในเขต
เทศบาลตำบลแม่อาย 

พื้นท่ีสาธารณะ ในเขตเทศบาล
ตำบล แม่อาย 

106. 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการมีส่วนร่วมของประชาชน ใน
การจัดการขยะชุมชน 

15,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
สำนักสาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะชุมชน 

ชุมชนในเขตเทศบาล 

 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลตำบลแม่อาย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญตัิงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามใน
สัญญา รวม 83 โครงการ จำนวนเงิน 39,912,115 บาท มีการเบิกจา่ยงบประมาณ จำนวน 68 โครงการ จำนวนเงิน 36,336,273 ล้านบาท 
สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 46 4,327,400.00 31 2,956,400.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืนและเทศพาณิชย์ 2 86,455.00 2 86,455.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 8,180.00 3 8,180.00 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 5 239,599.00 5 239,599.00 

การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 2 468,820.05 2 468,820.05 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 21 32,404,300.00 21 32,404,300.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 4 172,519.00 4 172,519.00 

รวม 83 37,707,273.05 68 36,336,273.05 

 

 



    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลแมอ่าย ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างกำแพงกนัดิน ค.ส.ล. 
พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล ซอย 35 หมู่ท่ี 7 
ตำบลแม่อาย 

306,800.00 304,500.00 304,500.00 2,300.00 

2. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างคลองส่งนำ้ ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล ซอย 35/3 หมู่ท่ี 
6 ตำบลแม่อาย 

350,000.00 320,000.00 320,000.00 30,000.00 

3. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างคลองส่งนำ้ ค.ส.ล. ลำ
เหมืองปง ถนนเทศบาล ซอย 
53/4 หมู่ท่ี 5 ตำบลมะลิกา 

300,000.00 183,000.00 183,000.00 117,000.00 

4. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างคลองส่งนำ้ ค.ส.ล. 
พร้อมขยายผิวจราจร ถนน
เทศบาล ซอย 39/13 หมู่ท่ี 2 
ตำบลมะลิกา 

199,300.00 187,000.00 187,000.00 12,300.00 

5. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนเทศบาล ซอย 29 หมู่ท่ี 5 
ตำบลแม่อาย 

26,250.00 22,300.00 22,300.00 3,950.00 

6. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนเทศบาล ซอย 29/5 หมู่ท่ี 
5 ตำบลแม่อาย 

35,000.00 30,700.00 30,700.00 4,300.00 

7. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนเทศบาล ซอย 35/3 หมู่ท่ี 
6 ตำบลแม่อาย 

52,500.00 47,500.00 47,500.00 5,000.00 

8. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนเทศบาล ซอย 35/3A หมู่
ท่ี 6 ตำบลแม่อาย 

35,000.00 30,000.00 30,000.00 5,000.00 

9. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนเทศบาล ซอย 35/3B หมู่
ท่ี 7 ตำบลแม่อาย 

96,250.00 82,500.00 82,500.00 13,750.00 

10. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนเทศบาล ซอย 35/3D หมู่
ท่ี 6 ตำบลแม่อาย 

17,500.00 16,300.00 16,300.00 1,200.00 

11. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนเทศบาล ซอย 35/3E หมู่
ท่ี 6 ตำบลแม่อาย 

35,000.00 31,500.00 31,500.00 3,500.00 

12. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนเทศบาล ซอย 35/3G หมู่
ท่ี 6 ตำบลแม่อาย 

35,000.00 32,500.00 32,500.00 2,500.00 

13. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนเทศบาล ซอย 35/4 หมู่ท่ี 
6 ตำบลแม่อาย 

43,750.00 38,500.00 38,500.00 5,250.00 

14. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนเทศบาล ซอย 57/12 หมู่
ท่ี 6 ตำบลมะลิกา 

17,500.00 12,000.00 12,000.00 5,500.00 

15. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนเทศบาล ซอย 57/8B หมู่
ท่ี 6 ตำบลมะลิกา 

17,500.00 13,900.00 13,900.00 3,600.00 

16. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนเทศบาล ซอย 9 หมู่ท่ี 11 
ตำบลแม่อาย 

35,000.00 32,500.00 32,500.00 2,500.00 

17. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนเทศบาล ซอย 9/7 หมู่ท่ี 
11 ตำบลแม่อาย 

17,500.00 15,900.00 15,900.00 1,600.00 



18. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างพนังกั้นดิน ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล ซอย 39/12 หมู่
ท่ี 9 ตำบลมะลิกา 

64,000.00 63,000.00 63,000.00 1,000.00 

19. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล ซอย 68 หมู่ท่ี 4 
ตำบลมะลิกา 

140,000.00 138,200.00 138,200.00 1,800.00 

20. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล ซอย 30 หมู่ท่ี 3 
ตำบลแม่อาย 

82,000.00 81,000.00 81,000.00 1,000.00 

21. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล ซอย 56/5 หมู่ท่ี 
8 ตำบลแม่อาย 

210,600.00 203,500.00 203,500.00 7,100.00 

22. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล ซอย 16/1 หมู่ท่ี 
2 ตำบลแม่อาย 

210,000.00 208,000.00 208,000.00 2,000.00 

23. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจร ถนนเทศบาล ซอย 1/1 
หมู่ท่ี 1 ตำบลแม่อาย 

52,500.00 51,300.00 51,300.00 1,200.00 

24. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจร ถนนเทศบาล ซอย 1/A 
หมู่ท่ี 1 ตำบลแม่อาย 

70,000.00 68,500.00 68,500.00 1,500.00 

25. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจร ถนนเทศบาล ซอย 
53/10 หมู่ท่ี 5 ตำบลมะลิกา 

35,000.00 28,000.00 28,000.00 7,000.00 

26. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างกำแพงกนัดิน ค.ส.ล. 
และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล ซอย 9/1 หมู่ท่ี 
11 ตำบลแม่อาย 

130,000.00 128,500.00 128,500.00 1,500.00 

27. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล ซอย 58 (ท้ัง 2 
ฝั่ง) หมู่ท่ี 8 ตำบลมะลิกา 

60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 

28. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล ซอย 58/5 หมู่ท่ี 
8 ตำบลมะลิกา 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 

29. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล ซอย 39/4 หมู่ท่ี 
9 ตำบลมะลิกา 

74,400.00 74,400.00 0.00 0.00 

30. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล ซอย 53 หมู่ท่ี 5 
ตำบลมะลิกา 

69,000.00 69,000.00 0.00 0.00 

31. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล ซอย 29 หมู่ท่ี 5 
ตำบลแม่อาย 

135,000.00 135,000.00 0.00 0.00 

32. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล ซอย 35 หมู่ท่ี 5 
ตำบลแม่อาย 

120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 

33. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล ซอย 34 หมู่ท่ี 10 
ตำบลแม่อาย 

36,000.00 34,500.00 0.00 1,500.00 

34. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล ซอย 39/13 หมู่ท่ี 2 
ตำบลมะลิกา 

41,400.00 40,000.00 0.00 1,400.00 

35. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล ซอย 39/13A หมู่ท่ี 2 
ตำบลมะลิกา 

54,000.00 52,000.00 0.00 2,000.00 

36. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล ซอย 57/8 หมู่ท่ี 6 
ตำบลมะลิกา 

240,000.00 230,000.00 0.00 10,000.00 



37. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล ซอย 9 หมู่ท่ี 11 
ตำบลแม่อาย 

120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 

38. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล ซอย 4/2 หมู่ท่ี 1 
ตำบลแม่อาย 

124,800.00 119,500.00 0.00 5,300.00 

39. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล ซอย 64/1A หมู่ท่ี 10 
ตำบลมะลิกา 

86,400.00 82,600.00 0.00 3,800.00 

40. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาลซอย 57/8B หมู่ท่ี 6 
ตำบลมะลิกา 

120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 

41. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนน
เทศบาล ซอย 20 หมู่ท่ี 2 
ตำบลแม่อาย 

81,600.00 78,000.00 78,000.00 3,600.00 

42. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล ซอย 39/1A หมู่
ท่ี 7 ตำบลแม่อาย 

72,000.00 71,000.00 71,000.00 1,000.00 

43. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล ซอย 68/1A หมู่
ท่ี 10 ตำบลมะลิกา 

194,000.00 192,000.00 192,000.00 2,000.00 

44. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล ซอย 21 หมู่ท่ี 3 
ตำบลแม่อาย 

167,200.00 166,000.00 166,000.00 1,200.00 

45. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาลซอย 68/2 หมู่ท่ี 
4 ตำบลมะลิกา 

80,000.00 78,800.00 78,800.00 1,200.00 

46. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการปรับปรุงคอสะพาน
ต้นตอง ถนนเทศบาล ซอย 58 
หมู่ท่ี 8 ตำบลมะลิกา 

100,000.00 84,000.00 0.00 16,000.00 

47. 
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืนและเทศ
พาณชิย์ 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
อาชีพให้กลุ่มต่างๆ ในเขต
เทศบาล 

50,000.00 14,455.00 14,455.00 35,545.00 

48. 
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืนและเทศ
พาณชิย์ 

โครงการขุดบ่อบำบัดน้ำเสียใน
โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่
อาย 

72,440.00 72,000.00 72,000.00 440.00 

49. 
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณียี่
เป็ง 

85,255.00 85,255.00 85,255.00 0.00 

50. 
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 

84,000.00 38,586.00 38,586.00 45,414.00 

51. 
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 

84,000.00 38,586.00 38,586.00 45,414.00 

52. 
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 

84,000.00 38,586.00 38,586.00 45,414.00 

53. 
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 

84,000.00 38,586.00 38,586.00 45,414.00 

54. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจ
ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินในเขต
เทศบาล 

200,000.00 156,070.00 156,070.00 43,930.00 

55. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคม
หมู่บ้านและประชาคมตำบล
ประจำปี 2563 

20,000.00 1,300.00 1,300.00 18,700.00 

56. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
บุคลากรเทศบาลและสมาชิก
สภาเทศบาล 

30,000.00 13,849.00 13,849.00 16,151.00 



57. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคม
หมู่บ้านและประชาคมตำบล
ประจำปี 2563 

20,000.00 1,300.00 1,300.00 18,700.00 

58. 
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
ประจำเทศบาลตำบลแม่อาย 

104,870.00 84,820.05 84,820.05 20,049.95 

59. 
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดเหตุบน
ท้องถนน โดยระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน (EMS) 

400,000.00 384,000.00 384,000.00 16,000.00 

60. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
นักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วง
ปิดเทอมภาคเรียนฤดูร้อน(ช่วย
ปฏิบัติงานราชการตาม
นโยบายของรัฐบาล) 

64,200.00 64,200.00 64,200.00 0.00 

61. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนในเขตเทศบาล 

25,330.00 25,330.00 25,330.00 0.00 

62. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

10,000.00 4,600.00 4,600.00 5,400.00 

63. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคท่ีเกิดจากยุงเป็น
พาหะ 

10,000.00 2,460.00 2,460.00 7,540.00 

64. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคอุบัติใหม่ 

25,000.00 24,910.00 24,910.00 90.00 

65. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,762,180.00 2,621,080.00 2,621,080.00 141,100.00 

66. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,762,180.00 2,621,080.00 2,621,080.00 141,100.00 

67. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,762,180.00 2,621,080.00 2,621,080.00 141,100.00 

68. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,762,180.00 2,621,080.00 2,621,080.00 141,100.00 

69. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,762,180.00 2,621,080.00 2,621,080.00 141,100.00 

70. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,762,180.00 2,621,080.00 2,621,080.00 141,100.00 

71. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,762,180.00 2,621,080.00 2,621,080.00 141,100.00 

72. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,762,180.00 2,621,080.00 2,621,080.00 141,100.00 

73. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,464,450.00 1,414,270.00 1,414,270.00 50,180.00 

74. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,464,450.00 1,414,270.00 1,414,270.00 50,180.00 

75. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,464,450.00 1,414,270.00 1,414,270.00 50,180.00 

76. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,464,450.00 1,414,270.00 1,414,270.00 50,180.00 

77. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,464,450.00 1,414,270.00 1,414,270.00 50,180.00 

78. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,464,450.00 1,414,270.00 1,414,270.00 50,180.00 



79. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,464,450.00 1,414,270.00 1,414,270.00 50,180.00 

80. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,464,450.00 1,414,270.00 1,414,270.00 50,180.00 

81. 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์การ
แก้ไขหมอกควันและไฟป่า 

6,230.00 5,880.00 5,880.00 350.00 

82. 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาล
ตำบลแม่อาย 

5,000.00 300.00 300.00 4,700.00 

83. 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าใช้จ่ายโครงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการ
ขยะชุมชน 

15,000.00 2,000.00 2,000.00 13,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานสรปุผลการดำเนินงาน ปี 2563 
เทศบาลตำบลแม่อาย แม่อาย จ.เชยีงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 132 129,923,800.00 53 4,779,750.00 46 4,327,400.00 31 2,956,400.00 

2.การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืนและเทศพาณิชย์ 5 672,440.00 5 542,440.00 2 86,455.00 2 86,455.00 

3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 4 60,000.00 4 36,230.00 3 8,180.00 3 8,180.00 

4.การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 15 840,000.00 8 431,255.00 5 239,599.00 5 239,599.00 

5.การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 11 2,130,000.00 3 504,870.00 2 468,820.05 2 468,820.05 

6.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 50 11,135,230.00 24 33,967,570.00 21 32,404,300.00 21 32,404,300.00 

7.การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 9 880,000.00 9 580,000.00 4 172,519.00 4 172,519.00 

รวม 226 145,641,470.00 106 40,842,115.00 83 37,707,273.05 68 36,336,273.05 
 

 

ช. ผลการดำเนินงาน 
     เทศบาลตำบลแม่อาย ไดด้ำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสรมิและ
สนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเรจ็ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
ทั้งในพื้นที่และพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานท่ีสำคญัดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 



ช่ือ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ ประธานคณะกรรมการ 053459000 - - 

นายอานนัต์ ศรียาหล้า คณะกรรมการ 053459000 - - 

นางส่งสุข มูลเมือง คณะกรรมการ 053459000 - - 

นายสมบูรณ์ ดวงฤทธิ์ คณะกรรมการ 053459000 - - 

นางรัตติกาล ศรีอุทธา คณะกรรมการ 053459000 - - 

นายชุมพร แสงเป๊ก คณะกรรมการ 053459000 - - 

นายบรรจง คำภีระ คณะกรรมการ 053459000 0933244162 - 

นายสมจิต ปานหมอก คณะกรรมการ 053459000 - - 

นายสนั่น กันธพงษ ์ คณะกรรมการ 053459000 - - 

ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 คณะกรรมการ 053459008 - - 

ท้องถ่ินอำเภอแม่อาย คณะกรรมการ 053459626 - - 

พัฒนาการอำเภอแม่อาย คณะกรรมการ 053459626 - - 

นายวัลลพ มหาวัน คณะกรรมการ 053459000 0849874125 - 

นายไตรรงค์ ปางกลาง คณะกรรมการ 053459000 - - 

นายใจคำ ตุมมาแก้ว คณะกรรมการ 053459000 - - 

ปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย กรรมการและเลขานุการ 053459000 - - 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้ช่วยเลขานุการ 053459000 - - 

 

   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน 
ช่ือ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายทองอินทร์ ศรีทอง ประธานคณะกรรมการ 053459000 0818815907 - 

นายพนม เดชะวงค์ คณะกรรมการ 053459000 0818833619 - 

นายสัญญา แสนศรี คณะกรรมการ 053459000 0857062850 - 

นางนงลักษณ์ ทานนัท์ คณะกรรมการ 053459000 0895590831 - 

นายวัลลพ มหาวัน คณะกรรมการ 053459000 0849874125 - 

นายบรรจง คำภีระ คณะกรรมการ 053459000 0933244162 - 

พัฒนาการอำเภอแม่อาย คณะกรรมการ 053459626 - - 

ท้องถ่ินอำเภอแม่อาย คณะกรรมการ 053459626 - - 

นายสมจิต ปานหมอก คณะกรรมการ 053459000 - - 

ปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย คณะกรรมการ 053459000 0818846633 - 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล คณะกรรมการ 053459000 0819503459 - 

 

   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ช่ือ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 



นายสมหมาย คงตาล ประธานคณะกรรมการ 053459000 - - 

นายอธิศักด์ิ ทองคำ คณะกรรมการ 053459000 ต่อ 110 - - 

นางสาวอาริตา ต่อเพชร คณะกรรมการ 053459000 ต่อ 109 - - 

นายกิตติพงษ์ คัชมาตย์ คณะกรรมการ 059459000 - - 

นายณรงค์ รุจิเกรียงไกร คณะกรรมการ 053459000 - - 

นางจนิดา สรรพาจารย์ คณะกรรมการ 053459000 - - 

นายเปรม ปัญญา คณะกรรมการ 053459000 - - 

นางสาววิสุลัดดา ทรายคำ คณะกรรมการและเลขานุการ 053459000 - - 

นายพิเชียร ทาแกง ผู้ช่วยเลขานุการ 053459000 - - 

 

 
      ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
การบริหารงานขอเทศบาลตำบลแม่อายทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป 
 
                       จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ ณ วันท่ี  21  มกราคม 2564 

 

     
(นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ) 

นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
 
 
 

 


