
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดอืน 
ประจำปีงบประมาณ 2565  

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)  
 

 
 

เทศบาลตำบลแม่อาย  
 
 
 
 
 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล 



 
ประกาศ เทศบาลต าบลแม่อาย 

เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
******************************************* 

    ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาทอ้งถ่ิน และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เปิดเผยขอ้มูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ 
รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมดว้ย ประกอบกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ขอ้ 30 (5) ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการ พฒันาทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดงักล่าว และตอ้ง ปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนัโดยอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธนัวาคมของทุก
ปี     ดงันั้นเพ่ือการปฏิบติัให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
เทศบาลต าบลแม่อาย จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจดัท างบประมาณ การใชจ้่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพื่อใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากบัการบริหารจดัการเทศบาลต าบล
แม่อาย ดงัน้ี  
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลแม่อาย  
ข. พนัธกิจ ของเทศบาลต าบลแม่อาย  
ค. ยุทธศาสตร์การพฒันา ของเทศบาลต าบลแม่อายไดก้ าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันายทุธศาสตร์ไว ้7 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
    การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    การพฒันาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยัง่ยืนและเทศพาณิชย ์ 
    การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
    การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
    การจดัระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี  

ง. การวางแผน 
    เทศบาลต าบลแม่อาย ไดจ้ดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบญัญติัไวใ้นระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจดัเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจดัท าโครงการเพ่ือพฒันาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวใ้นแผนพฒันา 5 ปี ต่อไป  
    เทศบาลต าบลแม่อาย ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดก้ าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2565)  
 



 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

2 495,000.00 2 3,000,000.00 135 135,998,800.00 134 135,948,800.00 116 131,733,100.00 

การพฒันาเศรษฐกิจ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่ความยัง่ยืนและ
เทศพาณิชย ์ 

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

การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

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

การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู
และสืบสาน 
ศิลปวฒันธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

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

การจดัระเบียบ
ชุมชน สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

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

การพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

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 

การบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี  

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

รวม 25 4,544,000.00 26 6,709,000.00 229 151,716,470.00 228 151,736,470.00 210 147,520,770.00 
 

 
 
 
 
 
 



    จ. การจัดท างบประมาณ 
ผูบ้ริหารเทศบาลต าบลแม่อาย ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญติังบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูใ่นขอ้บญัญติังบประมาณ จ านวน 34 โครงการ 
งบประมาณ 3,780,550 บาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัต ิ

การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน - - 

การพฒันาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยัง่ยืนและเทศพาณิชย ์ - - 

การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 3 50,000.00 

การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  6 140,800.00 

การจดัระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 10 2,064,200.00 

การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 11 1,485,550.00 

การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี  4 40,000.00 

รวม 34 3,780,550.00 
 

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณ เทศบาลต าบลแม่อาย มีดงัน้ี 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  

การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบ
สาน ศิลปวฒันธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน  

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอแม่อาย 
ตามโครงการส่งเสริม
ประเพณีสงกรานต ์

10,000.00 
ส านกั/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

เพื่ออุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอแม่อาย ตามโครงการ
ส่งสริมประเพณีสงกรานต ์ 

1 แห่ง 

2.  

การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบ
สาน ศิลปวฒันธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน  

โครงการประเพณี
ถวายเทียนพรรษาและ
อาสาฬหบูชา 

10,000.00 
ส านกั/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีถวายเทียนในวนั
ส าคญัทางศาสนา 

1 คร้ัง 

3.  

การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบ
สาน ศิลปวฒันธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน  

โครงการประเพณียี่เป็ง 10,800.00 
ส านกั/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

เพื่ออนุรักษแ์ละส่งเสริม
ประเพณียี่เป็ง 

1 คร้ัง 

4.  

การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบ
สาน ศิลปวฒันธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน  

โครงการประเพณี
สงกรานต ์

50,000.00 
ส านกั/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

เพื่อส่งเสริมประเพณี
สงกรานต ์

1 คร้ัง 



5.  

การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบ
สาน ศิลปวฒันธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน  

โครงการสรงน ้าพระ
นางมะลิกา 

50,000.00 
ส านกั/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

เพ่ือส่งเสริมประเพณีสรงน ้า
พระนางมะลิกาซ่ึงเป็น
ประเพณีในทอ้งถ่ิน 

1 คร้ัง 

6.  

การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบ
สาน ศิลปวฒันธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน  

โครงการตกับาตรปี
ใหม ่

10,000.00 
ส านกั/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมใน
ครอบครัวและการให้
ความส าคญัของชาติ 

จดักิจกรรมตกับาตรขึ้น
ปีใหม ่

7.  
การบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี  

โครงการ Big 
Cleaningday 

10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

1.เพื่อท าความสะอาดภายใน
ส านกังานเทศบาลและ.
บริเวณส านกังาน 2.เพื่อ
ปรับปรุงภูมิทศัน์พ้ืนท่ีในเขต
เทศบาลให้มีความสะอาด 
สวยงาม  

1. ส านกังานเทศบาล 
ต าบลแม่อาย 2. พ้ืนท่ี
ในเขตเทศบาล ต าบล
แม่อาย 

8.  
การบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี  

โครงการประชาคม
หมู่บา้นและประชาคม
ต าบล  

5,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
ระบบประชาธิปไตย  

จดัท าประชาคม
หมู่บา้น จ านวน 19 
หมู่บา้นและ จดัท า
ประชาคมต าบล 

9.  
การบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี  

โครงการพฒันา
บุคลากรเทศบาลและ
สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลแม่อาย 

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อใหบุ้คลากรเทศบาลและ
สมาชิกสภาเทศบาล มีความรู้
และเพ่ิมพูนศกัยภาพตนเอง 

1 คร้ัง 

10.  
การบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี  

โครงการวนัเทศบาล 5,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

1. ส่งเสริมกิจกรรมบ าเพญ็
ประโยชน์ในพ้ืนท่ี 2. ส่งเสริม
ความสามคัคีแก่บุคลากรใน
องคก์ร 3. ปลูกจิตส านึกท่ีดี
เก่ียวกบัการบริการสาธารณะ
แก่บุคลากรในองคก์ร 

1 คร้ัง 

11.  
การจดัระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการรณรงค์
ป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนน 

0.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อรณรงคป้์องกนัและลด
อตัราการเกิดอุบติัและสูญเสีย
ชีวิตจากอุบติัเหตุทางถนนใน
เขตเทศบาล  

1 แห่ง 



12.  
การจดัระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบติัการจิตอาสาภยั
พิบติัประจ าเทศบาล
ต าบลแม่อาย 

0.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพและ
ความเขม้แขง็ให้แก่เทศบาล
ต าบลแม่อาย ให้มีบคุลา่่กร
ท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ี
ช่วยเหลือเจา้พนกังานในการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ฝึกอบรมชุดปฎิบติัจิต
อาสาภยัพิบติัประจ า
เทศบาลต าบลแม่อาย
ไม่นอ้ยกว่า 50 คน 

13.  
การจดัระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั ณ จุดเกิด
เหตบุนทอ้งถนนโดย
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

400,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั ณ จุด
เกิดหตบุนทอ้งถนน โดย
ระบบการแพทยฉุ์กเฉิน 
(EMS) 

จ านวนคร้ังท่ีไดรั้บการ
ช่วยเหลือผุูป้ระสบภยั 

14.  
การจดัระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการช่วยเหลือผู ้
ประสบสาธารณภยั 

1,204,200.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในเขต
เทศบาลต าบลแม่อาย 

จ านวนคร้ังท่ีไดรั้บการ
ช่วยเหลือผุูป้ระสบภยั 

15.  
การจดัระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการพฒันา
ศกัยภาพการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณ
ภยั 

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

เตรียมความพร้อมดา้นเพ่ิม
ทกัษะการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัให้กบับุคลากร 

1 คร้ัง 

16.  
การจดัระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการอบรมให้
ความรู้เก่ียวกบัการ
ป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัแก่ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล
แม่อาย 

0.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

ให้ความรู้เก่ียวกบัการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัแก่
ประชาชน 

1 คร้ัง 

17.  
การจดัระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการศูนย์
ปฏิบติัการป้องกนัและ
ปราบปรามเอาชนะยา
เสพติดเทศบาลต าบล
แม่อาย 

100,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

การให้ความรู้ เร่ืองยาเสพติด 
การป้องกนัแกไ้ขปัญหายา
เสพติดในพ้ืนท่ี  

1 คร้ัง 

18.  
การจดัระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน เทศบาล

230,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

เพื่อพฒันาศกัยภาพของ
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือนเทศบาลต าบลแม่อาย 

1 คร้ัง 



ต าบลแม่อาย หลกัสูตร
จดัตั้งและหลกัสูตร
ทบทวน 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

19.  
การจดัระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการชุมชน
ปลอดภยัป้องกนัและ
ระงบัอคัคีภยั โดยการ
ติดตั้งถงัดบัเพลิงใน
พ้ืนท่ีชุมชน/วดั ในเขต
เทศบาล 

0.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อเป็นการป้องกนัเหตุ
อคัคีภยัในชุมชนและลดการ
สูญเสียชีวิตและทรัพยสิ์นของ
ประชาชน 

จ านวนคร้ังท่ีไดจ้ดั
โครงการ 

20.  
การจดัระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

เงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 

110,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อเฝ้าระวงัแกไ้ขปัญหา
หมอกควนัและไฟป่าและฝุ่ น
ละอองขนาดเลก็ PM 2.5 ใน
พ้ืนท่ี 

จ านวนคร้ังท่ีได้
อุดหนุนงบประมาณแก่
คณะกรรมการหมู่บา้น 

21.  
การพฒันาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการค่าใชจ้่ายเงิน 
ในการแข่งขนักีฬาของ 
องคก์รปกครอง ส่วน
ทอ้งถ่ิน 

30,000.00 
ส านกั/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

เพื่อใหป้ระชาขน ขา้ราชการ 
พนกังานในสังกดัร่วมแขง่ขนั
กีฬากบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  

1 แห่ง 

22.  
การพฒันาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการแข่งขนักีฬา 
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

20,000.00 
ส านกั/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

เพื่อจดัการแขง่ขนักีฬา
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลแม่อาย  

1 แห่ง 

23.  
การพฒันาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพ น ้าอุปโภค
บริโภคภายในเขต 
พ้ืนท่ีเทศบาล 

20,000.00 

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อจดัให้มีการตรวจสอบ
คุณภาพน ้าอุปโภคบริโภค 
เพื่อประโยชนข์องประชาชน
ท่ีมีน ้าไดม้าตรฐานอุปโภค
บริโภค  

เพื่อจดัให้มีการ 
ตรวจสอบคุณภาพน ้า 
อุปโภคบริโภค เพื่อ
ประโยชน์ ของ
ประชาชนท่ีมีน ้า ได้
มาตรฐาน อุปโภค
บริโภค 

24.  
การพฒันาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการสัตวป์ลอด
โรคคนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนขับา้ 

10,000.00 

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อป้องกนัการติดต่อโรคจาก
โรคพิษสุนขับา้สู่คน 

1 คร้ัง 



25.  
การพฒันาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการควบคุมและ
ป้องกนัโรคอุบติัใหม ่

35,000.00 

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อเป็นการควบคมุและ
ป้องกนัโรคอุบติัใหมใ่นเขต
เทศบาลต าบลแม่อาย 

1 คร้ัง 

26.  
การพฒันาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการรณรงคเ์พื่อ
ป้องกนัยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

3,000.00 
ส านกั/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

เพื่อป้องกนัยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

เด็กนกัเรียนไดรู้้ถึงพิษ
ภยัยาเสพติด 

27.  
การพฒันาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการพฒันาครู 20,000.00 
ส านกั/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

เพื่อจดัอบรม ศึกษาดูงาน
ให้แก่ครู พนกังาน ลูกจา้งใน
สังกดัเทศบาลต าบลแม่อาย 

จ านวนคร้ังท่ีไดจ้ดั
โครงการ 

28.  
การพฒันาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการส่งเสริมการมี
งานท าให้แก่เด็ก
นกัเรียนหรือนกัศึกษา
ในช่วงปิดการเรียน
หรือช่วงเวลาว่างจาก
การเรียน 

50,000.00 
ส านกั/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียน/
นกัศึกษา มีรายไดร้ะหว่าง
เรียน 

จ านวนคร้ังท่ีไดจ้ดั
โครงการ 

29.  
การพฒันาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ้่ายบริหาร
สถานศึกษา 

1,197,550.00 
ส านกั/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

เพื่อสนบัสนุนค่าใชจ้่าย
บริหารสถานศึกษา 

จ านวนคร้ังท่ีไดจ้ดั
โครงการ 

30.  
การพฒันาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการส่งเสริมและ
พฒันาศกัยภาพ
ผูสู้งอายเุทศบาลต าบล
แม่อาย 

80,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมใหผู้สู้งอายไุด้
พฒันาศกัยภาพของตนเอง 
โดยมีการท ากิจกรรมร่วมกนั
และ เพื่อใชเ้วลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  

จ านวนคร้ังท่ีไดจ้ดั
โครงการ 

31.  
การพฒันาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการป้องกนั
ควบคุมการแพร่ระบาด
โรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 หรือโควิด-19 

20,000.00 

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อการป้องกนัควบคุมการ
แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโควิด-19 

จ านวนคร้ังท่ีไดจ้ดั
โครงการ 

32.  
การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการรณรงคก์าร
แกไ้ขปัญหาหมอก
ควนัและไฟป่า 

20,000.00 

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อรณรงคใ์ห้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีเขตเทศบาลต าบลแม่อาย
ไดเ้ขา้ใจปัญหาหมอกควนั
และไฟป่า 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 



33.  
การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการปลูกตน้ไม้
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขต
เทศบาลต าบลแม่อาย 

5,000.00 

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพ่ือเป็นตน้น ้าล าธาร ให้กบั
ลุ่มน ้าในเขตเทศบาลต าบลแม่
อาย  

พ้ืนท่ีสาธารณะ ในเขต
เทศบาลต าบล แม่อาย 

34.  
การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในการ
จดัการขยะชุมชน 

25,000.00 

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนไดมี้
ส่วนร่วมในการจดัการขยะ
ชุมชน  

ชุมชนในเขตเทศบาล 

 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลแม่อาย มีการใชจ้่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณ โดยไดมี้การก่อหน้ีผกูพนั/ ลงนามในสัญญา 
รวม 9 โครงการ จ านวนเงิน 3,202,550 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 9 โครงการ จ านวนเงิน 1,446,211 ลา้นบาท สามารถจ าแนกตาม
ยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้
ผูกพนั/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน     

การพฒันาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยัง่ยืนและ
เทศพาณิชย ์ 

    

การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม     

การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  

1 10,800.00 1 10,800.00 

การจดัระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 5 1,225,576.30 5 1,033,576.30 

การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3 401,835.00 3 401,835.00 

การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี      

รวม 9 1,638,211.30 9 1,446,211.30 

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณเทศบาลต าบลแม่อาย ท่ีมีการก่อหน้ีผกูพนั/ลงนามในสัญญา มีดงัน้ี  

  ยุทธศาสตร์ 
ช่ือโครงการตาม

แผน  
งบตามข้อบญัญัติ/

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน 
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

โครงการประเพณียี่
เป็ง 

10,800.00 10,800.00 10,800.00 0.00 



2.  
การจดัระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั ณ จุด
เกิดเหตุบนทอ้งถนน
โดยระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

400,000.00 303,000.00 175,000.00 97,000.00 

3.  
การจดัระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการช่วยเหลือผู ้
ประสบสาธารณภยั 

1,204,200.00 588,262.00 524,262.00 615,938.00 

4.  
การจดัระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการพฒันา
ศกัยภาพการป้องกนั
และบรรเทาสา
ธารณภยั 

20,000.00 4,800.00 4,800.00 15,200.00 

5.  
การจดัระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมคัรป้องกนั
ภยัฝ่ายพลเรือน 
เทศบาลต าบลแม่
อาย หลกัสูตรจดัตั้ง
และหลกัสูตร
ทบทวน 

230,000.00 229,514.30 229,514.30 485.70 

6.  
การจดัระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

เงินอุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บา้น 

110,000.00 100,000.00 100,000.00 10,000.00 

7.  
การพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการสัตวป์ลอด
โรคคนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนขับา้ 

10,000.00 4,575.00 4,575.00 5,425.00 

8.  
การพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ้่ายบริหาร
สถานศึกษา 

1,197,550.00 377,260.00 377,260.00 820,290.00 

9.  
การพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการป้องกนั
ควบคุมการแพร่
ระบาดโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโควิด-19 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

 

 



รายงานสรุปผลการด าเนนิงาน ปี 2565 
เทศบาลต าบลแม่อาย แม่อาย จ.เชียงใหม่  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติ
งบประมาณ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านว
น 

โครงก
าร 

งบประมา
ณ 

จ านว
น 

โครงก
าร 

งบประม
าณ 

จ านว
น 

โครงก
าร 

งบประม
าณ 

จ านว
น 

โครงก
าร 

งบประม
าณ 

1.การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 116 
131,733,10

0.00 
- -     

2.การพฒันาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
ความยัง่ยืนและเทศพาณิชย ์ 

5 682,440.00 - -     

3.การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 4 60,000.00 3 
50,000.0

0 
    

4.การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

15 840,000.00 6 
140,800.

00 
1 

10,800.0
0 

1 
10,800.0

0 

5.การจดัระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 11 
2,190,000.

00 
10 

2,064,20
0.00 

5 
1,225,57

6.30 
5 

1,033,57
6.30 

6.การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 50 
11,135,230

.00 
11 

1,485,55
0.00 

3 
401,835.

00 
3 

401,835.
00 

7.การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี  9 880,000.00 4 
40,000.0

0 
    

รวม 210 
147,520,77

0.00 
34 

3,780,55
0.00 

9 
1,638,21

1.30 
9 

1,446,21
1.30 

 

 
ช. ผลการด าเนินงาน 
     เทศบาลต าบลแม่อาย ไดด้ าเนินการโครงการตามเทศบญัญติังบประมาณ ปี 2565 ในเขตพ้ืนท่ี โดยไดรั้บความร่วมมือ การส่งเสริมและ
สนบัสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จดว้ยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้ง
ในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส าคญัดงัน้ี 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมลูผลการ
ด าเนินงานด้านอืน่ ๆ  
 
 



ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพฒันาท้องถิน่  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายพิรุณ ธงชยัสุวรรณ ประธานคณะกรรมการ 053459000 - - 

นายอานนัต ์ศรียาหลา้ คณะกรรมการ 053459000 - - 

นางรัตติกาล ศรีอุทธา คณะกรรมการ 053459000 - - 

นายประพนัธ์ วรรณปัน คณะกรรมการ 053459000 - - 

นายปรีชา กนัทะวงค ์ คณะกรรมการ 053459000 - - 

นางพชัริดา สรรพจารย ์ คณะกรรมการ 053459000 - - 

นายบรรจง ค าภีระ คณะกรรมการ 053459000 0933244162 - 

นายสมจิต ปานหมอก คณะกรรมการ 053459000 - - 

นายสนัน่ กนัธพงษ ์ คณะกรรมการ 053459000 - - 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 คณะกรรมการ 053459008 - - 

ทอ้งถ่ินอ าเภอแม่อาย คณะกรรมการ 053459626 - - 

พฒันาการอ าเภอแม่อาย คณะกรรมการ 053459626 - - 

นายวลัลพ มหาวนั คณะกรรมการ 053459000 0849874125 - 

นายไตรรงค ์ปางกลาง คณะกรรมการ 053459000 - - 

นายใจค า ตุมมาแกว้ คณะกรรมการ 053459000 - - 

ปลดัเทศบาลต าบลแม่อาย กรรมการและเลขานุการ 053459000 - - 

หวัหนา้ส านกัปลดัเทศบาล ผูช่้วยเลขานุการ 053459000 - - 

   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายทองอินทร์  ศรีทอง ประธานคณะกรรมการ 053459000 0818815907 - 

นายพสักร มหาวรรณ์ คณะกรรมการ 053459000 - - 

นายยทุธกร แกว้งาม คณะกรรมการ 053459000 - - 

นางนงลกัษณ์ ทานนัท ์ คณะกรรมการ 053459000 0895590831 - 

นายวลัลพ มหาวนั คณะกรรมการ 053459000 0849874125 - 

นายบรรจง ค าภีระ คณะกรรมการ 053459000 0933244162 - 

พฒันาการอ าเภอแม่อาย คณะกรรมการ 053459626 - - 

ทอ้งถ่ินอ าเภอแม่อาย คณะกรรมการ 053459626 - - 



นายสมจิต ปานหมอก คณะกรรมการ 053459000 - - 

ปลดัเทศบาลต าบลแม่อาย คณะกรรมการ 053459000 0818846633 - 

หวัหนา้ส านกัปลดัเทศบาล คณะกรรมการและเลขานุการ 053459000 0819503459 - 

 
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายสมหมาย คงตาล ประธานคณะกรรมการ 053459000 - - 

นายอธิศกัด์ิ ทองค า คณะกรรมการ 053459000 ต่อ 110 - - 

นางสาวอาริตา ต่อเพชร คณะกรรมการ 053459000 ต่อ 109 - - 

นายกิตติพงษ ์คชัมาตย ์ คณะกรรมการ 059459000 - - 

นายณรงค ์รุจิเกรียงไกร คณะกรรมการ 053459000 - - 

นางจินดา สรรพาจารย ์ คณะกรรมการ 053459000 - - 

นายเปรม ปัญญา คณะกรรมการ 053459000 - - 

นางสาววิสุลดัดา ทรายค า คณะกรรมการและเลขานุการ 053459000 - - 

นายพิเชียร ทาแกง  ผูช่้วยเลขานุการ 053459000 - - 
 

 
       ทั้งน้ี หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีขอ้สงสัยหรือมีความประสงคจ์ะเสนอตวามคดิเห็นหรือขอ้เสนอแนะ 
การบริหารงานขอเทศบาลต าบลแม่อายทราบ เพื่อจะไดพ้ิจารณาการวางแผนพฒันาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป 
                                 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทัว่กนั 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี  26  เมษายน  2565 

 
 

นายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลแม่อาย 
 
 
 

ขอ้มูล ณ 26/04/2565 

 


