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  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลแม่อาย  ได้ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาไทย  ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561 โดยผูบ้ริหารเทศบาลต าบลแม่อาย  ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาเทศบาลต าบลแม่อาย  เพื่อท าหนา้ท่ีในการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาของเทศบาลต าบลแม่อาย  เพื่อให้ทุกส่วนราชการถือ ปฏิบตัิและจดัท ารายงานการติดตามและ
ประเมินผล  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล ท าหนา้ท่ีด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จาการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่อายประจ าปีต่อผูบ้ริหารท้องถ่ิน  เพ่ือผูบ้ริหารท้องถ่ินเสนอความเห็นและ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลแม่อายเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
และคณะกรรมการพฒันาเทศบาลต าบลแม่อาย และประกาศให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนั อย่าง
นอ้ยปีละหน่ึงครั้ งภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี 
  ดังนั้ น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ้ 29  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลแม่อาย  จึงจดัท ารายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลแม่อาย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  ซ่ึงไดด้ าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน      (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัท่ี 1-9 ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1.1 ความหมายของการติดตามประเมินผล 

1)การติดตาม เป็นการรวบรวมขอ้มูลการปฏิบตัิงานตามแผนที่มีการก าหนดไวแ้ลว้ เพื่อน าขอ้มูลใชใ้น
การตดัสินใจ แกไ้ข ปรับปรุงวิธีการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามแผน หรือก าหนดวิธีการด าเนินงานให้
เกิดผลดียิ่งขึ้น  ดงันั้น  จุดเนน้ท่ีส าคญัของการติดตาม  คือ การปฏิบตัิการต่าง ๆ เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ก ากบัการปฏิบตัิงานของโครงการ การติดตาม จะเกิดขึ้นในขณะท่ีโครงการก าลงัเดินทางตาม
แผนที่ก าหนดไว ้
2)การประเมินผล  เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลอย่างเป็นระบบและน าผลมาใช้
ในการเพ่ิมคณุภาพและประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการ  การประเมินผลจะเกิดขึ้นในทุกขั้นตอน
ของโครงการ นบัตั้งแต่ก่อนตดัสินใจจดัท าโครงการ  การประเมินผลจะเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของ
โครงการ นบัตั้งแตก่่อนตดัสินใจท าโครงการ   ในขณะด าเนินงานในช่วงระยะต่าง ๆ และเมื่อโครงการ
ด าเนินงานเสร็จแลว้หรือประเมินผลกระทบท่ีเกดิขึ้นจากการด าเนินโครงการบางมิติน ามาใชใ้นการ
ประเมินความส าเร็จของโครงการว่า   บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการท่ีตั้งไวห้รือไม่  มี
ปัญหา  อุปสรรคอะไรบา้ง 
1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตาม 
1) เพื่อติดตามความกา้วหนา้การด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนด 
2)เพื่อติดตามความเหมาะสมของปัจจยัน าเขา้และปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ และเพื่อ
เป็นสารสนเทศประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบตักิารในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 
3)เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิโดยรวมของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน เพ่ือน าไปใชป้ระโยชน์ในการ
จดัท าแผนด าเนินงานในปีต่อไป 
4)เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัร้อยละและความส าเร็จขอการปฏิบตัิงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านกั/กอง 
5)เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน  ซ่ึงจะน าไปสู่การปรับปรุงการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
6.เพื่อให้ทราบว่าการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่อาย  เป็นไปตามเป้าหมายการพฒันาท่ีสอดคลอ้ง
กบัพนัธกจิ  ซ่ึงสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทศัน์ท่ีก าหนดหรือไม่และโครงการพฒันานั้นประสบ
ความส าเร็จตามกรอบการประเมินในระดบัใด 
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1.3 กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมนิผลแผน 
ความส าคัญของการติดตาม 
      การติดตามเป็นเคร่ืองมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการทีด่  าเนินการ
อยู่หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแลว้ ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าชา้ในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใชจ้่ายโครงการสูงเกนิกว่าท่ีก าหนดไว ้  กลุ่มเป้าหมายหลกัของโครงการไม่ไดร้ับประโยชน์หรือ
ไดร้ับนอ้ยกว่าท่ีควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขดัแยง้ในการปฏิบตัิงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกบักลุ่มเป้าหมายที่
ไดร้ับประโยชน์จากโครงการ  ในทางตรงกนัขา้มหากโครงการมีระบบตดิตามที่ดีแลว้จะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใชต้น้ทุน  ด าเนินงานต่างๆ ยกตวัอย่าง  เช่น การระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโครงการ
และการเสนอแนวทางแกปั้ญหาการตดิตามความสามารถในการเขา้ถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การ
ติดตามและประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ   ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุง
การด าเนินงาน 
ความส าคัญของการประเมินผล 

เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการด าเนินงานเช่นเดยีวกบัการติดตาม  เพราะผลท่ีไดจ้ากการประเมิน
จะใชใ้นการปรับปรุง  แกไ้ข การขยายขอบเขตหรือการยตุกิารด าเนินงาน  ซ่ึงขึ้นอยู่กบักบัวตัถุประสงค์
ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป็นส่ิงท่ีจะบ่งช้ีว่าแผนงานท่ีก าหนดไวไ้ดมี้การปฏิบตัิ
หรือไม่  อย่างไร  อนัเป็นตวัช้ีวดัว่าแผนหรือโครงการท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้นั้นให้ผลเป็นอย่างไร  
น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไวห้รือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยงัเป็นการ
ตรวจดูว่ามีความสอดคลอ้งกบัการใชท้รัพยากร  งบประมาณเพียงใดซ่ึงผลที่ไดจ้ากการติดตามและ
ประเมินผลถือเป็นขอ้มูลป้อนกลบั (Feedback) ท่ีสามารถน าไปปรับปรุงและการตดัสินใจต่อไป  
นอกจากน้ีการประเมินผลยงัเป็นกระบวนการตดัสินคุณค่าและการตดัสินใจอย่างเป็นหลกัเกณฑโ์ดยใช้
ขอ้มูลที่รวบรวมอย่างเป็นระบบ  มีความเที่ยงตรง เป็นปรนยั เช่ือถือได้ 
1.4 วิธีการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
        การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคลอ้งและ
ความส าเร็จของยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและการ
ติดตามและประเมินผลโครงการพฒันาท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดด้ าเนินการตามแผนด าเนินงาน
ว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกจิซ่ึงสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทศัน์ที่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนดหรือไม่และโครงการพฒันานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการ
ประเมินผลในระดบัใด 
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ขั้นตอนการตดิตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิน่  มีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
1.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพฒันาเทศบาลต าบลแม่อาย   ก าหนดกรอบแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล แผนยุทธศาสตร์การพฒันา แผนพฒันาทอ้งถ่ินและประเมินผลโครงการพฒันา
ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลแม่อาย ด าเนินการตดิตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  ตามกรอบและแนวทางและวิธีการที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมนิผลไดต้ลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์และแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินของเทศบาลต าบลแม่อาย 
3.คณะกรรมการและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลแม่อาย  ด าเนินการติดตามและประเมนิผล
แผนพฒันาทอ้งถ่ินตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีก าหนดโดยสามารถติดตามและประเมินผลไดต้ั้งแต่
ก่อนเร่ิมโครงการพฒันาตามแผนด าเนินงานส้ินสุดโครงการ 
4.รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการตดิตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพฒันา  แผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน  และผลการตดิตามและประเมินโครงการตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินต่อผูบ้ริหารเทศบาลต าบลแม่อาย  
เพื่อให้ผูบ้ริหารเทศบาลต าบลแม่อายต่อสภาเทศบาลต าบลแมอ่าย  คณะกรรมการพฒันาเทศบาลต าบลแม่
อาย  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลโครงการให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนั  
อย่างนอ้ยปีละหน่ึงครั้ง ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี 
5.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลแม่อายอาจให้ความเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะในรายงานการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันาทอ้งถ่ิน      ต่อ
สภาเทศบาลต าบลแม่อาย 

 3. ก าหนดเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลแม่อายได้
ก าหนดแนวทาง วิธีการประเมินผลในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลแม่อายเคร่ืองมือ
ที่ใชใ้นการติดตามและประเมินผล คือ การประเมินผลเชิงปริมาณ และการประเมินผลเชิงคุณภาพ ดงัน้ี 
 3.1 การประเมินผลเชิงปริมาณ 

  โดยการให้น าโครงการท่ีอยู่ในแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลแม่อาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทียบกับจ านวนโครงการในเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2565  ท่ีปฏิบตัิไดเ้สร็จส้ิน  เป็นตน้ 
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  3.2  การประเมินผลเชิงคุณภาพ 
   3.2.1การส ารวจความพึงพอใจของผูร้ับบริการ ด้านคุณภาพการให้บริการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน 4 งาน  ไดแ้ก่ งานดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั งานดา้นสังคมสงเคราะห์ 
งานด้านทะเบียนราษฎร์ งานด้านสาธารณสุข  การศึกษาครั้ งน้ีเป็นการส ารวจความพึงพอใจของผูร้ับบริการ มิติ
ด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ับริการ) ของการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบตัิราชการประจ าปี พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ โดย
การประเมินความพึงพอใจครั้ งน้ีได้แบ่งการน าเสนอผลการศึกษาตามลักษณะของงานท่ีให้บริการทั้ง 4 ด้าน 
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 2) ความพึงพอใจของการให้บริการ 3) ปัญหา 
อุปสรรค และขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาการให้บริการของหน่วยงาน/องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
   3.2.2 การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
แม่อาย  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล  7 ด้าน  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ,การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ ,การพฒันาดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ,การพฒันาดา้นการอนุรักษ ์ ฟ้ืนฟู
และสืบสานศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ,การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน ,
การพฒันาดา้นการจดัระเบียบชุมชนสังคมและการักษาความสงบเรียบร้อย ,การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี  
การศึกษาครั้ งน้ีเป็นการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน มิติดา้นคุณภาพต่อการด าเนินงานของเทศบาล (ร้อย
ละของระดบัความพึงพอใจของประชาชน) โดยการประเมินความพึงพอใจครั้ งน้ีไดแ้บ่งการน าเสนอผลการศึกษา
ตามลักษณะของการด าเนินงานต่อยุทธศาสตร์ทั้ ง 7 ด้าน ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม 2) ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 3) ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาการให้บริการของหน่วยงาน/องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน ที่ส าคญัคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ระหว่าง
ด าเนินโครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินทอ้งถ่ินในอนาคต ประโยชน์
ต่าง ๆ แยกเป็นหัวขอ้ได ้ดงัน้ี 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซ่ึงจะท าให้วิธีการปฏิบตัิด าเนินการไปแนวทางเดียวกนั  
  2. ได้ทราบถึงขอ้ดี ขอ้เสีย ขอ้บกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจยัท่ีท าให้แผนพฒันาทอ้งถ่ินทอ้งถ่ิน
และการด าเนินการตามโครงการพฒันาทอ้งถ่ินมีปัญหา ท าให้สามารถแกไ้ขไดทุ้กจุด ตรงเป้าหมายอย่างทนัท่วงที 
ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 
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  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ขอ้มูลต่าง  ๆท่ีเกี่ยวกบัรายละเอียด ความตอ้งการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ท่ีจะน าไปจดัท าเป็นโครงการเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ิน เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอ้มูลท่ีเป็นจริง ท าให้ได้รับ
ความเช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผูม้ีส่วนไดเ้สีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์รต่าง  ๆ
  5. กระตุน้ให้ผูป้ฏิบตัิงานและผูเ้กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาทอ้งถ่ิน การจดัท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแกไ้ข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เน้ือหา ขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัเสมอ 
  6. การวินิจฉัย ส่ังการ นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย ปลดั/รองปลดั ผูบ้ริหารระดบัส านกั/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลแม่อายสามารถวินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกตอ้ง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพฒันา
ทอ้งถ่ินให้สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหนา้ท่ี นอกจากน้ียงัสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ  
ส าหรับการปรับปรุงแกไ้ขและป้องกนัความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได ้ 
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลแม่อายแต่ละคน แต่ละส านกั/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
มีความสอดคลอ้งกนั ประสานการท างานให้เป็นองคร์วมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบลแม่อาย
เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลกั มีความสอดคลอ้งและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวตัถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อไดร้ับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงาน 
ผลการประเมินเชิงปริมาณ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 7 ด้าน 

 

1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3) การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
4) การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
5) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
6) การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการักษาความสงบเรียบร้อย 
7) การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548
และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบบัท่ี 3 ) พ.ศ. 2561 ไดก้ าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาเทศบาล ด าเนินการตดิตามและประเมินผล แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) และรายงานผล
การติดตามฯ และเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลแม่อายต่อ
นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย เพื่อให้นายกเทศมนตรีต าบลแม่อายเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลแม่อายและ
คณะกรรมการพฒันาเทศบาลต าบลแม่อาย พร้อมทั้งประการผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา
เทศบาล  ให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่อายทราบภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี  เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบ จึงไดส้รุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

 

ที่ ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

ร้อยละ อันดบั จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน ฯ 

จ านวนโครงการ
ที่ปฏิบัติได้ 

1 การพฒันาดา้นโครงการสร้างพ้ืนฐาน 678 80 11.80 7 

2 การพฒันาดา้นเศรษฐกจิฯ 6 4 66.67 1 

3 การพฒันาดา้นการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

10 2 20.00 6 

4 การพฒันาดา้นอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน
ศิลปวฒันธรรมฯ 

35 11 31.43 4 

5 การพฒันาดา้นคุณภาพชีวิตของประชาชน 106 30 28.30 5 

6 การพฒันาดา้นจดัการระเบียบชุมชนสังคม
และ การรักษาความสงบเรียบร้อย 

12 4 33.33 3 

7 การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี 13 6 46.15 2 

  รวม 860 137 15.93   

 
  สรุปผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่อาย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเทียบจาก

จ านวนโครงการในแผนพฒันาทอ้งถ่ินทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เฉพาะปี พ.ศ. 2565 กบัจ านวน โครงการที่
ไดด้ าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยมีโครงการตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ทั้งส้ินจ านวน 860 โครงการและจ านวนโครงการที่
ปฏิบตัิได ้จ านวน 137  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.93% 
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       รายละเอียดการเบกิจ่ายงบประมาณตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 
แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่อาย 

     1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  จ านวนโครงการที่ไดด้ าเนินการตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2565 จ านวน 80  โครงการ จ านวนงบประมาณ 10,698,100 บาท ดงัต่อไปน้ี 

 ที ่ รายการ (โครงการ) งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างก าแพงกนัดิน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 39 หมู่ท่ี 7 ต. แม่อาย 157,500.00 ก่อหน้ีผูกพนั 

2 โครงการก่อสร้างก าแพงกนัดิน ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย 37/2 หมู่ท่ี 7 ต.แม่อาย 403,000.00   

3 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล ถนนเทศบาล ซอย  39/4หมู่ท่ี  9  ต.มะลิกา 89,400.00 ก่อหน้ีผูกพนั 

4 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 4/2 หมู่ท่ี 1 ต. แม่อาย 45,000.00 ก่อหน้ีผูกพนั 

5 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 34 (ทัง่ 2 ฝั่ง) หมู่ท่ี 10   ต.แม่
อาย 

69,500.00   

6 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 53 หมู่ที 5 ต าบลมะลิกา 250,000.00 ก่อหน้ีผูกพนั 

7 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 35/3 (ทั้งสองฝัง่) หมู่ท่ี    6 
หมู่ท่ี 7 ต าบลแม่อาย 

72,000.00   

8 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย  53หมู่ท่ี  5  ต.มะลิกา 63,000.00 ก่อหน้ีผูกพนั 

9 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 58/1หมู่ท่ี 8 ต.มะลิกา 23,400.00 ก่อหน้ีผูกพนั 

10 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 58/5หมู่ท่ี 8 ต.มะลิกา 48,000.00 ก่อหน้ีผูกพนั 

11 โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้า ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 53/4 (ช่วงท่ี 1)หมู่ท่ี  5       ต.มะลิ
กา 

126,500.00 ก่อหน้ีผูกพนั 

12 โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้า ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 41/A หมู่ท่ี 3 ต าบลมะลิกา 126,000.00 ก่อหน้ีผูกพนั 

13 โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้า ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 57/15 หมู่ท่ี 6 ต าบลมะลิกา 600,000.00 ก่อหน้ีผูกพนั 

14 โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้า ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย 29/1หมู่ท่ี 7 ต.แม่อาย 394,000.00   

15 โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้า ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย 39/13หมู่ท่ี  2 ต.มะลิกา 240,000.00 ก่อหน้ีผูกพนั 

16 โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าค.ส.ล.ถนนเทศบาล ซอย  39/12หมู่ท่ี  9 ต.มะลิกา 102,500.00 ก่อหน้ีผูกพนั 

17 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  พร้อมก่อสรา้งรางระบายน ้า ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 4 
หมู่ท่ี 1 ต าบลแม่อาย 

485,000.00   

18 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 64  หมู่ท่ี  3 ต.มะลิกา 400,800.00 ก่อหน้ีผูกพนั 

19 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 1/1 หมู่ท่ี 1 ต าบลแม่อาย 153,000.00 ก่อหน้ีผูกพนั 

20 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 35/3 หมู่ท่ี 6,7 ต าบลแม่อาย (ทัง่ 2 ฝัง่) 450,000.00 ก่อหน้ีผูกพนั 
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21 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 35/6 หมู่ท่ี 5 ต าบลแม่อาย 150,000.00 ก่อหน้ีผูกพนั 

22 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล  ซอย 36หมู่ท่ี 4 ต. แม่อาย 190,000.00   

23 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล  ซอย 64/A หมู่ท่ี 10 ต. มะลิกา 150,500.00   

24 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล  ซอย 9/3หมู่ท่ี 11 ต. แม่อาย 73,500.00 ก่อหน้ีผูกพนั 

25 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 54/2หมู่ท่ี 8 ต.แม่อาย 218,000.00   

26 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 57/7A หมู่ท่ี 8 ต.แม่อาย 90,000.00 ก่อหน้ีผูกพนั 

27 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเทศบาล ซอย 4/2A หมู่ท่ี 1 ต. แม่อาย 120,000.00 ก่อหน้ีผูกพนั 

28 โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ม ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย  76 หมู่ท่ี 7 ต.มะลิกา 200,000.00 ก่อหน้ีผูกพนั 

29 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย 33  หมู่ท่ี 5  ต าบลแม่อาย 16,500.00 ก่อหน้ีผูกพนั 

30 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 53/A หมู่ท่ี 5 มะลิกา 187,000.00 
 

31 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 58 หมู่ท่ี 8 ต าบลมะลิกา 144,000.00 ก่อหน้ีผูกพนั 

32 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 28/1 หมู่ท่ี 3 ต าบลแม่อาย 85,800.00 ก่อหน้ีผูกพนั 

33 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 29/1 หมู่ท่ี 7 ต าบลแม่อาย 53,500.00   

34 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 57/8 หมู่ท่ี 6 ต าบลมะลิกา 179,000.00   

35 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 17หมู่ท่ี 3 ต. แม่อาย 188,500.00   

36 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 29 หมู่ท่ี 4 ต. แม่อาย 360,500.00   

37 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 39/13หมู่ท่ี 6 ต. แม่อาย 46,800.00 ก่อหน้ีผูกพนั 

38 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 57/8หมู่ท่ี 6 ต.มะลิกา 205,000.00   

39 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 68/2 (ต่อรางเดิม) หมู่ท่ี 4 ต. 
มะลิกา 

98,000.00 ก่อหน้ีผูกพนั 

40 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 68/3หมู่ท่ี 4 ต. มะลิกา 30,000.00 ก่อหน้ีผูกพนั 

41 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 22หมู่ท่ี 2 ต. แม่อาย 200,000.00 ก่อหน้ีผูกพนั 

42 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 34/3หมู่ท่ี 10 ต. แม่อาย 14,000.00 ก่อหน้ีผูกพนั 

43 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 35/4 หมู่ท่ี 6 ต. แม่อาย 298,000.00   

44 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 37/A หมู่ท่ี 7 ต. แม่อาย 46,500.00   

45 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 46หมู่ท่ี 4 ต. แม่อาย 134,000.00   

46 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 57 ( ทั้ง 2 ฝั่ง )หมู่ท่ี  6    ต.มะลิ
กา 

111,000.00 
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47 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 58/4หมู่ท่ี 8 ต. มะลิกา 120,000.00 ก่อหน้ีผูกพนั 

48 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 74/1หมู่ท่ี  7  ต.มะลิกา 125,000.00   

49 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 9/1หมู่ท่ี 11 ต. แม่อาย 25,000.00 ก่อหน้ีผูกพนั 

50 โครงการก่อสร้างราวกนัตกถนนเทศบาลซอย  9  หมู่ท่ี 11 ต. แม่อาย 70,000.00 ก่อหน้ีผูกพนั 

51 โครงการก่อสร้างวางท่อน ้า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 50 หมู่ท่ี 5 ต. แม่อาย 50,000.00 ก่อหน้ีผูกพนั 

52 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด 3 ห้องเรียน ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่อาย
(บา้นเด่น) 

2,000,000.00 ก่อหน้ีผูกพนั 

53 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย 65 หมู่ท่ี 10 ต. มะลิกา 30,400.00 ก่อหน้ีผูกพนั 

54 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย 68 หมู่ท่ี 10 ต. มะลิกา 40,000.00 ก่อหน้ีผูกพนั 

55 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล  ซอย 16/4หมู่ท่ี 2 ต.แม่อาย 6,400.00   

56 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล  ซอย 22/3หมู่ท่ี 2 ต.แม่อาย 6,000.00   

57 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล  ซอย 22/4หมู่ท่ี 2 ต.แม่อาย 6,000.00   

58 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล  ซอย 26/1หมู่ท่ี 3 ต.แม่อาย 15,000.00   

59 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล  ซอย 29หมู่ท่ี 5 ต.แม่อาย 10,700.00   

60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล  ซอย 29/2Aหมู่ท่ี 7 ต.แม่อาย 3,000.00   

61 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล  ซอย 29/4หมู่ท่ี 5 ต.แม่อาย 10,700.00   

62 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล  ซอย 29/6หมู่ท่ี 5 ต.แม่อาย 11,400.00   

63 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล  ซอย 30/2หมู่ท่ี 3 ต.แม่อาย 8,800.00   

64 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล  ซอย 35/3Aหมู่ท่ี 6 ต.แม่อาย 11,400.00   

65 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล  ซอย 35/3Bหมู่ท่ี 7 ต.แม่อาย 30,700.00   

66 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล  ซอย 35/4Bหมู่ท่ี 6 ต.แม่อาย 15,000.00   

67 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล  ซอย 39/13Aหมู่ท่ี 2 ต.มะลิกา 11,400.00   

68 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล  ซอย 41หมู่ท่ี 8 ต.มะลิกา 11,000.00   

69 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล  ซอย 53/10หมู่ท่ี 5 ต.มะลิกา 10,900.00   

70 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล  ซอย 53/4หมู่ท่ี 5 ต.มะลิกา 8,400.00   

71 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล  ซอย 57/12หมู่ท่ี 6 ต.มะลิกา 10,900.00   

72 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล  ซอย 57/13Aหมู่ท่ี 6 ต.มะลิกา 21,700.00   
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73 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล  ซอย 57/15หมู่ท่ี 6 ต.มะลิกา 13,500.00   

74 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล  ซอย 57/17หมู่ท่ี 6 ต.มะลิกา 5,400.00   

75 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล  ซอย 57/18หมู่ท่ี 6 ต.มะลิกา 5,400.00   

76 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล  ซอย 57/2หมู่ท่ี 6 ต.มะลิกา 5,500.00   

77 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล  ซอย 57/8Bหมู่ท่ี 6 ต.มะลิกา 11,000.00   

78 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล  ซอย 9/7หมู่ท่ี 11 ต.แม่อาย 12,800.00   

79 โครงการปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย 52/3หมู่ท่ี 8 ต.แม่อาย 50,000.00 ก่อหน้ีกพนั 

80 โครงการรก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 72/2 หมู่ท่ี 7 ต าบลมะลิกา 36,000.00 ก่อหน้ีกพนั 
 

รวมทั้งส้ิน 10,698,100.00   

 
2. การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
     - จ านวนโครงการทีไ่ดด้ าเนินการตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2565จ านวน  4  โครงการ    จ านวนงบประมาณ 51,960บาท   ดงัต่อไปน้ี 
 

ที่  รายการ (โครงการ) งบประมาณ หมายเหต ุ
1 โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายุเทศบาลต าบลแม่อาย 27,550.00   

2 เงินอุดหนุนส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 4,000.00   
3 โครงการส่งเสริมการปลูกผกัปลอดสารพิษ ห่างไกลโควดิ-19 ตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
10,410.00   

4 โครงการสนบัสนุนการด าเนินงานศูนยบ์ริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

10,000.00   

  รวมทั้งส้ิน   51,960.00    
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 3. การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการจัดการระบบทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     - จ านวนโครงการทีไ่ดด้ าเนินการตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
จ านวน 2   โครงการ    จ านวนงบประมาณ  103,400 บาท ดงัต่อไปน้ี 
ที่  รายการ (โครงการ) งบประมาณ หมายเหต ุ
1 โครงการลาดตระเวนเฝ้าระวงัแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและไฟป่า 

(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ท่ี 1,2,3,4,8,10 ต าบลแม่อาย และ
หมู่ท่ี 3,4,7,8,10 ต าบลมะลิกา 

         100,000  

  

2 โครงการปลูกตน้ไมเ้พ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย 3,400.00   

  รวมทั้งส้ิน    103,400.00    

 
4. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     - จ านวนโครงการทีไ่ดด้ าเนินการตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565     
จ านวน   13  โครงการ    จ านวนงบประมาณ 90,878บาท  ดงัต่อไปน้ี 

ที่  รายการ (โครงการ) งบประมาณ หมายเหต ุ
1 โครงการประเพณียี่เป็ง         10,800    
2 อุดหนุนวดัในเขตเทศบาลต าบลแม่อายประเพณีสลากภตัต ์(วดัสันตน้ม่วง)          8,000    
3 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่อายตามโครงการมหกรรมไมด้อกไมป้ระดบั

ครั้ งท่ี 46 ประจ าปี 2565 
10,000.00   

4 โครงการประเพณีถวายเทียนพรรษาและอาสาฬหบูชา 8,800.00   
5 โครงการประเพณีสงกรานต ์ 7,440.00   
6 โครงการสรงน ้าพระนางมะลิกา 14,500.00   
7 โครงการวนัเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์  ฯ          3,000    
8 โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สุทิดา ฯ          3,000    
9 โครงการวนัคลา้ยวนัสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนการธิเบศรฯ          3,000    
10 โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรร

ฯ 
         3,000    

11 โครงการวนัปิยมหาราช          3,000    
  รวมทั้งส้ิน 74,540.00   
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5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     - จ านวนโครงการทีไ่ดด้ าเนินการตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จ านวน 30 โครงการ จ านวนงบประมาณ 25,024,630 บาท ดงัต่อไปน้ี 

ที่  รายการ (โครงการ) งบประมาณ หมายเหต ุ
1 เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ 17,598,900.00   
2 เบ้ียยงัชีพคนพิการ 2,833,800.00   
3 เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 342,500.00   
4 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา 1,173,865.00   
5 โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ 4,575.00   

6 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นดอยแกว้ หมู่ท่ี 1 ต าบลแม่อาย ส าหรับ
ด าเนินการตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข   

20,000.00 
  

7 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นดอนชยัใต ้หมู่ท่ี 2 ต าบลแม่อาย ส าหรับ
ด าเนินการตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข   

20,000.00 
  

8 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นดอนชยัเหนือ หมู่ท่ี 3 ต าบลแม่อาย ส าหรับ
ด าเนินการตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข   

20,000.00 
  

9 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นใหม่ปู่แช่ หมู่ท่ี 4 ต าบลแม่อาย ส าหรับ
ด าเนินการตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข   

20,000.00 
  

10 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นแม่อายหลวง หมู่ท่ี 5 ต าบลแม่อาย ส าหรับ
ด าเนินการตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข   

20,000.00 
  

11 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นโห้งหนอ้ย หมู่ท่ี 6 ต าบลแม่อาย ส าหรับ
ด าเนินการตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข   

20,000.00 
  

12 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นโห้งหลวง หมู่ท่ี 7 ต าบลแม่อาย ส าหรับ
ด าเนินการตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข   

20,000.00 
  

13 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นโฮง้ หมู่ท่ี 8 ต าบลแม่อาย ส าหรับด าเนินการ
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข   

20,000.00 
  

14 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นแม่แหลง หมู่ท่ี 10 ต าบลแม่อาย ส าหรับ
ด าเนินการตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข   

20,000.00 
  

15 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นแม่แหลงหลวง หมู่ท่ี 11 ต าบลแม่อาย ส าหรับ
ด าเนินการตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข   

20,000.00 
  

16 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นป่าบง หมู่ท่ี 2 ต าบลมะลิกา ส าหรับ
ด าเนินการตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข   

20,000.00 
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ที่  รายการ (โครงการ) งบประมาณ หมายเหต ุ

17 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นสันป่าเหียว หมู่ท่ี 4 ต าบลมะลิกา ส าหรับ
ด าเนินการตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข   

20,000.00   

18 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นสันผกัหละ หมู่ท่ี 5 ต าบลมะลิกา ส าหรับ
ด าเนินการตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข   

20,000.00   

19 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นสันโคง้  หมู่ท่ี 6 ต าบลมะลิกา ส าหรับ
ด าเนินการตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข   

20,000.00   

20 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นชยัสถาน หมู่ท่ี 7 ต าบลมะลิกา ส าหรับ
ด าเนินการตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข   

20,000.00   

21 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นป่าบงใต ้หมู่ท่ี 9 ต าบลมะลิกา ส าหรับ
ด าเนินการตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข   

20,000.00   

22 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นมงคลนิมิต หมู่ท่ี 10 ต าบลมะลิกา ส าหรับ
ด าเนินการตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข   

20,000.00   

23 
อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาตามโครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนัให้แก่เดก็
นกัเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 

1,673,700.00   

24 
อุดหนุนโรงเรียนบา้นดอนชยั ตามโครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนัให้แก่เดก็
นกัเรียนโรงเรียนบา้นดอนชยั 

478,800.00   

25 อุดหนุนโรงเรียนบา้นดอนชยัตามโครงการลูกเสือ-เนตรนารี(โครงการศนูยฯ์) 30,000.00   

26 
อุดหนุนโรงเรียนบา้นสันป่าเหียว ตามโครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนัให้แก่เดก็
นกัเรียนโรงเรียนบา้นป่าเหียว 

401,100.00   

27 โครงการแข่งขนักีฬา ประชาชนในเขตเทศบาล 56,890.00   

28 โครงการป้องกนัควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 20,000.00   

29 
เงินอุดหนุนกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดน  ที ่ 334 ตามโครงการการศกึษาต่อตา้น
การใชย้าเสพติดในเด็กนกัเรียน 

43000   

30 โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายุเทศบาลต าบลแม่อาย 27,500.00   

  รวมทั้งส้ิน 25,024,630.00   
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6. การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
     - จ านวนโครงการทีไ่ดด้ าเนินการตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565    
จ านวน  4   โครงการ    จ านวนงบประมาณ  1,488,779.30 บาท ดงัต่อไปน้ี 

ที่  รายการ (โครงการ) งบประมาณ หมายเหต ุ
1 โครงการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั ณ จุดเกดิเหตุบนทอ้งถนนโดยระบบ

การแพทยฉุ์กเฉิน 
420,200.00   

2 โครงการช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณภยั 834,262.00   

3 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน เทศบาลต าบลแม่อาย 
หลกัสูตรจดัตั้งและหลกัสูตรทบทวน 

229,514.30   

4 โครงการพฒันาศกัยภาพการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 4,800.00   

  รวมทั้งส้ิน 1,488,776.30    
 
7. การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองทีด่ี 
จ านวนโครงการที่ไดด้ าเนินการตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
จ านวน   6   โครงการ    จ านวนงบประมาณ   207,222   บาท ดงัต่อไปน้ี 

ที่  รายการ (โครงการ) งบประมาณ หมายเหต ุ
1 โครงการพฒันาบุคลากรเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล - ไม่ใช้งบประมาณ 

2 โครงการวนัเทศบาล - ไม่ใช้งบประมาณ 

3 เงินอุดหนุนองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สาว ตามโครงการจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการ
ช่วยเหลือประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในพ้ืนท่ีอ าเภอแม่อาย 

40,000.00   

4 ค่าใชจ่้ายโครงการบริการรับช าระภาษนีอกส านกังาน 6,372.00   

5 โครงการส ารวจปรับปรุงขอ้มูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นในเขตเทศบาล 160,400.00   

6 โครงการ Big Cleaningday 450.00   

  รวมทั้งส้ิน 207,222.00   
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รายงานผล 
การประเมินเชิงคุณภาพ 
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การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านคุณภาพการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

จ านวน 4 งาน 
 
1) งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2) งานสังคมสงเคราะห์ 
3) งานด้านสาธารณสุข 
4) งานทะเบียนราษฎร์ 
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รายงานผลการศึกษา 

การส ารวจความพึงพอใจของผูร้ับบริการตามมิติที่ 2 มิติดา้นคุณภาพการให้บริการ  (ร้อยละของระดบั
ความพึงพอใจของผูร้ับบริการ) ของการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ ได้ศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการ คุณภาพของงานบริการ ตลอดจนปัญหาและขอ้เสนอแนะในการบริการประชาชนต่องานดา้นบริการ
ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 4 งาน ดงัน้ี 

1) งานดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
2) งานสังคมสงเคราะห์ 
3) งานดา้นสาธารณสุข 
4) งานทะเบียนราษฎร์ 

 การศึกษาครั้ งน้ีเป็นการส ารวจความพึงพอใจของผูร้ับบริการตามมิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการ
ให้บริการ (ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูร้ับบริการ) ของการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบตัิราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการ
ประเมินความพึงพอใจครั้ งน้ีได้แบ่งการน าเสนอผลการศึกษาตามลักษณะของงานท่ีให้บริการทั้ง 4 ด้าน 
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 2) ความพึงพอใจของการให้บริการ 3) ปัญหา 
อุปสรรค และขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาการให้บริการของหน่วยงาน/องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน     
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ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
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เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ

ขอ้มลูทั่วไป

ชุดขอ้มลู1 ชุดขอ้มลู2

ล าดบั เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ     

  ชาย หญิง 
ต าว่า 
20  20-30 31-40 41-50 51-60 

60 ข้ึน
ไป ประถม มธัยม 

อนุ ป.
ตรี ป.ตรี 

สูงกว่า 
ป.ตรี อื่น ราชการ 

เอกชน/
รัฐวิสาหกิจ คา้ขาย รับจา้ง นกัเรียน เกษตรกร อื่น 

รวม 49 49 1 5 16 25 26 25 51 24 5 6 0 12 3 3 16 50 0 19 7 
% 50.0 50.0 1.0 5.1 16.3 25.5 26.5 25.5 52.0 24.5 5.1 6.1 0.0 12.2 3.1 3.1 16.3 51.0 0.0 19.4 7.1 
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50.050.0

เพศ

ชาย หญิง

1.0

5.1

16.3

25.5
26.5

25.5

อายุ

ต าว่า 20 20-30 31-40 41-50 51-60 60 ขึน้ไป

52.0

24.5

5.1

6.1

0.0
12.2

การศกึษา

ประถม มัธยม อน ุป.ตรี ป.ตรี สงูกว่า ป.ตรี อื่น
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3.1 3.1

16.3

51.0

0.0

19.4

7.1

อาชีพ

ราชการ เอกชน/รฐัวิสาหกิจ คา้ขาย รบัจ้าง นกัเรยีน เกษตรกร อื่น
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สรุปข้อมูล ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล การพฒันา 7 ด้าน 

ที ่ โครงสร้างพื้นฐาน ดา้นส่งเสริมเศรษฐกิจ ดา้นจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ดา้นอนุรักษฟ้ืนฟู
ศิลปวฒันธรรรม 

ดา้นพฒันาคุณภาพชีวิต ดา้นการจดัระเบียบ บา้นการบริหารเมืองท่ีดี 

  
พอใจ
มาก พอใจ 

ไม่
พอใจ 

พอใจ
มาก พอใจ 

ไม่
พอใจ 

พอใจ
มาก พอใจ 

ไม่
พอใจ 

พอใจ
มาก พอใจ 

ไม่
พอใจ 

พอใจ
มาก พอใจ 

ไม่
พอใจ 

พอใจ
มาก พอใจ 

ไม่
พอใจ 

พอใจ
มาก พอใจ 

ไม่
พอใจ 

รวม 50 45 3 30 58 10 40 55 3 38 57 3 44 54 0 31 65 2 33 64 1 
% 51.0 45.9 3.1 30.6 59.2 10.2 40.8 56.1 3.1 38.8 58.2 3.1 44.9 55.1 0.0 31.6 66.3 2.0 33.7 65.3 1.0 
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โครงสรา้งพืน้ฐาน ดา้นสง่เสรมิเศรษฐกิจ ดา้นจัดการสิง่แวดลอ้ม ดา้นอนรุกัษฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรรม ดา้นพฒันาคณุภาพชีวิต ดา้นการจัดระเบียบ บา้นการบรหิารเมืองท่ีดี

ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 7 ด้าน

ชุดขอ้มลู1 ชุดขอ้มลู2
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51.045.9

3.1

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ

30.6

59.2

10.2

2. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ

40.8

56.1

3.1

3. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ
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38.8

58.2

3.1

4. ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ

44.9

55.1

0.0

5.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ

31.6

66.3

2.0

6. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ
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สรุปผล 
ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของผูร้ับบริการของ

เทศบาลต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 4 งาน ซ่ึงประกอบดว้ย  
การให้บริการโดยภาพรวมของงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พบว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ผลคะแนนอยู่ในระดบั 9 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.66 คิดเป็นร้อย
ละ 93.20 

การให้บริการโดยภาพรวมของงานสังคมสงเคราะห์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ ผลคะแนนอยู่ในระดับ 9 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.71 คิดเป็นร้อยละ 94.20 

การให้บริการโดยภาพรวมของงานด้านสาธารณสุข พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ ผลคะแนนอยู่ในระดับ 9 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.68 คิดเป็นร้อยละ 93.60  

การให้บริการโดยภาพรวมของงานทะเบียนราษฎร์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ ผลคะแนนอยู่ในระดับ 9 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.72 คิดเป็นร้อยละ 94.40 

ประสิทธิภาพการให้บริการทั้ง 4 ด้านของเทศบาลต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ 
ไดแ้ก่ ประชาชนมีความพึงพอใจ มีคะแนนเท่ากบั 9 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.69 คิดเป็นร้อยละ 93.80  เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบความพึงพอใจในประสิทธิภาพการให้บริการต่องานแต่ละดา้น พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่องานทะเบียนราษฎร์ เป็นอนัดบัท่ี 1 รองลงมาคือ งานสังคมสงเคราะห์ งานสาธารณสุข และงานดา้นป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั ตามล าดบั (ตารางท่ี 5.1) 
  

33.7

65.3

1.0

7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ
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ตารางที่ 5.1 ประสิทธิภาพการให้บริการทั้ง 4 ด้านของเทศบาลต าบลแม่อาย 

การให้บริการ 

งานด้านการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

งานสังคมสงเคราะห์ งานด้านสาธารณสุข งานทะเบียนราษฎร์ 
ภาพรวม 


X 

S.D
. 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

น 


X 

S.D
. 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

น 


X 

S.D
. 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

น 

 


X 

S.D
. 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

น 


X 

S.D
. 

เฉ
ลีย่

 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

น 

1.ขั้นตอนการให้ บริการ 4.67 0.519 93.40 9 4.70 0.500 94.00 9 4.72 0.481 94.40 9 4.74 0.481 94.80 9 4.71 0.495 94.20 9 

2.ช่องทางการให้ บริการ 4.66 0.526 93.20 9 4.67 0.477 93.40 9 4.68 0.502 93.60 9 4.65 0.532 93.00 9 4.67 0.509 93.40 9 

3.เจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้ บริการ 4.66 0.508 93.20 9 4.78 0.408 95.60 10 4.67 0.500 93.40 9 4.76 0.467 95.20 10 4.72 0.471 94.40 9 

4.ส่ิงอ านวยความสะดวก 4.65 0.543 93.00 9 4.66 0.497 93.20 9 4.65 0.509 93.00 9 4.65 0.531 93.00 9 4.65 0.520 93.00 9 

5.โครงการ/กิจกรรม 4.65 0.508 93.00 9 4.74 0.463 94.80 9 4.67 0.489 93.40 9 4.81 0.396 96.20 10 4.72 0.464 94.40 9 

รวม 4.66 0.521 93.20 9 4.71 0.469 94.20 9 4.68 0.496 93.60 9 4.72 0.481 94.40 9 4.69 0.492 93.80 9 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ ได้มีขอ้เสนอแนะ เพ่ิมเติม
ส าหรับการบริการในดา้นต่าง  ๆดงัน้ี 

การให้บริการงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                     - การบริการดา้นกูชี้พกูภ้ยั ด าเนินการไดเ้ป็นอย่างดี 

   - พนกังานที่ดูแลดา้นกูชี้พกูภ้ยั ท างานดว้ยความเป็นมิตรและรวดเร็วในการให้บริการ  
   - ควรมีวิทยุชุมชนหรือหอกระจายเสียงกระจายให้ทัว่ชุมชน เพ่ือแจง้ข่าวสารและการเตือนภยัอย่าง
ทัว่ถึง 

 การให้บริการงานสังคมสงเคราะห์ 
- การบริการดา้นสังคมสงเคราะห์มีการด าเนินงานในระดบัดี  
- ควรมีการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีให้มีอาชีพส ารองเพ่ิมยิ่งขึ้น เพ่ือสร้าง 
รายไดเ้สริม ในช่วงท่ีว่างเวน้จากการท าเกษตรกรรม และเน่ืองดว้ยสถานการณ์     การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท าให้ประชาชนว่างงาน และมีรายไดล้ดลง 

การให้บริการงานด้านสาธารณสุข 
         - เจ้าหน้าท่ีได้มีการให้ความรู้และบริการประชาชนได้เป็นอย่างดี ทั้งน้ีเสริมให้มีลงพ้ืนท่ี 

เพ่ือเยี่ยมเยือนและให้ค าแนะน าแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีให้บ่อยขึ้นกว่าเดิม  
- ในช่วงฤดูฝนเกิดโรคไขเ้ลือดออกในพ้ืนท่ีเป็นประจ า จึงควรหาแนวทางการป้องกนั  และ

ให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างสม ่าเสมอ 
การให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ 

   - เสริมให้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาปรับใชเ้พ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายในการให้บริการ    
                    ประชาชนยิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเสริมจุดแข็ง และเสริมความโดดเด่นในการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน  

- การปรับปรุงด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นความจ าเป็นพ้ืนฐานและความจ าเป็นเร่งด่วน
ส าหรับประชาชนในพ้ืนท่ี ทั้ งท่ีเกี่ยวกับถนน ไฟฟ้า เพราะเม่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถ
ตอบสนองความจ าเป็นพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของคนในพ้ืนท่ีไดด้ี ก็ย่อมไดร้ับความพึงพอใจ
ในการให้บริการแก่ประชาชน  

- เทศบาลต าบลแม่อาย ควรมีการปรับปรุงการกระจายเสียงในพ้ืนท่ีให้มีความชัดเจนและ มี
หอกระจายเสียงตามจุดต่าง ๆ อย่างทัว่ถึง  

- ส่ิงท่ีจะเสริมเพ่ิมเติมจากโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ คือ การให้บริการโดยน าเอา
ระบบดิจิทลัมาใชใ้นการให้บริการแก่ประชาชนให้มากขึ้น เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดภาระค่าใชจ้่ายใน
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การรับบริการของประชาชน อาทิ การช าระค่าบริการขยะออนไลน์ อนัจะเป็นการสร้างระบบบริการที่เป็น
มาตรฐาน ลดภาระในการเดินทางของประชาชนบนพ้ืนท่ีสูงท่ีเดินทางไปมาค่อนขา้งล าบากลง และยงัถือ
เป็นการลดความหนาแน่นจากการมารับบริการในส านักงานของเทศบาล เป็นการระวงัป้องกนัการติดเช้ือ
จากโรคระบาดหรือโรคอุบตัิใหม่ รวมถึงเป็นการลดจ านวนอุบตัิเหตุในพ้ืนท่ีจากการเดินทางของประชาชน
เพื่อมาใช้บริการ ณ เทศบาล โดยสามารถช าระค่าขยะออนไลน์ได้จากที่พกัอาศยัและไม่จ าเป็นตอ้งเดินทาง
มายงัเทศบาลให้ส้ินเปลืองค่าใชจ้่ายหรือเส่ียงภยักบัอุบตัิเหตุบนทอ้งถนน    
- เทศบาลต าบลแม่อาย ควรให้ความส าคญัในการสร้างอาชีพแก่คนในพ้ืนท่ี ถือเป็นการสร้างรายได้เสริม 
และการสร้างอาชีพจากองค์ความรู้ที่เทศบาลมอบให้จากการอบรม ให้สามารถพัฒนาเป็นอาชีพของ
ครัวเรือนไดอ้ย่างยัง่ยืนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานประจ าปี 2565 

 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2565 พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน ดงัน้ี 

1.การจัดท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน มีการก าหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปี เป็น
จ านวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกบังบประมาณและทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลต าบลแม่อาย ท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั  

2. สถานการณ์โรคระบาดติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท าให้บางโครงการไม่สามารถ

ด าเนินการได ้จึงท าให้การน าแผนไปปฏิบตัิไดน้อ้ย 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. เห็นควรให้บรรจุโครงการในแผน โดยพิจารณาความจ าเป็นเร่งด่วน และการแกไ้ขปัญหา เพื่อให้
สามารถด าเนินงานตามโครงการไดค้รบถว้น เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว ้
 2. เห็นควรเร่งรัดในการด าเนินโครงการที่บรรจุในแผนให้แลว้เสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อให้

เกณฑร์้อยละของการน าแผนไปปฏิบตัิอยู่ในระดบัท่ีสูง 
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ภาคผนวก 
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แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่อาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 

1. เพศ   (   )  ชาย  (   ) หญิง  

2. อายุ   (   ) ต ่ากว่า 20 ปี (   ) 20-30 ปี   (   ) 31-40 ปี 

   (   ) 41-50 ปี   (   ) 51-60 ปี   (   ) มากกว่า 60 ปี 

4. การศึกษา  (   ) ประถมศึกษา (   ) มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า (   )  อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า 

   (   ) ปริญญาตรี  (   ) สูงกว่าปริญญาตรี  (   ) อ่ืน ๆ  

5. อาชีพ  (   ) รับราชการ  (   ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (   ) คา้ขาย  ธุรกจิส่วนตวั 

   (   ) รับจา้ง  (   ) นกัเรียนนกัศกึษา  (   ) เกษตรกร 

   (   ) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ..................................................................................................... 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่อาย 
 - ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่อายตามยุทธศาสตร์การพฒันาดา้น
ต่าง ๆ  
 

ความพึงพอใจ 
 

พอใจมาก (5) พอใจ (3) ไม่พอใจ (0) 

1. ดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ก่อสร้างถนน,  กอ่สร้างรางระบาย
น ้า , ก่อสร้างคลองส่งน ้า , ติดตั้งไฟกิ่ง  ฯลฯ 

   

2. ดา้นการพฒันาเศรษฐกจิ เช่น  การฝึกอบรมให้ความรู้ดา้นอาชีพให้ 
กลุ่มต่าง ๆ  ฯลฯ   

   

3. ดา้นการพฒันาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เช่น  
การปลูกตน้ไมเ้พ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว , การจดัเก็บขยะ ,การอนุรกัษล์ าน ้าล าคลอง  
ฯลฯ 

   

4. ดา้นการพฒันาอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวฒันธรรม เช่น  ประเพณียี่
เป็ง ,  ประเพณีสลากภตัต ์, ประเพณีสรงน ้าพระธาตุ , ประเพณีสงกรานต ์
ฯลฯ 

   

5. ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น  การจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้ง
อาย ,ผูพ้ิการ และผูป่้วยเอดส์ ,ส่งเสริมการศึกษา , การให้บริการศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก , การป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก , โรคพษิสุนขับา้  ,ส่งเสริมการออก
ก าลงักาย , ฯลฯ 

   

6. ดา้นการพฒันาการจดัระเบียบชุมชนสังคมและการรกัษาความสงบ
เรียบร้อย เช่น การบริการระบบ EMS , การป้องกนับรรเทาสาธารณภยั  
ฯลฯ 

   

7. ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี เช่น, การจดัเก็บภาษ ี, การจดัท าแผน
ที่ภาษี  ,การประชาคมหมู่บา้น/ต าบล ฯลฯ 
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3.ส่วนที่   ข้อเสนอแนะ (ต้องการให้เทศบาลต าบลแม่อายปรับปรุงหรือเพิ่มบริการด้านใดบ้าง) 

 
3.1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
3.2 ดา้นการพฒันาเศรษฐกจิ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
3.3 ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
3.4 ดา้นการพฒันาอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวฒันธรรม 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
3.5 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
3.6 ดา้นการจดัระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
3.7 ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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ประกาศ เทศบาลต าบลแม่อาย 

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

    ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาทอ้งถิ่น และผูบ้ริหารทอ้งถิ่น เปิดเผยขอ้มูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชน
ทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในทอ้งถิ่นมีส่วนร่วมดว้ย ประกอบกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 
๒๕๖๑ ขอ้ 30 (5) ผูบ้ริหารทอ้งถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาทอ้งถิ่น คณะกรรมการ พฒันาทอ้งถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่นให้ประชาชนในทอ้งถิ่นทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีผูบ้ริหารทอ้งถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดงักล่าว และตอ้ง ปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวนัโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น เทศบาลต าบลแม่อาย จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจดัท างบประมาณ การใชจ้่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้ง
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ก ากบัการบริหารจดัการเทศบาลต าบลแม่อาย ดงัน้ี 

ก. วิสัยทศัน์ ของเทศบาลต าบลแม่อาย 
    "เทศบาลต าบลแม่อายเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม กา้วล ้าดา้นการศึกษา" 
ข. พนัธกิจ ของเทศบาลต าบลแม่อาย 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลแม่อายไดก้ าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันายุทธศาสตร์ไว ้7 
ยุทธศาสตร์ ดงัน้ี 
    การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    การพฒันาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย ัง่ยืนและเทศพาณิชย ์
    การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
    การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
    การจดัระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 
ง. การวางแผน 
    เทศบาลต าบลแม่อาย ไดจ้ดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่
บญัญติัไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจดัเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจดัท าโครงการเพื่อพฒันา
พื้นท่ี ท่ีบรรจุไวใ้นแผนพฒันา 5 ปี ต่อไป 
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    เทศบาลต าบลแม่อาย ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดก้ าหนดโครงการที่จะด าเนินการตาม
แผนพฒันา 5 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 

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

การพฒันาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยัง่ยืนและเทศ
พาณิชย์ 

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

การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

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

การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน 
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่น 

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

การจดัระเบียบชุมชน สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

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

การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 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 

การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 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 
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   จ. การจัดท างบประมาณ 

ผูบ้ริหารเทศบาลต าบลแม่อาย ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญติังบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในขอ้บญัญติังบประมาณ 

จ านวน 34 โครงการ งบประมาณ 3,466,955 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณ เทศบาลต าบลแม่อาย มีดงัน้ี 
 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน - - 

การพฒันาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย ัง่ยืนและเทศพาณิชย  ์ - - 

การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 3 20,000.00 

การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 6 42,740.00 

การจดัระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 10 2,238,050.00 

การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 11 1,150,765.00 

การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 4 15,400.00 

รวม 34 3,466,955.00 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 

การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบ
สาน ศิลปวฒันธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่น 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอแม่อาย 
ตามโครงการส่งเสริม
ประเพณีสงกรานต์ 

10}000.00 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เพื่ออุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอแม่อาย ตามโครงการ
ส่งสริมประเพณีสงกรานต์ 

1 แห่ง 

2. 

การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบ
สาน ศิลปวฒันธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่น 

โครงการประเพณีถวาย
เทียนพรรษาและ
อาสาฬหบูชา 

10,000.00 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีถวายเทียนในวนั
ส าคญัทางศาสนา 

1 ครั้ ง 

3. 

การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบ
สาน ศิลปวฒันธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่น 

โครงการประเพณียี่เป็ง 10,800.00 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เพื่ออนุรักษแ์ละส่งเสริม
ประเพณียี่เป็ง 

1 ครั้ ง 

4. 

การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบ
สาน ศิลปวฒันธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่น 

โครงการประเพณี
สงกรานต์ 

7,440.00 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เพื่อส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ 1 ครั้ ง 

5. 

การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบ
สาน ศิลปวฒันธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่น 

โครงการสรงน ้าพระ
นางมะลิกา 

14,500.00 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เพื่อส่งเสริมประเพณีสรงน ้า
พระนางมะลิกาซ่ึงเป็นประเพณี
ในทอ้งถิ่น 

1 ครั้ ง 

6. 

การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบ
สาน ศิลปวฒันธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่น 

โครงการตกับาตรปี
ใหม่ 

10,000.00 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมใน
ครอบครัวและการให้
ความส าคญัของชาติ 

จดักิจกรรมตกั
บาตรข้ึนปีใหม่ 

7. 
การบริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ดี 

โครงการ Big 
Cleaningday 

5,400.00 

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

1.เพื่อท าความสะอาดภายใน
ส านกังานเทศบาลและ.บริเวณ
ส านกังาน 2.เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทศัน์พื้นท่ีในเขตเทศบาลให้มี
ความสะอาด สวยงาม 

1. ส านกังาน
เทศบาล ต าบลแม่
อาย 2. พื้นท่ีในเขต
เทศบาล ต าบลแม่
อาย 

8. 
การบริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ดี 

โครงการประชาคม
หมู่บา้นและประชาคม
ต าบล 

20,000.00 

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

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
ระบบประชาธิปไตย 

จดัท าประชาคม
หมู่บา้น จ านวน 
19 หมู่บา้นและ 
จดัท าประชาคม
ต าบล 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

9. 
การบริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ดี 

โครงการพฒันา
บุคลากรเทศบาลและ
สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลแม่อาย 

10,000.00 

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

เพื่อให้บุคลากรเทศบาลและ
สมาชิกสภาเทศบาล มีความรู้
และเพิ่มพูนศกัยภาพตนเอง 

1 ครั้ ง 

10. 
การบริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ดี 

โครงการวนัเทศบาล 5,000.00 

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

1. ส่งเสริมกิจกรรมบ าเพญ็
ประโยชน์ในพื้นท่ี 2. ส่งเสริม
ความสามคัคีแก่บุคลากรใน
องคก์ร 3. ปลูกจิตส านึกที่ดี
เกี่ยวกบัการบริการสาธารณะ
แก่บุคลากรในองคก์ร 

1 ครั้ ง 

11. 
การจดัระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการรณรงค์
ป้องกนัและลดอุบติัเหตุ
ทางถนน 

20,000.00 

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

เพื่อรณรงคป้์องกนัและลด
อตัราการเกิดอุบติัและสูญเสีย
ชีวิตจากอุบติัเหตุทางถนนใน
เขตเทศบาล 

1 แห่ง 

12. 
การจดัระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบติัการจิตอาสาภยั
พิบติัประจ าเทศบาล
ต าบลแม่อาย 

80,000.00 

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

เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพและ
ความเขม้แข็งให้แก่เทศบาล
ต าบลแม่อาย ให้มีบุคลา่่กรท่ี
สามารถปฏิบติัหน้าที่ช่วยเหลือ
เจา้พนกังานในการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ฝึกอบรมชุดปฎิบัติ
จิตอาสาภยัพิบติั
ประจ าเทศบาล
ต าบลแม่อายไม่
น้อยกว่า 50 คน 

13. 
การจดัระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั ณ จุดเกิด
เหตุบนทอ้งถนนโดย
ระบบการแพทยฉุ์กเฉิน 

420,200.00 

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

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั ณ จุด
เกิดหตุบนทอ้งถนน โดยระบบ
การแพทยฉุ์กเฉิน (EMS) 

จ านวนครั้ งท่ีไดร้ับ
การช่วยเหลือผุู ้
ประสบภยั 

14. 
การจดัระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการช่วยเหลือผู ้
ประสบสาธารณภยั 

1,476,200.00 

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

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในเขต
เทศบาลต าบลแม่อาย 

จ านวนครั้ งท่ีไดร้ับ
การช่วยเหลือผุู ้
ประสบภยั 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

15. 
การจดัระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการพฒันา
ศกัยภาพการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั 

11,650.00 

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

เตรียมความพร้อมดา้นเพิ่ม
ทกัษะการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัให้กบับุคลากร 

1 ครั้ ง 

16. 
การจดัระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกบัการ
ป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัแก่ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลแม่
อาย 

20,000.00 

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

ให้ความรู้เกี่ยวกบัการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัแก่
ประชาชน 

1 ครั้ ง 

17. 
การจดัระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการศูนย์
ปฏิบติัการป้องกนัและ
ปราบปรามเอาชนะยา
เสพติดเทศบาลต าบล
แม่อาย 

50,000.00 

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

การให้ความรู้ เร่ืองยาเสพติด 
การป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดในพื้นท่ี 

1 ครั้ ง 

18. 
การจดัระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน เทศบาล
ต าบลแม่อาย หลกัสูตร
จดัตั้งและหลกัสูตร
ทบทวน 

230,000.00 

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

เพื่อพฒันาศกัยภาพของ
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือนเทศบาลต าบลแม่อาย 

1 ครั้ ง 

19. 
การจดัระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการชุมชน
ปลอดภยัป้องกนัและ
ระงบัอคัคีภยั โดยการ
ติดตั้งถงัดบัเพลิงใน
พื้นท่ีชุมชน/วดั ในเขต
เทศบาล 

20,000.00 

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

เพื่อเป็นการป้องกนัเหตุอคัคีภยั
ในชุมชนและลดการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพยสิ์นของ
ประชาชน 

จ านวนครั้ งท่ีไดจ้ดั
โครงการ 

20. 
การจดัระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

เงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 

100,000.00 

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

เพื่อเฝ้าระวงัแกไ้ขปัญหาหมอก
ควนัและไฟป่าและฝุ่ นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นท่ี 

จ านวนครั้ งท่ีได้
อุดหนุน
งบประมาณแก่
คณะกรรมการ
หมู่บา้น 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

21. 
การพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการค่าใชจ้่ายเงิน 
ในการแข่งขนักีฬาของ 
องคก์รปกครอง ส่วน
ทอ้งถิ่น 

30,000.00 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เพื่อให้ประชาขน ขา้ราชการ 
พนกังานในสังกดัร่วมแข่งขนั
กีฬากบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น 

1 แห่ง 

22. 
การพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการแข่งขนักีฬา 
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

56,890.00 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เพื่อจดัการแข่งขนักีฬา
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
แม่อาย 

1 แห่ง 

23. 
การพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพ น ้าอุปโภค
บริโภคภายในเขต พื้นท่ี
เทศบาล 

10,000.00 

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

เพื่อจดัให้มีการตรวจสอบ
คุณภาพน ้าอุปโภคบริโภค เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนท่ีมีน ้า
ไดม้าตรฐานอุปโภคบริโภค 

เพื่อจดัให้มีการ 
ตรวจสอบคุณภาพ
น ้า อุปโภคบริโภค 
เพื่อประโยชน์ 
ของประชาชนที่มี
น ้า ไดม้าตรฐาน 
อุปโภคบริโภค 

24. 
การพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการสัตวป์ลอด
โรคคนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนขับา้ 

4,575.00 

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

เพื่อป้องกนัการติดต่อโรคจาก
โรคพิษสุนขับา้สู่คน 

1 ครั้ ง 

25. 
การพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการควบคุมและ
ป้องกนัโรคอุบติัใหม่ 

35,000.00 

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกนั
โรคอุบติัใหม่ในเขตเทศบาล
ต าบลแม่อาย 

1 ครั้ ง 

26. 
การพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการรณรงคเ์พื่อ
ป้องกนัยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

43,000.00 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เพื่อป้องกนัยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

เด็กนกัเรียนไดรู้้ถึง
พิษภยัยาเสพติด 

27. 
การพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการพฒันาครู 20,000.00 
ส านกั/กอง
การศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม 

เพื่อจดัอบรม ศึกษาดูงานให้แก่
ครู พนกังาน ลูกจา้งในสังกดั
เทศบาลต าบลแม่อาย 

จ านวนครั้ งท่ีไดจ้ดั
โครงการ 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

28. 
การพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการส่งเสริมการมี
งานท าให้แก่เด็ก
นกัเรียนหรือนกัศึกษา
ในช่วงปิดการเรียนหรือ
ช่วงเวลาว่างจากการ
เรียน 

50,000.00 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียน/
นกัศึกษา มีรายไดร้ะหวา่งเรียน 

จ านวนครั้ งท่ีไดจ้ดั
โครงการ 

29. 
การพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ้่ายบริหาร
สถานศึกษา 

1,041,750.00 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เพื่อสนบัสนุนค่าใชจ้่ายบริหาร
สถานศึกษา 

จ านวนครั้ งท่ีไดจ้ดั
โครงการ 

30. 
การพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการส่งเสริมและ
พฒันาศกัยภาพผูสู้งอายุ
เทศบาลต าบลแม่อาย 

27,550.00 

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

เพื่อส่งเสริมให้ผูสู้งอายุได้
พฒันาศกัยภาพของตนเอง โดย
มีการท ากิจกรรมร่วมกนัและ 
เพื่อใชเ้วลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

จ านวนครั้ งท่ีไดจ้ดั
โครงการ 

31. 
การพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการป้องกนั
ควบคุมการแพร่ระบาด
โรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 หรือโควิด-19 

20,000.00 

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

เพื่อการป้องกนัควบคุมการแพร่
ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 หรือโควิด-19 

จ านวนครั้ งท่ีไดจ้ดั
โครงการ 

32. 
การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการรณรงคก์าร
แกไ้ขปัญหาหมอกควนั
และไฟป่า 

20,000.00 

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

เพื่อรณรงคใ์ห้ประชาชนใน
พื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลแม่อาย
ไดเ้ขา้ใจปัญหาหมอกควนัและ
ไฟป่า 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

33. 
การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการปลูกตน้ไม้
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขต
เทศบาลต าบลแม่อาย 

5,000.00 

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์
  

เพื่อเป็นตน้น ้าล าธาร ให้กบัลุ่ม
น ้าในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย 

พื้นท่ีสาธารณะ ใน
เขตเทศบาลต าบล 
แม่อาย 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลแม่อาย มีการใชจ้่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณ โดยได้มีการก่อหน้ี
ผูกพนั/ ลงนามในสัญญา รวม 16 โครงการ จ านวนเงิน 3,441,955 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 16 โครงการ 
จ านวนเงิน 2,489,154 ลา้นบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

34. 
การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในการ
จดัการขยะชุมชน 

15,000.00 

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนไดมี้
ส่วนร่วมในการจดัการขยะ
ชุมชน 

ชุมชนในเขต
เทศบาล 
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  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน 
งบตาม
ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน 
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

โครงการประเพณีถวายเทียน
พรรษาและอาสาฬหบูชา 

10,000.00 8,800.00 8,800.00 1,200.00 

2. 
การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน 
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

โครงการประเพณียี่เป็ง 10,800.00 10,800.00 10,800.00 0.00 

3. 
การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน 
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

โครงการประเพณีสงกรานต์ 7,440.00 7,440.00 7,440.00 0.00 

4. 
การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน 
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

โครงการสรงน ้าพระนางมะลิ
กา 

14,500.00 14,500.00 14,500.00 0.00 

5. การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี โครงการ Big Cleaningday 5,400.00 450.00 450.00 4,950.00 

6. 
การจดัระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั ณ จุดเกิดเหตุบน
ทอ้งถนนโดยระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

420,200.00 420,200.00 420,200.00 0.00 

7. 
การจดัระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการช่วยเหลือผูป้ระสบ
สาธารณภยั 

1,476,200.00 834,262.00 834,262.00 641,938.00 

8. 
การจดัระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการพฒันาศกัยภาพการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั 

11,650.00 4,800.00 4,800.00 6,850.00 

9. 
การจดัระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
เทศบาลต าบลแม่อาย 
หลกัสูตรจดัตั้งและหลกัสูตร
ทบทวน 

230,000.00 229,514.30 229,514.30 485.70 

10. 
การจดัระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

เงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บา้น 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

11. 
การพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการแข่งขนักีฬา 
ประชาชนในเขตเทศบาล 

56,890.00 56,890.00 56,890.00 0.00 
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 ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

12. 
การพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการสัตวป์ลอดโรคคน
ปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ 

4,575.00 4,575.00 4,575.00 0.00 

13. 
การพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้่าย
บริหารสถานศึกษา 

1,041,750.00 745,973.00 745,973.00 295,777.00 

14. 
การพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการส่งเสริมและพฒันา
ศกัยภาพผูสู้งอายุเทศบาล
ต าบลแม่อาย 

27,550.00 27,550.00 27,550.00 0.00 

15. 
การพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการป้องกนัควบคุมการ
แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโควิด-19 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

16. 
การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการปลูกตน้ไมเ้พิ่มพื้นท่ี
สีเขียวในเขตเทศบาลต าบล
แม่อาย 

5,000.00 3,400.00 3,400.00 1,600.00 

 

 
รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณเทศบาลต าบลแม่อาย ท่ีมีการก่อหน้ีผูกพนั/ลงนามในสัญญา มีดงัน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 

การก่อหนี้
ผูกพัน/ 
ลงนามใน
สัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน     

การพฒันาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย ัง่ยืนและเทศ
พาณิชย ์

    

การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 1 3,400.00 1 3,400.00 

การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 4 41,540.00 4 41,540.00 

การจดัระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 5 1,588,776.30 5 1,588,776.30 

การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 5 854,988.00 5 854,988.00 

การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 1 450.00 1 450.00 

รวม 16 2,489,154.30 16 2,489,154.30 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 
เทศบาลต าบลแม่อาย แม่อาย จ.เชียงใหม่ 

 
ช. ผลการด าเนินงาน 
     เทศบาลต าบลแม่อาย ไดด้ าเนินการโครงการตามเทศบญัญติังบประมาณ ปี 2565 ในเขตพื้นท่ี โดยไดร้ับความร่วมมือ 
การส่งเสริมและสนบัสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จ
ดว้ยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกลเ้คียง โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส าคญัดงัน้ี 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ 
 
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จ านว
น 

โครงก
าร 

งบประมาณ 

จ านว
น 

โครงก
าร 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

1.การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 116 
131,733,100.0

0 
- -     

2.การพฒันาเศรษฐกจิตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย ัง่ยืนและเทศ
พาณิชย ์

5 682,440.00 - -     

3.การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

4 60,000.00 3 20,000.00 1 3,400.00 1 3,400.00 

4.การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน 
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่น 

15 840,000.00 6 42,740.00 4 41,540.00 4 41,540.00 

5.การจดัระเบียบชุมชน สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

11 2,190,000.00 10 2,238,050.00 5 1,588,776.30 5 1,588,776.30 

6.การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 50 11,135,230.00 11 1,150,765.00 5 854,988.00 5 854,988.00 

7.การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 9 880,000.00 4 15,400.00 1 450.00 1 450.00 

รวม 210 
147,520,770.0

0 
34 3,466,955.00 16 2,489,154.30 16 2,489,154.30 



47 
 

ซ. คณะกรรมการ 
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายพิรุณ ธงชยัสุวรรณ ประธานคณะกรรมการ 053459000 0861141446 - 

นายอานนัต์ ศรียาหลา้ คณะกรรมการ 053459000 0817830920 - 

นางรัตติกาล ศรีอุทธา คณะกรรมการ 053459000 0987765967 - 

นายส่งสุข มูลเมือง คณะกรรมการ 053459000 081-7464588 - 

นายยุทธกร แกว้งาม คณะกรรมการ 053459000 094-1647892 - 

นางพสักร มหาวรรณ ์ คณะกรรมการ 053459000 096-6946888 - 

นายสมจิต ปานหมอก คณะกรรมการ 053459000 - - 

นายสมบูรณ์ หงษป์ระสิทธ์ิ คณะกรรมการ 053459000 - - 

นายสมบูรณ์ มหาวนั คณะกรรมการ 053459000 - - 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 คณะกรรมการ 053459008 - - 

ทอ้งถิ่นอ าเภอแม่อาย คณะกรรมการ 053459626 - - 

พฒันาการอ าเภอแม่อาย คณะกรรมการ 053459626 - - 

นางวรรณ๊ ทองหลา้ คณะกรรมการ 053459000 - - 

นายดวงแกว้ เมืองปา คณะกรรมการ 053459000 0810296695 - 

นางน่ิมอนงค ์คุณหลวง คณะกรรมการ 053459000 0892640797 - 

ปลดัเทศบาลต าบลแม่อาย กรรมการและเลขานุการ 053459000 0811114838 - 

หัวหน้าส านกัปลดัเทศบาล ผูช่้วยเลขานุการ 053459000 0864476238 - 
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2. คณะกรรมการ ติดตามแผน 
ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นางนงลกัษณ์ ทานนัท ์ กรรมการ 053459000 0895590831 - 

นายพสักร มหาวรรณ ์ คณะกรรมการ 053459000 0966946888 - 

นายประพนัธ์ วรรณปัน คณะกรรมการ 053459000 0895607925 - 

นางน่ิมอนงค ์คุณหลวง คณะกรรมการ 053459000 0892640797 - 

นายรัชชานนต์ ผาสุก คณะกรรมการ 053459000 0918599704 - 

นายสมจิต ปานหมอก คณะกรรมการ 053459000 - - 

พฒันาการอ าเภอแม่อาย คณะกรรมการ 053459626 - - 

ทอ้งถิ่นอ าเภอแม่อาย คณะกรรมการ 053459626 - - 

นายสุนทร พุดสวสัด์ิ คณะกรรมการ 053459000 - - 

ปลดัเทศบาลต าบลแม่อาย คณะกรรมการ 053459000 0818846633 - 

หัวหน้าส านกัปลดัเทศบาล คณะกรรมการและเลขานุการ 053459000 0819503459 - 

 
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ส.ต.อ. ณรงค ์ปิติปุญญพฒัน์ ประธานคณะกรรมการ 053459000 0811114838 - 

นางสาวสายทอง ต๊ะวิชยั คณะกรรมการ 053459000 ต่อ 110 0899905005 - 

นายภาคิม จิรจตุรพรกุล คณะกรรมการ 053459000 ต่อ 109 0979818354 - 

นางชมชนก มณีพรหม คณะกรรมการ 059459000 0813888980 - 

นายกสิน พนัธวงค ์ คณะกรรมการ 053459000 0931401728 - 

นางเดือนเพญ็ อินต๊ะแกว้ คณะกรรมการ 053459000 0864476238 - 

นายอธิศกัดืิ ทองค า คณะกรรมการ 053459000 0956758375 - 

นายดวงแกว้ เมืองปา กรรมการ 053459000 0810296695 - 

นางณรงค ์ปัญญากุล กรรมการ 053459000 0828977718 - 

นายศิริชยั เวชโกศล กรรมการ 053459000 - - 

นางสาววิสุลดัดา ทรายค า หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 053459000 0629963263 - 

นายพิเชียร ทาแกง นกัวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบติัการ 

053459000 0808506347 - 
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ทั้งน้ี หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งมีขอ้สงสัยหรือมีความประสงคจ์ะเสนอตวาม
คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลแม่อายทราบ เพื่อจะไดพ้ิจารณาการวางแผนพฒันาและปรับปรุง
การด าเนินการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
 
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั 
                                                              ประกาศ  ณ  วนัที ่ 29  ธันวาคม  2565 
 
 
 
 
 
                                                                        (นายพิรุณ  ธงชยัสุวรรณ) 
                                                              นายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลแม่อาย 
 
 

 


