รายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย
( พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 1

บทนำ
1.1 ความหมายของการติดตามประเมินผล

1)การติดตาม เป็นการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนที่มกี ารกำหนดไว้แล้ว เพื่อนำข้อมูลใช้ในการ
ตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หรือกำหนดวิธีการดำเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น
ดังนัน้ จุดเน้นที่สำคัญของการติดตาม คือ การปฏิบัติการต่างๆ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม กำกับการ
ปฏิบัติงานของโครงการ การติดตาม จะเกิดขึ้นในขณะที่โครงการกำลังเดินทางตามแผนที่กำหนดไว้
2)การประเมินผล เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างเป็นระบบและนำผลมาใช้ในการ
เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการ การประเมินผลจะเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของโครงการ
นับตั้งแต่ก่อนตัดสินใจจัดทำโครงการ การประเมินผลจะเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของโครงการ นับตั้งแต่ก่อน
ตัดสินใจทำโครงการ ในขณะดำเนินงานในช่วงระยะต่างๆและเมื่อโครงการดำเนินงานเสร็จแล้วหรือประเมินผล
กระทบที่เกิดขึน้ จากการดำเนินโครงการบางมิตินำมาใช้ในการประเมินความสำเร็จของโครงการว่า บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้หรือไม่ มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง
1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตาม
1) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด
2)เพื่อติดตามความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าและปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะๆและเพื่อเป็น
สารสนเทศประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในช่วงเวลาที่เหมาะสม
3)เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผน
ดำเนินงานในปีต่อไป
4)เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ ัดร้อยละและความสำเร็จขอการปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของสำนัก/กอง
5)เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้
6.เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่อาย เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธ
กิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดหรือไม่และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบ
การประเมินในระดับใด

1.3 กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผน
ความสำคัญของการติดตาม
การติดตามเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่หาก
ไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูง
เกินกว่าทีก่ ำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิด
ปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ไดรับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการ
มีระบบติดตามที่ดแี ล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ตน้ ทุน ดำเนินงานต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น การระบุ
ปัญหาที่เกิดขึน้ ในโครงการและการเสนอแนวทางแก้ปัญหาการติดตามความสามารถในการเข้าถึงโครงการของ
กลุ่มเป้าหมาย การติดตามและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการ
ปรับปรุงการดำเนินงาน
ความสำคัญของการประเมินผล
เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินงานเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ใน
การปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน
การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชีว้ ่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชีว้ ัด
ว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนัน้ ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้
หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร งบประมาณ
เพียงใดซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปปรับปรุงและ
การตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างเป็น
หลักเกณฑ์โดยใช้ขอ้ มูลที่รวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้
1.4 วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและความสำเร็จ
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
หรือไม่และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
1.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย กำหนดกรอบแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิน่ และประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบและแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถ
ติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่อาย

3.คณะกรรมการและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนดโดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตงั้ แต่ก่อนเริ่มโครงการ
พัฒนาตามแผนดำเนินงานสิน้ สุดโครงการ
4.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
ท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่อาย
เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่อายต่อสภาเทศบาลตำบลแม่อาย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลโครงการให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครัง้ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
5.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อายอาจให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในรายงาน
การติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาท้อ งถิ่ นของเทศบาลตำบลแม่อ ายกำหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
3.1
การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีก ารนี้ จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่ อดู
ระดั บ การเปลี่ย นแปลง ซึ่ งรวมถึ งแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบั ติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 3/5 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อาย (จะใช้การทดสอบและการวัด
อย่างไร) โครงการจัดงานประเพณี ยี่เป็ง (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการวันเทศบาล (จะใช้การ
ทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น
3.2
การสั มภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์ เดี่ยว หรือกลุ่มก็ ได้ การสัมภาษณ์ เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ย วข้อง ผู้ได้รับ ผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับ ใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มพี ิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน
3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
แม่อายใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่อายมีการบันทึก
การสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant
observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้าน
หรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการ
สังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์
ของผู้มสี ่วนได้เสียในเทศบาลตำบลแม่อาย
3.4
การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อายคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อายจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น
อย่ างยิ่ งที่ จะต้ องใช้เอกสาร ซึ่งเป็ น เอกสารที่ เกี่ ย วข้องกั บ ยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นา ปั ญ หาความต้ อ งการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลแม่อาย
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมิ นผลมี ประโยชนที่ สำคัญ คื อ การนำไปใช้แก้ไขปั ญ หาต่ าง ๆ ระหว่างดำเนิ น
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยก
เป็นหัวข้อได้ ดังนี้
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่นและ
การดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ
และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูม้ ีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบั ติงานและผู้เกี่ยวข้องกั บการพั ฒนาท้ องถิ่ น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มี ความสำนึกต่ อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง
ๆ ของเทศบาลตำบลแม่อายสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลแม่อายแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลแม่อายเกิด
ความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรั ก ษาคุ ณ ภาพของงานหรื อ ภารกิ จให้ เป็ นไปและตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ของโครงการ
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย

รายงาน
การประเมินเชิงคุณภาพ
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย
(พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การสำรวจความพึงพอใจของผู้บริหารประจำปี พ.ศ. 2563
จำนวน 4 ด้าน
1) ด้านการศึกษา
2) ด้านเทศกิจหรือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3) ด้านรายได้หรือภาษี
4) ด้านสาธารณสุข

รายงานผลการศึกษา
การศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการสารวจความพึงพอใจของผูร้ ับ บริ การตามมิติที่ 2 มิติด้า น การให้บริ การ
(ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ)ของการประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิ
ราชการประจาปี พ.ศ.2563 ของเทศบาลต าบลแม่ อ ายอ าเภอแม่ อ ายจังหวัด เชี ย งใหม่ โดยการประเมิ น
ความพึงพอใจครั้งนี้ได้แบ่งการนาเสนอผลการศึกษาตามลักษณะของงานที่ ให้บริ การทั้ง 4 ด้าน ออกเป็ น 3
ส่ ว น ได้แ ก่ 1) ข้อ มู ล ทั่วไปของผู ต้ อบแบบสอบถาม 2) ความพึ ง พอใจของการ ให้ บ ริ ก าร 3) ปั ญ หา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากให้บริ การหน่วยงาน/องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
4.1 งานด้านการศึกษา
ตอนที ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ างผู้ตอบแบบสอบถาม1
ในการศึกษาครั้งนี้คณะผูศ้ ึกษาได้ใช้แบบสอบถามกับประชาชนหรื อผูเ้ กี่ยวข้องที่มารับบริ การใน
งานด้านการศึกษาจานวน 75 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 72.00 มีอายุ20-30 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 44.00 มีการศึกษาระดมัธยมศึกษาตอนปลายบ (ม.4-ม.6)/ปวช. คิดเป็ นร้อยละ 28.00 ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไปคิดเป็ นร้อยละ 54.70 และอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลมากกว่า 20 ปี คิดเป็ นร้อยละ
61.30 (ตารางที่1)4.
ตารางที่.14ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้ อมูลทั่วไป

จานวน

ร้ อยละ

รวม

21
54
75

28.00
72.00
100.00

รวม

2
33
29
8
2
1
75

2.67
44.00
38.67
10.67
2.67
1.33
100.00

1. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
2. อายุ
1) ต่ากว่า20 ปี
2) 20 – 30 ปี
3) 31 – 40 ปี
4) 41 – 50 ปี
5) 51 – 60 ปี
6) มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ข้ อมูลทั่วไป
3. ระดับการศึกษา
1) ไม่ได้ศึกษา
2) ประถมศึกษา
3) มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1– ม.3)
4) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)/ปวช.
5) อนุปริ ญญา/ปวส.
6) ปริ ญญาตรี
7) สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม
4. อาชีพ
1) รับราชการ
2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3) พนักงานบริ ษทั เอกชน
4) ธุรกิจส่วนตัว
5) เกษตรกร
6) รับจ้างทัว่ ไป
7) อื่น ๆ ได้แก่คา้ ขาย
รวม
5. ระยะเวลาที่อาศัยในเขตเทศบาลจนถึงปัจจุบัน
1) ต่ากว่า 1 ปี
2) 1 – 5 ปี
3) 6 – 10 ปี
4) 11 – 20 ปี
5) มากกว่า 20 ปี
รวม

จานวน

ร้ อยละ

4
15
14
21
10
10
1
75

5.33
20.00
18.67
28.00
13.33
13.33
1.33
100.00

8
5
2
8
10
41
1
75

10.67
6.67
2.67
10.67
13.33
54.67
1.33
100.00

-

-

9
8
12
46
75

12.00
10.70
16.00
61.30
100.00

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของการให้ บริการ
ความพึงพอใจในการให้บริ การประชาชน คณะผูศ้ ึกษาประเมินผลงานของการให้บริ การ
แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมยจากการดาเนิ นงานของเทศบาลโดยวัดได้จากการสอบถามระดับความพึงพอใจ
ของกลุ่มเป้าหมายต่อการให้บริ การในด้านกระบวนการให้บริ การต่างๆดังนี้
โดยภาพรวมผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่าผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การและผลการ
ประเมินของเทศบาลต่อการดาเนินงานในด้านขั้นตอนการให้บริ กามีผลคะแนนอยูใ่ นระดับ 8
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 คิดเป็ นร้อยละ 89.60 ด้านช่องทางการให้บริ การมีผลคะแนนอยูใ่ นระดับ 8
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 คิดเป็ นร้อยละ 88.80 ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การมีผลคะแนนอยู่ในระดับ 8
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 คิดเป็ นร้อยละ 89.80 และด้านสิ่ งอานวยความสะดวกมีผลคะแนนอยูใ่ นระดับ 8
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 คิดเป็ นร้อยละ 89.40 (ตารางที่ 4.2)
ตารางที่ 4.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผลการประเมินของเทศบาลต่ อการดาเนินงาน
ในการให้ บริการงานด้านการศึกษา
ผลคะแนน
รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ร้ อยละ

ผล
คะแนน

4) มีอปุ กรณ์และเครื่ องมือที่ทนั สมัยในการให้บริ การ

4.48
4.48
4.49
4.49

0.578
0.601
0.601
0.578

89.60
89.60
89.80
89.80

5) มีระบบการให้บริ การตามลาดับก่อน-หลัง

4.47

0.684

89.40

4.48

0.608

89.60

8
8
8
8
8
8

0.623

89.80

8

4.37

0.632

87.40

8

ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้ บริการ
1) มีแผนผังขั้นตอนการบริ การที่ชดั เจน
2) มีข้นั ตอนการให้บริ การสะดวกและรวดเร็ ว

3) มีการแจ้งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน

โดยภาพรวม
ความพึงพอใจต่ อช่ องทางการให้ บริการ
1) มีช่องทางการให้บริ การ สามารถเข้าถึงได้ง่ายสะดวก
รวดเร็ ว
2) มีการให้บริ การนอกสถานที่/นอกเวลาราชการ
3)
มีการให้บริ การผ่านสื่ อเอกสารประชาสัมพันธ์ป้ายระชาสัม
พันธ์
4) มีการให้บริ การผ่านสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศเช่น
Facebook, Line

4.47

0.600

89.40

8

4.47

0.704

89.40

8

5) มีการเปิ ดรับฟังข้อคิดเห็นการให้บริ การหลากหลายช่องทาง

4.41

0.699

88.20

8

โดยภาพรวม

4.44

0.652

88.80

8

น้ า 4 - 3

ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
รายการประเมิน

ผลคะแนน
ค่าเบี่ยงเบน
ผล
ค่าเฉลีย่ มาตรฐาน
ร้ อยละ คะแนน

ความพึงพอใจต่อเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ใู ห้ บริการ
1) มีความรู ้ ความสามารถในการให้บริ กาเช่นตอบข้อคาถาม
ให้ความแนะนา สามารถแก้ปัญหาได้
2) มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้ตรงต่อเวลา
บริ การรวดเร็ ว และถูกต้อง
3)มีจิตบริ การมีความสุ ภาพอ่อนน้อมถ่อมตนและมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี
4)มีความเสมอภาคในการให้บริ การโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ

4.37

0.693

87.40

8

4.45

0.643

89.00

8

4.47

0.684

89.40

8

4.43
4.47

0.640
0.577

88.60
89.40

4.44

0.647

88.80

8
8
8

1)สถานที่ต้งั ของจุดบริ กามีความสะดวกในการเดินทางมารับบริ
การสามารถเข้าถึงได้ง่าย

4.52

0.601

90.40

9

2)มีป้ายข้อความบอกจุดบริ การ/ป้ายประชาสัมพันธ์การบริ การ

4.44

0.598

88.80

8

3)มีการจัดอารสถานที่ค สภาพแวดล้อม เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
สะอาดางความประทับใจสร้างแก่ผมู ้ าใช้บริ การ
4)จัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผูม้ ารับบริ การเช่น
สถานที่จอดรถ สถานที่นงั่ ห้องน

4.48

0.623

89.60

8

4.48

0.57 8

89.60

8

5)มีจุดประชาสัมพันธ์ บริ การข้อมูลข่าวส
โดยภาพรวม

4.45
4.47

0.622
0.604

89.00
89.40

8
8

5) มีความซื่อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส

โดยภาพรวม
ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก

ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การในงานด้านการศึกษา
มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 8 มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 46 คิดเป็ นร้ อยละ 4.89.20 และเมื่อพิจารณาใน รายละเอียด พบว่า
มี ค วามพึ งพอใจต่ อขั้น ตอนการให้ บ ริ ก ารมากที่ สุ ด รองลงมาคื อมี ค วามพึ งพอใจต่ อ สิ่ งอ านวยความสะดวก
และมีความพึงพอใจตชองทางการให้บริ การมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ ผูใ้ ห้บริ การในจานวนที่เท่ากันตามลาดับ
(ตาราง 4.3)
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ตารางที่ 4.3 ระดับความพึงพอใจของการให้ บริการในภาพรวมงานด้านการศึกษา
ผลคะแนน
รายการประเมิน
1) ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริ การ
2) ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริ การ
3) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ
4) ความพึงพอใจต่อสิ่ งอานวยความสะดวก
รวม

ค่ าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
4.48
4.44
4.44
4.47
4.46

0.608
0.652
0.647
0.604
0.628

ร้ อยละ

ผล
คะแนน

89.60
88.80
88.80
89.40
89.20

8
8
8
8
8

ตอนที่ ปัญหา3 อุปสรรค และข้ อเสนอแนะต่ อการให้ บริการงานด้ านการศึกษา
จากการสารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การตามมิติที่ 2 มิติดา้ นคุณภาพการให้บริ กาใน
งานด้านการศึกษาสามารถสรุ ปเป็ นประเด็นสาคัญแยกเป็ นข้อๆดังนี้ได้
- เทศบาลตาบลแม่อายควรมีการสารวจวิจยั หาข้อมูลใหม่ๆที่จาเป็ นเพื่อเป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาทางด้านการศึกษา หรื อมีการสร้างนวัตกรรมทางด้านการศึกษามาประยุกต์ใช้เป็ นแหล่ง
เรี ยนรู ้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับสาระการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
เทศบาลตาบลแม่อายควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการประยุกต์ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน
ประกอบในการจัดการเรี ยนการสอนเทศบาลตาบลแม่อายควรศึกษาถึงปัจจัยเชิงลึกที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ของผูป้ กครอง เพื่อพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลดียงิ่ ขึ้น
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4.2 งานด้านเทศกิจหรื อป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ตอนที่ ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ างผู้ตอบแบบสอบถาม1
ในการศึกษาครั้งนี้คณะผูศ้ ึกษาได้ใช้แบบสอบถามกับประชาชนหรื อผูเ้ กี่ยวข้องที่มารับบริ การ
ในงานด้านเทศกิจหรื อป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจานวน 100 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ น
ร้อยละ 66.00 มีอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 45.00 มีการศึษาระดับประถมศึกษาคิดเป็ น
ร้อยละ 75.00 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็ นร้อยละ 48.00 และอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาล
มากกว่า 20 ปี คิดเป็ นร้อยละ93.00 (ตารางที่ 4.4)
ตารางที่ 4.4 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม.
ข้ อมูลทั่วไป

จานวน

ร้ อยละ

รวม

34
66
100

34.00
66.00
100.00
-

รวม

2
6
12
35
45
100

2.00
6.00
12.00
35.00
45.00
100.00

2
75
7
3
9
3
1
100

2.00
75.00
7.00
3.00
9.00
3.00
1.00
100.00

2

-

1. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
2. อายุ
1) ต่ากว่า20 ปี
2) 20 – 30 ปี
3) 31 – 40 ปี
4) 41 – 50 ปี
5) 51 – 60 ปี
6) มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป

3. ระดับการศึกษา
1) ไม่ได้ศึกษา
2) ประถมศึกษา
3) มัธยมศึกษาตอนต้น (ม–.1ม.3)
4) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.–4 ม.6)/ปวช.
5) อนุปริ ญญา/ปวส.
6) ปริ ญญาตรี
7) สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม
4. อาชีพ
1) รับราชการ
2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3) พนักงานบริ ษทั เอกชน

2.00
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
ข้ อมูลทั่วไป
4) ธุรกิจส่วนตัว
5) เกษตรกร
6) รับจ้างทัว่ ไป
7) อื่น ๆ ได้แก่ผสู ้ ูงอายุนกั ศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย
รวม
5. ระยะเวลาที่อาศัยในเขตเทศบาลจนถึงปัจจุบัน
1) ต่ากว่า 1 ปี
2) 1 – 5 ปี
3) 6 – 10 ปี
4) 11 – 20 ปี
5) มากกว่า 20 ปี
รวม

จานวน
18
48
13
19
100

ร้ อยละ
18.00
48.00
13.00
19.00
100.00

1
2

1.00
2.00

-

-

4
93
100

4.00
93.00
100.00

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของการให้ บริการ
ความพึงพอใจในการให้บริ การประชาชน คณะผูศ้ ึกษาประเมินผลงานของการให้บริ การ
แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจากการดาเนิ นงานของเทศบาลโดยวัดได้จากการสอบถามระดับความ
พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการให้บริ การในด้นกระบวนการให้บริ การต่ง ๆ ดังนี้
โดยภาพรวมผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานใน
ด้านขั้นตอนการให้บริ การของเทศบาล มีผลคะแนนอยูใ่ นระดับ 9 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 คิดเป็ นร้อยละ
92.20 ด้านช่องทางการให้บริ การ มีผลคะแนนอยูใ่ นระดับ 8 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 คิดเป็ นร้อยละ
91.00 ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ มีผลคะแนนอยูใ่ นระดับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 คิดเป็ นร้อยละ 91.80
และด้านสิ่ งอานวยความสะดวก มีผลคะแนนอยูใ่ นระดับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 คิดเป็ นร้อยละ 93.20
(ตารางที่4.5)
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ตารางที่ 4.5 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผลการประเมินของเทศบาลต่ อการดาเนินงาน
ในการให้ บริการงานด้านเทศกิจหรื อป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
รายการประเมิน
ความพึงพอใจต่อขั้นตอนกาบริการให้
1) มีแผนผังขั้นตอนการบริ การที่ชดั เจน
2) มีข้นั ตอนการให้บริ การสะดวกและรวดเร็ ว
3) มีการแจ้งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่ชดั เจน
4) มีอุปกรณ์และเครื่ องมือที่ทนั สมัยในการให้บริ การ
5) มีระบบการให้บริ การตามลาดับก่อน-หลัง
โดยภาพรวม
ความพึงพอใจต่อช่ องทางการให้ บริการ
1) มีช่องทางการให้บริ การ สามารถเข้าถึงได้สะดวก
รวดเร็ว
2) มีการให้บริ การนอกสถานที่/ นอกเวลาราชการ
3) มีการให้บริ การผ่านสื่ อเอกสารประชาสัมพนธ์ป้าย
ประชาสัมพันธ์
4) มีการให้บริ การผ่านสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น
Facebook, Line
5) มีการเปิ ดรับฟังข้อคิดเห็นการให้บริ การหลากหลาย
ช่องทาง
โดยภาพรวม
ความพึงพอใจต่อเจ้ าทีผ่ ้ ใู ห้ บริการหน้ า
1) มีความรู ้ ความสามารถในการให้บริ การ เช่น
ตอบข้อคาถาม ให้ความแนะนา
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
2)
มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหนอย่างดี้าที่ได้ตรงต่
อเวลา บริ การรวดเร็และถูกต้อง
3) มีจิตบริ การมีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4) มีความเสมอภาคในการให้บริ การโดยไม่เลือก
ปฏิบตั ิ
5) มีความซื่อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส
โดยภาพรวม

ผลคะแนน
ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน ร้ อยละ ผล
มาตรฐาน
คะแนน
4.84
4.44
4.62
4.42
4.71
4.61

0.368
0.538
0.546
0.572
0.478
0.500

96.80
88.80
92.40
88.40
94.20
92.20

10

4.76
4.42

0.429
0.572

95.20
88.40

9
8

4.63

0.506

92.60

9

4.34

0.590

86.80

8

4.61
4.55

0.549
0.529

92.20
91.00

9
8

4.80

0.449

96.00

9

4.45

0.609

89.00

8

4.63

0.544

92.60

9

4.46
4.63
4.59

0.593
0.562
0.551

89.20
92.60
91.80

8
9
9

8
9
8
9
9
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
รายการประเมิน
ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก
1) สถานที่ต้ งั ของจุดบริ การมีความสะดวกในการ
เดินทางมารับบริ การสามารถเข้าถึงได้ง่าย
2) มีป้ายข้อความบอกจุดบริ การ/ป้ายประชาสัมพันธ์
การบริ การ
3) มีการจัดอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม เป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย สะอาด สร้างความประทับใจแก่
บริ การ
4) จัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกสาหผูร้ ับบบริ การ เช่น
สถานที่ จอดรถสถานที่นงั่ ห้องน้ า
5) มีจุดประชาสัมพันธ์ บริ การข้อมูลข่าวสาร
โดยภาพรวม

ผลคะแนน
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน ร้ อยละ ผล
มาตรฐาน
คะแนน
4.85

0.359

97.00

10

4.56

0.519

91.20

8

4.67

0.473

93.40

9

4.67
4.69

0.473
0.506

93.40
93.80

8
9

4.66

0.476

93.20

9

ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การ งานด้านเทศกิจใน
หรื อป้องกันบรรเทาสาธารณภัยมีผลคะแนนอยูใ่ นระดับ9มีค่าเฉลีท่ากับยเ 4.60 คิดเป็ นร้อยละ 92.00
และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่ามีความพึงพอใจต่อสิ่ งอานวยความสะดวกมากที่สุดรองลงมาคือ
มีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริ การมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การและมีควาพึงพอใจต่อ
ช่องทางการให้บริ กาตามลาดับ (ตาราง 4.6)
ตารางที่4.6 ระดับความพึงพอใจของการให้ บริการในภาพรวมงานด้านเทศกิจหรื อป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ผลคะแนน
รายการประเมิน
1) ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริ การ
2) ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริ กา
3) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ
4) ความพึงพอใจต่อสิ่ งอานวยความสะดวก
รวม

ค่าเฉลีย่
4.61
4.55
4.59
4.66
4.60

ค่ าเบี่ยงเบน
ร้ อยละ
มาตรฐาน
0.500
0.529
0.551
0.476
0.514

ผล
คะแนน

92.20
91.00
91.80
93.20
92.00
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9
8
9
9

9

ตอนที่ปัญหา 3 อุปสรรคและข้ อเสนอแนะต่ อการให้ บริกางานด้ านเทศกิจหรื อป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย
จากการสารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การตามมิติที่ 2 มิติดา้ นคุณภาพการให้บริ การใน
งานด้านเทศกิจหรื อป้องกันบรรเทาสาธารณภัยสามารถสรุ ปเป็ นประเด็นสาคัญแยกเป็ นข้อๆได้ดงั นี้
- เทศบาลตาบลแม่อายควรส่งเสริ มการบูรณากรความร่ วมมือกับผูน้ าชุมชนในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างสม่าเสมอช่การแจ้งเรื่ องราวร้องทุกข์หรื อกาหนดมาตรการดูแลและ
ป้องกันเหตุสาธารณภัยให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิง่ ขึ้น
- เทศบาลตาบลแม่อายควรสนับสนุนมาตรกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อย่างชัดเจน รวมทั้งจัดกาลังเจ้าหน้าที่หรื ออาสาสมัครในชุมชนให้ตอบสนองกับความต้องการของ
ประชาชนให้ดียงิ่ ขึ้น
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4.3 งานด้านรายได้หรื อภาษี
ตอนที่1ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ างผู้ตอบแบบสอบถาม
ในการศึกษครั้งนี้คณะผูศ้ ึกษาได้ใช้แบบสอบถามกับประชาชนหรื อผูเ้ กี่ยวข้องที่มารับบริ การใน
งานด้านรายได้หรื อภาษีจานวน 100 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ54.00 มีอายุ 51-60 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 35.00 การศึกษาระดับประถมศึกษาคิดเป็ นร้อยละ 37.00 ส่วนใหญ่ประกอบ อาชีพเกษตรกร
คิดเป็ นร้อยละ 40.00 และอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลมากกว่าปี 20คิดเป็ นร้อยละ81.00 (ตารางที่ 4.7)
ตารางที่ 4ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม.7
ข้ อมูลทั่วไป

จานวน

ร้ อยละ

รวม

46
54
100

46.00
54.00
100.00

รวม

1
10
12
20
35
22
100

1.00
10.00
12.00
20.00
35.00
22.00
100.00

13
37
17
17
6
9
1
100

13.00
37.00
17.00
17.00
6.00
9.00
1.00
100.00

1. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
2. อายุ
1) ต่ากว่า20 ปี
2) 20 – 30 ปี
3) 31 – 40 ปี
4) 41 – 50 ปี
5) 51 – 60 ปี
6) มากกว่า 60 ปี นไปขึ้
3. ระดับการศึกษา
1) ไม่ได้ศึกษา
2) ประถมศึกษา
3) มัธยมศึกษาตอนต้น (ม–.1ม.3)
4) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)/ปวช.
5) อนุปริ ญญา/ปวส.
6) ปริ ญญาตรี
7) สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม
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ตารางที่ 4(ต่อ).
ข้ อมูลทั่วไป
4. อาชีพ
1) รับราชการ
2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3) พนักงานบริ ษทั เอกชน
4) ธุรกิจส่วนตัว
5) เกษตรกร
6) รับจ้างทัว่ ไป
7) อื่นๆ ได้แก่ผสู ้ ู งอายุนกั เรี ยน นักศึกษา พนักงานมหาวิทยาลั
รวม
5. ระยะเวลาที่อาศัยในเขตเทศบาลจนถึงปัจจุบัน
1) ต่ากว่า 1 ปี
2) 1 – 5 ปี
3) 6 – 10 ปี
4) 11 – 20 ปี
5) มากกว่า 20 ปี
รวม

จานวน

ร้ อยละ

4
1
4
20
40
21
10
100

4.00
1.00
4.00
20.00
40.00
21.00
10.00
100.00

-

-

2
3
14
81
100

2.00
3.00
14.00
81.00
100.00

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของการให้ บริการ
ความพึงพอใจในการให้บริ การประชาชนคณะผูศ้ ึกษาประเมินผลงานของการให้บริ การ
แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจากการดาเนิ นงานของเทศบาลโดยวัดได้จากการสอบถามระดับความพึงพอใจ
ของกลุ่มเป้าหมายต่อการให้บริ การในด้านกระบวนการให้บริ ารต่างๆ ดังนี้
โดยภาพรวมผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานในด้าน
ขั้นตอนการให้บริ การของเทศบาล มีผลคะแนนอยูใ่ นระดับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 469. คิดเป็ นร้อยละ 93.80
ด้านช่องทางการให้บริ การ มีผลคะแนนอยูใ่ นระดับ 9มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 คิดเป็ นร้อยละ 92.80
ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การมีผลคะแนนอยูใ่ นระดับ 9มีค่าเฉลี่ยเท่ากับย 4.69 คิดเป็ นร้อยละ 93.80 และ
ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก มีผลคะแนนอยูใ่ นระดับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 คิดเป็ นร้อยละ 94.00
(ตารางที่ 4.8)
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ตารางที่ 4.8 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผลการประเมินของเทศบาลต่ อการดาเนินงาน
ในการให้ บริกางานด้านรายได้หรื อภาษี
รายการประเมิน
ความพึงพอใจต่ อขั้นตอนการให้ บริการ
1) มีแผนผังขั้นตอนการบริ การที่ชดั เจน
2) มีข้นั ตอนการให้บริ การสะดวก และรวดเร็ ว
3) มีการแจ้งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องอยูช่ ดั เจน
4) มีอุปกรณ์และเครื่ องมือที่ทนั สมัยในการให้บริ การ
5) มีระบการให้บริ การตามลาดับก่อน-หลัง

โดยภาพรวม
ความพึงพอใจต่อช่ องทางการให้ บริการ
1) มีช่องทางการให้บริ การ สามารถเข้าถึงได้ง่ายสะดวก
รวดเร็ ว
2) มีการให้บริ การนอกสถานที่/นอกเวลาราชการ
3) มีการให้บริ การผ่านสื่ อเอกสารประชาสัมพันธ์ป้าย
ประชาสัมพันธ์
4) มีการให้บริ การผ่านสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น
Facebook, Line
5) มีการเปิ ดรับฟังข้อคิดเห็นการให้บริ การหลากหลาย
ช่องทาง

โดยภาพรวม

ค่าเฉลี่ย

ผลคะแนน
ค่ าเบี่ยงเบน ร้ อยละ
ผล
มาตรฐาน
คะแนน

4.71
4.69
4.69
4.67
4.69
4.69

0.456
0.465
0.465
0.473
0.465
0.465

94.20
93.80
93.80
93.40
93.80
93.80

9

4.66
4.68

0.476
0.469

93.20
93.60

9

4.63

0.485

92.60

9

4.63

0.506

92.60

9

4.61
4.64

0.490
0.485

92.20
92.80

9

9
9
9
9
9

9

9
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ตารางที่4.8 (ต่ อ)
รายการประเมิน

ความพึงพอใจต่ อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริกา
1) มีความรู ้ ความสามารถในการให้บริ การ เช่น
ตอบข้อคาถาม ให้ความแนะนา สามารถแก้ปัญหาไ
อย่างถูกต้อง
2) มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็
ตรงต่อเวลา บริ การรวดเร็ และถูกต้อง
3) มีจิตบริ การ มีควภาพมสุอ่อนน้อมถ่อมตน
และมมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4) มีความเสมอภาคในการให้บริ โดยไม่เลือก
ปฏิบตั ิ
5) มีความซื่อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส
โดยภาพรวม
ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก
1) สถานที่ต้ งั ของจุดบริ กามีความสะดวกในการ
เดินทางมารับบริ การสามารถเข้าถึงได้ง่าย
2) มีป้ายข้อความบอกจุดบริ การ/ป้า
ประชาสัมพันธ์การบริ การ
3) มีการจัดอาคารสถานที่สภาพแวดล้อม
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย สะอาด
สร้างความประทับใจแก่ผมู ้ าใช้บริ การ
4) จัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกสาหมารับผู ้
บริ การเช่น สถานที่จอดรถ สถานที่นงั่ ห้องน้ า
5) มีจุดประชาสัมพันธ์ บริ การข้อมูลข่าวสาร
โดยภาพรวม

ค่าเฉลี่ย

ผลคะแนน
ค่ าเบี่ยงเบน ร้ อยละ
ผล
มาตรฐาน
คะแนน

4.70

0.461

94.00

9

4.70

0.461

94.00

9

4.67

0.473

93.40

9

4.70

0.461

94.00

9

4.70
4.69

0.461
0.463

94.00

9

93.80

9

4.72

0.451

94.40

9

4.72

0.451

94.40

9

4.73

0.446

94.60

9

4.65

0.479

93.00

9

4.68

0.469
0.459

93.60
94.00

9

4.70

9

ในภาพรวมทั้ง 4 ด้านผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การงาในด้านรายได้
หรื อภาษีมีผลคะแนนอยูใ่ นระดับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ68 4คิดเป็ นร้อยละ.3. 609 และเมื่อพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่ามีความพึงพอใจต่อสิ่ านวยความสะดวกมากที่สุด รองลงมาคือมีความพึงพอใจต่อ
ขั้นตอนการให้บริ การมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การในระดับเท่ากันและมีความพึงพอใจต่อ
ช่องทางการให้บริ กาตามลาดับ (ตารางที่ 4.9)
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ตารางที่ 4.9 ระดับความพึงพอใจของการให้ บริการในภาพรวมงานด้านรายได้หรื อภาษี
ผลคะแนน
รายการประเมิน
1) ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริ การ
2) ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริ การ
3) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ
4) ความพึงพอใจต่อสิ่ งอานวยความสะดวก
รวม

ค่ า
ค่าเฉลีย่ เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4.69
4.64
4.69
4.70
4.68

0.465
0.485
0.463
0.459
0.468

ร้ อยละ

ผล
คะแนน

93.80

9

92.80
93.80

9

94.00

9

93.60

9

9

ตอนที่3.ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการให้ บริการงานด้านรายได้หรื อภาษี
จากการสารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การตามมิติที่2มิติดา้ นคุณภาพการให้บริ การในงาน
ด้านรายได้หรื อภาษีสามารถสรุ ปเป็ นประเด็นสาคัญแยกเป็ นข้อๆ ได้ดงั นี้
- เทศบาลตาบลแม่อายควรมีการติดตามและรับฟั งความคิดเห็นของผูร้ ับบริ การหรื อจัด
กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกั ตามโอกาสต่างๆ เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับนั้นมาปรับปรุ งแก้ไข
กระบวนการปฏิบตั ิงานหรื อการให้บริ การที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนมากที่สุด
- เทศบาลตาบลแม่อายควรเน้นการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใน
รู ปแบบต่างๆ หลากหลายช่องทางเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
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4.4 งานด้ านสาธารณสุ ข
ตอนที่1 ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ างผู้ตอบแบบสอบถาม
ในการศึษาครั้งนี้คณะผูศ้ ึกษาได้ใช้แบบสอบถามกับผูร้ ับบริ การในงานด้านสาธารณสุขจานวน
100 คน พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ68.00 ส่ วนใหญ่มีอายุมากกว่า60 ปี ขึ้นไปคิดเป็ น
ร้อยละ45.00มีการศึกษาระดับประถมศึกษาคิดเป็ นร้อยละ75.00 ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็ นร้อยละ
51.00 และอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลมากกว่า 20 ปี คิดเป็ นร้อยละ94.00 (ตารางที่.10)4
ตารางที่ 4.10ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแ บสอบถาม
ข้ อมูลทั่วไป

จานวน

ร้ อยละ

รวม

32
68
100

32.00
68.00
100.00

รวม

1
1
7
10
36
45
100

1.00
1.00
7.00
10.00
36.00
45.00
100.00

2
75
7
10
2
3
1
100

2.00
75.00
7.00
10.00
2.00
3.00
1.00
100.00

1. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
2. อายุ
1) ต่ากว่า20 ปี
2) 20 – 30 ปี
3) 31 – 40 ปี
4) 41 – 50 ปี
5) 51 – 60 ปี
6) มากกว่ 60 ปี ขึ้นไป

3. ระดับการศึกษา
1) ไม่ได้ศึกษา
2) ประถมศึกษา
3) มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1– ม.3)
4) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.–4 ม.6)/ปวช.
5) อนุปริ ญญา/ปวส.
6) ปริ ญญาตรี
7) สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ)
ข้ อมูลทั่วไป
4. อาชีพ
1) รับราชการ
2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3) พนักงานบริ ษทั เอกชน
4) ธุรกิจส่วนตัว
5) เกษตรกร
6) รับจ้างทัว่ ไป
7) อื่น ๆ ได้แก่ผสู ้ ู งอายุนกั ศึกษา
รวม
5. ระยะเวลาที่อาศัยในเขตเทศบาลจนถึงปัจจุบัน
1) ต่ากว่า 1 ปี
2) 1 – 5 ปี
3) 6 – 10 ปี
4) 11 – 20 ปี
5) มากกว่า20 ปี
รวม

จานวน

ร้ อยละ

1

1.00

-

-

4
23
51
16
5

4.00
23.00
51.00
16.00
5.00

100

100.00

-

-

1

1.00

-

-

5
94

5.00
94.00
100.00

100

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของการให้ บริการ
ความพึงพอใจในการให้บริ การประชาชน คณะผูศ้ ึกษาประเมินผลงานของการให้บริ การ
แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจากการดาเนินงานของเทศบาล โดยวัดได้จากการสอบถามระดับ
ความพึงอใจของกลุ่มเป้าหมยต่อการให้บริ การในด้านกระบวนการให้บริ การต่างๆดังนี้
โดยภาพรวมผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูร้ ับริ การมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานใน
ด้านขั้นตอนการให้บริ การของเทศบาลมีผคะแนนอยูใ่ นระดับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 คิดเป็ นร้อยละ
91.20 ด้านช่องทางการให้บริ การ มีผลคะแนนอยูใ่ นระดับ8มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.49คิดเป็ นร้อยละ
89.80
ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การผลคะแนนอยูใ่ นระดับมี9มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.53คิดเป็ นร้อยละ90.60
ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกมีผลคะแนนอยูใ่ นระดับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.58 คิดเป็ นร้อยละ91.60
(ตารางที่4.11)

ห น้ า 4 - 17

ตารางที่ 4.11 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผลการปะเมินของเทศบาลต่อการดาเนินงาน
ในการให้ บริการงานด้ านสาธารณสุ ข
รายการประเมิน

ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้ บริ
1) มีแผนผังขั้นตอนการบริ การที่ชดั เจน
2) มีข้นั ตอนการให้บริ การสะดว และรวดเร็ ว
3) มีการแจ้งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่
ชัดเจน
4) มีอุปกรณ์และเครื่ องมือที่ทนั สมัยในการ
ให้บริ การ
5) มีระบบการให้บริ การตามลาดับก่อน-หลัง
โดยภาพรวม
ความพึงพอใจต่อช่ องทางการให้ บริการ
1) มีช่องทางการให้บริ การ สามารถเข้าถึงได้ง่าย
สะดวก รวดเร็ว
2) มีการให้บริ กรนอกสถานที่/นอกเวลาราชการ
3) มีการให้บริ การผ่านสื่ อเอกสารประชาสัมพัป้าย
ประชาสัมพันธ์
4) มีการให้บริ การผ่านสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศเช่น
Facebook, Line
5) มีการเปิ ดรับฟังข้อคิดเห็นการให้บริ การหลกหลาย
ช่องทาง
โดยภาพรวม
ความพึงพอใจต่ อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริการ
1) มีความรู ้ ความสามารถในการให้บริ การ เช่น
ตอบข้อคาถาม ให้ความแนะนา สามารถแก้ปัญหาไ
อย่างถูกต้อง
2) มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นอย่างดี
ตรงต่อเวลา บริ การรวดเร็ ว และถูกต้อง
3) มีจิตบริ การ มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่ มตน และ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4) มีความเสมอภาคในการให้บริ การโดยไม่เลือก
ปฏิบตั ิ
5) มีความซื่อสัตย์สุจริ โปร่ งใส
โดยภาพรวม

ค่าเฉลี่ย

ผลคะแนน
ค่ าเบี่ยงเบน ร้ อยละ
ผล
มาตรฐาน
คะแนน

4.83
4.40

0.428
0.512

96.60
88.00

10
8

4.63

0.544

92.60

9

4.35

0.557

87.00

8

4.60
4.56

0.512
0.511

92.00

9

91.20

9

4.69

0.486

93.80

9

4.35

0.575

87.00

8

4.48

0.577

89.60

8

4.34

0.536

86.80

8

4.57

0.537

91.40

9

4.49

0.542

89.80

8

4.75

0.458

95.00

9

4.37

0.544

87.40

8

4.56

0.574

91.20

9

4.36

0.542

87.20

8

4.62
4.53

0.488
0.521

92.40

9
9

90.60
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ)
รายการประเมิน
ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก
1) สถานที่ต้ งั ของจุดบริ การมีความสะดวกในการ
เดินทางมารับบริ การสามารถเข้าถึงได้ง่าย
2) มีป้ายข้อความบอกจุดบริ การ/ป้า
ประชาสัมพันธ์การบิ
3) มีการจัดอาคารสถานที่สภาพแวดล้อม เป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยสะอาด สร้างความประทับใจ
แก่ผมู ้ าใช้บริ การ
4) จัดให้มีสิ่งอานวยควา สะดวกสาหรับผูม้ ารับ
บริ การเช่น สถานที่จอดรถ สถานที่นงั่ ห้องน
5) มีจุดประชาสัมพันธ์การข้อมูลข่าวสารบริ
โดยภาพรวม

ค่าเฉลีย่

ผลคะแนน
ค่าเบี่ยงเ ร้ อยละ ผล
มาตรฐาน
คะแนน

4.79

0.409

95.80

10

4.43

0.517

88.60

8

4.63

0.525

92.60

9

4.45

0.520

89.00

8

4.60
4.58

0.512
0.497

92.00
91.60

9

9

ในภาพรวมทั้ง 4านด้ผตู ้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การในงานด้านสาธรณสุ ข
มีผลคะแนนอยูใ่ นระดับ9มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.54คิดเป็ นร้อยละ90.80 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า
มีควาพึงพอใจต่อสิ่ งอานวยความสะดวกมากที่สุดรองลงมาคือมีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริ การ
มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การและมีความพึงพอใจต่ช่องทางการให้บริ การตามลาดับ (ตาราง
4.12)
ตารางที่ 4.12ระดับความพึงพอใจของการให้ บริรในภาพรวมงานด้ านสาธารณสุ ข
รายการประเมิน

1) ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริ การ
2) ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริ การ
3) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ
4) ความพึงพอใจต่อสิ่ งอานวยค ามสะดวก
รวม

ค่าเฉลี่
4.56
4.49
4.53
4.58
4.54

ผลคะแนน
ค่ าเบี่ยงเบ
ร้ อยละ
มาตรฐาน
0.511
91.20
0.542
89.80
0.521
90.60
0.497

0.518

ผล
คะแนน

91.60
90.80

ห น้ า 4 - 19

9
8
9
9

9

ตอนที่3 ปัญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะต่ อการให้ บริการงานด้ านสาธารณสุ ข
จากการสารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การตามมิติที่ 2 มิติดา้ นคุณภาพการให้บริ กาใน
งานด้านสาธารณสุ ขสามารถสรุ ปเป็ นประเด็นสาคัญแยกเป็ นข้อๆได้ดงั นี้
- เทศบาลตาบลแม่อายควรจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานออกสารวจดูแลและติดตามกิจกรรม
ด้านสุขอนามัยของชุมชนอกสถานที่ เพื่อสร้างความพึงพอใจในการให้บริ การต่อชุมชนให้ดียงิ่ ขึ้น
- เทศบาลตาบลแม่อายควรส่งเสริ มกิจกรรมให้ประชาชนในชุมชนตระหนักและร่ วมกัน
รักษาความสะอาดในชุมชนและในเขตเทศบาลตาบลแม่อายอย่างสม่าเสมอ
- เทศบาลตาบลแม่อายควรเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับโครงการหรื อกิจกรรมด้านสุ ขอนามัย

สิ่ งแวดล้อมให้แก่ประชาชนในชุมชนทราบและจัดกิจกรรมให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในโครงการหรื อ
กิจกรรมอย่างสม่าเสมอ
- เทศบาลตาบลแม่อายควรจัดโครงการ/กิจกรรมส่ งเสริ มให้ความรู ้แก่ประชาชนทั้งรวม
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในการจัด ารขยะมูลฝอยในครัวเรื อนย่างถูกสุขลักษณะ
โดยภาพรวมกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจต่อการบริ การของ
เทศบาลตาบลแม่อายมีผลคะแนนอยูใ่ นระดับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.57 คิดเป็ นร้อยละ91.40
เมื่อพิจณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่ามีความพึงพอใจต่งานด้านรายได้หรื อภาษีเป็ นอันดับที่ 1
รองลงมาคืองานด้านเทศกิจหรื อป้องกันบรรเทาสาธารณภัยงานด้านสาธารณสุขและ งานด้านการศึกษา
ตามลาดับ(ตารางที่4.13)
ตารางที่4.13 สรุ ประดับความพึงพอใจต่ อการให้ บริงาน 4 ด้ านของเทศบาลตาบลแม่ อาย
รายการประเมิน

1) งานด้านการศึกษา
2) งานด้านเทศกิจหรื อป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
3) งานด้านรายได้หรื อภาษี
4) งานด้าสาธารณสุข
โดยภาพรวม

ค่าเฉลี่
4.46
4.60
4.68
4.54
4.57

ผลคะแนน
ค่ าเบี่ยงเ
ร้ อยละ
มาตรฐาน
0.628
89.20
0.514
92.00
0.468
93.60

ผล
คะแนน
8
9
9

0.518

90.80

9

0.532

91.40

9
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สรุ ปผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผล
สานักบริ การวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทาการสารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การของ
เทศบาลตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 4 งาน ซึ่งประกอบด้วย
1. การให้บริ การโดยภาพรวมของงานด้านการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริ การ ผลคะแนนอยูใ่ นระดับ 8 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 คิดเป็ นร้อยละ 89.20
2. การให้บริ การโดยภาพรวมของงานด้านเทศกิจหรื อป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การ ผลคะแนนอยูใ่ นระดับ 9 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 คิดเป็ นร้อยละ 92.00
3. การให้บริ การโดยภาพรวมของงานด้านรายได้หรื อภาษี พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริ การ ผลคะแนนอยูใ่ นระดับ 9 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 คิดเป็ นร้อยละ 93.60
4. การให้บริ การโดยภาพรวมของงานด้านสาธารณสุข พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริ การ ผลคะแนนอยูใ่ นระดับ 9 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 คิดเป็ นร้อยละ 91.40
เมื่อพิจารณา เปรี ยบเทียบความพึงพอใจในประสิ ทธิภาพการให้บริ การต่องานแต่ละด้าน พบว่า
มีความพึงพอใจต่องานด้านรายได้หรื อภาษี เป็ นอันดับที่ 1 รองลงมาคือ งานด้านเทศกิจหรื อป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
งานด้านสาธารณสุข และงานด้านการศึกษา

รายงาน
การประเมินเชิงปริมาณ
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย
(พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อายต่อนายกเทศมนตรีตำบลแม่
อาย เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่อายเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลแม่อาย และคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลพร้อมทั้งประการผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล
แม่อายทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ จึงได้สรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ต่อไปนี้
จำนวนโครงการ
ที่

ยุทธศาสตร์

1 การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน

จำนวนโครงการที่ จำนวนโครงการที่ ร้อยละ
ปรากฏอยู่ในแผน
ปฏิบัติได้

อันดับ

606

74

12.21

7

2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฯ

6

3

50.00

3

3 การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10

3

30.00

4

4 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมฯ

33

7

21.21

5

5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

100

17

17.00

6

6 การพัฒนาด้านจัดการระเบียบชุมชนสังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย

12

6

50.00

2

7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

11

10

90.90

1

778

120

15.42

รวม

สรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่อาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเทียบจากจำนวน
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) เฉพาะปี พ.ศ. 2563 กับจำนวนโครงการที่ ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทั้งสิน้ จำนวน 778 โครงการและจำนวนโครงการที่
ปฏิบัติได้ จำนวน 120 โครงการคิดเป็นร้อยละ 15.42 %
รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่อาย
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำนวน 74 โครงการ จำนวนงบประมาณ 10,497,700 บาท ดังต่อไปนี้
ที่
1

รายการ (โครงการ)

งบประมาณ

ก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 35หมู่ที่ 7
ตำบลแม่อาย

304,500.00

2

ก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 9/1 หมูท่ ี่ 11
ตำบลแม่อาย

128,500.00

3

ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 58 (ทั้ง 2 ฝัง่ )
หมู่ที่ 8 ตำบลมะลิกา

60,000.00

4

ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 58/5 หมูท่ ี่ 8 ตำบลมะลิกา

30,000.00

5

ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 39/4 หมูท่ ี่ 9 ตำบลมะลิกา

74,400.00

6

ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 53 หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา

69,000.00

7

ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 29 หมูท่ ี่ 5 ตำบลแม่อาย

135,000.00

8

ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 35 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่อาย

120,000.00

9 ก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 35/3 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อาย
10 ก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 39/13

320,000.00

ตำบลมะลิกา
ก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ลำเหมืองปง ถนนเทศบาล ซอย 53/4 หมู่ที่ 5

11
12 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 34 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่อาย

หมูท่ ี่ 2

187,000.00

ตำบลมะลิกา

183,000.00
34,500.00

13 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 39/13 หมูท่ ี่ 2 ตำบลมะลิกา

40,000.00

14 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 39/13A หมู่ที่ 2 ตำบลมะลิกา

52,000.00

15 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 57/8 หมูท่ ี่ 6 ตำบลมะลิกา

230,000.00

16 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 9 หมูท่ ี่ 11 ตำบลแม่อาย

120,000.00

17 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 4/2 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อาย

119,500.00

18 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 64/1A หมู่ที่ 10 ตำบลมะลิกา

82,600.00

19 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 57/8B หมู่ที่ 6 ตำบลมะลิกา

120,000.00

20 ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 20 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อาย

78,000.00

21 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 29 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่อาย

22,300.00

ที่

รายการ (โครงการ)

งบประมาณ

22 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 29/5 หมูท่ ี่ 5 ตำบลแม่อาย

30,700.00

23 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 35/3 หมูท่ ี่ 6 ตำบลแม่อาย

47,500.00

24 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 35/3A หมูท่ ี่ 6 ตำบลแม่อาย

30,000.00

25 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 35/3B หมูท่ ี่ 7 ตำบลแม่อาย

82,500.00

26 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 35/3D หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อาย

16,300.00

27 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 35/3E หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อาย

31,500.00

28 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 35/3G หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อาย

32,500.00

29 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 35/4 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อาย

38,500.00

30 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 57/12 หมูท่ ี่ 6 ตำบลมะลิกา

12,000.00

31 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 57/8B หมู่ที่ 6 ตำบลมะลิกา

13,900.00

32 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 9 หมู่ที่ 11 ตำบลแม่อาย

32,500.00

33 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 9/7 หมู่ที่ 11 ตำบลแม่อาย

15,900.00

34 ก่อสร้างพนังกั้นดิน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 39/12 หมู่ที่ 9 ตำบลมะลิกา

63,000.00

35 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 68 หมูท่ ี่ 4 ตำบลมะลิกา

138,200.00

36 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 39/1A หมูท่ ี่ 7 ตำบลแม่อาย

71,000.00

37 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 68/1A หมูท่ ี่ 10 ตำบลมะลิกา

192,000.00

38 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 30 หมูท่ ี่ 3 ตำบลแม่อาย

81,000.00

39 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 34/4 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่อาย
40 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 39/2 แยกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 7

60,500.00
85,000.00

ตำบลแม่อาย

41 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 39/6 หมูท่ ี่ 6 ตำบลแม่อาย

238,800.00

42 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 44/1 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อาย

100,200.00

44 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 51 หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา

77,200.00

45 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 52 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อาย

60,500.00

46 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 52 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่อาย

122,700.00

47 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 56/5 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่อาย

203,500.00

48 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 58/5 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่อาย

98,500.00

49 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 60/B หมู่ที่ 3 ตำบลมะลิกา

56,500.00

50 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 14 หมูท่ ี่ 1 ตำบลแม่อาย

144,000.00

51 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 16/1 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อาย

208,000.00

ที่

งบประมาณ

รายการ (โครงการ)

52 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 21 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อาย

166,000.00

53 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 68/2 หมูท่ ี่ 4 ตำบลมะลิกา

78,800.00

57 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 35/3 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อาย

300,000.00

58 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 53/4 หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา

400,000.00

59 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. เทศบาลซอย 29 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่อาย

440,000.00

60 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 เชือ่ มหมู่ที่ 9 ตำบลมะลิกา

1,950,000.00

61 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 4/2 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อาย

350,000.00

62 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 56/7A หมู่ที่ 8 ตำบลแม่อาย

240,000.00

63 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 1/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อาย

51,300.00

64 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 1/A หมูท่ ี่ 1 ตำบลแม่อาย

68,500.00

65 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 53/10 หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา

28,000.00

66 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 46 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อาย

195,900.00

67 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 6 หมูท่ ี่ 1 ตำบลแม่อาย

200,000.00

68 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 68 หมูที่ 4 ตำบลมะลิกา

360,000.00

69 โครงการปรับปรุงคอสะพานต้นตอง ถนนเทศบาล ซอย 58 หมู่ที่ 8 ตำบลมะลิกา

84,000.00

70 โครงการขุดบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่อาย

72,000.00

ั นาเด็กเล็กบ้านดอยแก้ว
71 โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน ศูนย์พฒ

167,800.00

72 โครงการก่อสร้างรัว้ และประตูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย(บ้านเด่น)
73 โครงการปรับปรุงห้องล้างหน้า แปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น)
74 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก

200,000.00

รวมทั้งสิ้น

10,497,700.00

107,700.00
143,000.00

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
25632. การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

จำนวน 3 โครงการ จำนวนงบประมาณ 14,455 บาท ดังต่อไปนี้

ที่

รายการ (โครงการ)

1 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มต่าง ๆ ในเขตเทศบาล

หมาย
งบประมาณ เหตุ
14,455.00

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการ
2 และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

3 โครงการอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์พืชเศรษฐกิจ

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

14,455.00

3. การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการจัดการระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำนวน 3 โครงการ จำนวนงบประมาณ 8,180 บาท ดังต่อไปนี้
ที่
1

รายการ (โครงการ)
โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะชุมชน

2

โครงการรณรงค์การแก้ไขหมอกควันและไฟป่า

3

โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพืน้ ที่สเี ขียวในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ หมายเหตุ
2,000.00
5,880.00
300.00
8,180.00

4. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำนวน 7 โครงการ จำนวนงบประมาณ 169,741 บาท ดังต่อไปนี้
ที่
1

รายการ (โครงการ)

งบประมาณ หมายเหตุ

โครงการประเพณียี่เป็ง

2

อุดหนุนวัดในเขตเทศบาลตำบลแม่อายประเพณีสลากภัตต์

3

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่อาย โครงการมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ

4

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

5

โครงการวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ

6

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า ฯ

7

โครงการวันคล้ายวันวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศรฯ

85,255.00
12,000.00
ครั้งที่

43

10,000.00
14,950.00
11,400.00
10,000.00
26,136.00

รวมทั้งสิ้น

169,741.00

5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน
- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำนวน 17 โครงการ จำนวนงบประมาณ 22,019,516.00 บาท ดังต่อไปนี้
ที่
1

รายการ (โครงการ)
เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ

งบประมาณ
15,767,300.00

2 เบีย้ ยังชีพคนพิการ
3 เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์

2,771,200.00

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
5 โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย

2,548,470.00

6 โครงการเปิดบ้านวิชาการ
7 โครงการส่งเสริมนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดเทอมภาคเรียน
ฤดูร้อน(ช่วยปฏิบัติงานราชการตามนโยบายของรัฐบาล)
8 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนในเขตเทศบาล
9 โครงการควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่
10 โครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ

350,500.00
59,885.00
37,481.00
64,200.00
25,330.00
24,910.00
2,460.00

หมายเหตุ

11 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
12 เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุขให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน
จัดทำโครงการตามพระราชดำริดา้ นสาธารณสุข

4,600.00
220,000.00

13 อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาตามโครงการลูกเสือ-เนตรนารี

30,000.00

14 อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนชัยตามโครงการอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น (ดนตรีไทย)

30,000.00

15 อุดหนุนโรงเรียนดอนชัยตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

30,000.00

16 อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 ตามโครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางด้านกีฬา

13,180.00

17 โรงเรียนไทยรัฐวิยา 12 ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงมะลิกา

40,000.00

รวมทั้งสิ้น

22,019,516.00

6. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน
6 โครงการ จำนวนงบประมาณ 856,900.55 บาท ดังต่อไปนี้
ที่
1

รายการ (โครงการ)

งบประมาณ

หมายเหตุ

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดเหตุบนท้องถนน โดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

384,000.00
331,330.50

2

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

3

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
อาย

4

โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลแม่อาย

6

อุดหนุนกองร้อย ตชด.ที่ 334 โครงการการศึกษาต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

รวมทั้งสิ้น

7. การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี

ประจำเทศบาลตำบลแม่

84,820.05
13,750.00
43,000.00
856,900.55

ไม่ใช้งบประมาณ

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำนวน 7 โครงการ จำนวนงบประมาณ 211,219 บาท ดังต่อไปนี้
ที่
1

รายการ (โครงการ)
โครงการประชาคมหมู่บา้ นและประชาคมตำบลประจำปี 2563

2

โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล

3

โครงการวันเทศบาล

4

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ ที่อำเภอแม่อาย

5

โครงการบริการรับชำระภาษีนอกสำนักงาน

6

โครงการสำรวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตเทศบาล

7

โครงการ Big

งบประมาณ
1,300.00
13,849.00
-

ไม่ใช้งบประมาณ

156,070.00
-

รวมทั้งสิ้น

ไม่ใช้งบประมาณ

40,000.00
-

Cleaningday

หมายเหตุ

211,219.00

ไม่ใช้งบประมาณ

ประกาศ เทศบาลตำบลแม่อาย
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชน
ในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30 (5) กำหนดให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่อาย จึงขอประกาศผลการ
ดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลแม่อาย ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลแม่อาย

"เทศบาลตำบลแม่อายเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำด้านการศึกษา"
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลแม่อาย

1.ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
2.ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ
3.ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี
5.พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการศึกษา การสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
6.ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
7.พัฒนาการปกครองสวนท้องถิ่นที่เน้นประชาชนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลแม่อายได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืนและเทศพาณิชย์
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ง. การวางแผน
เทศบาลตำบลแม่อาย ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่าน
การมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
เทศบาลตำบลแม่อาย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
(พ.ศ. 2561

- 2565)

5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี

2561

ยุทธศาสตร์

2562

2563

2564

2565

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

0

0.00

0

0.00

การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืนและเทศพาณิชย์

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 จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3

90,000.00

3

90,000.00

15

840,000.00

15

840,000.00

15

840,000.00

การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

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

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6

6

9

880,000.00

9

880,000.00

9

880,000.00

รวม

790,000.00

23 4,049,000.00

790,000.00

24 3,709,000.00

132 129,923,800.00

226 145,641,470.00

131 129,873,800.00

225 145,661,470.00

113 128,187,100.00

207 143,974,770.00

จ. การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่อาย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 106 โครงการ งบประมาณ 40,842,115 บาท
สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

โครงการ

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

53

4,779,750.00

การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืนและเทศพาณิชย์

5

542,440.00

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4

36,230.00

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

8

431,255.00

การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

3

504,870.00

24

33,967,570.00

9

580,000.00

106

40,842,115.00

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
รวม

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลแม่อาย มีดังนี้
จำนวน
ยุทธศาสตร์
โครงการ
งบประมาณ

หน่วยงานทีรับผิดชอบ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างก่อกำแพงกันดิน
ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 35 หมู่ที่ 7 ต.
แม่อาย

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผุ้ใช้ยวดยาน
306,800.00
จำนวนครั้งที่ได้ก่อสร้าง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ พาหนะในการสัญจร
ช่าง

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 35/3 หมู่ที่ 6
ตำบลแม่อาย

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมี
350,000.00
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ ประสิทธิภาพ
ช่าง

จำนวนครั้งที่ได้ก่อสร้าง

3.

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล.
ลำเหมืองปง ถนนเทศบาล ซอย
53/4 หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมี
300,000.00
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ ประสิทธิภาพ
ช่าง

จำนวนครั้งที่ได้ก่อสร้าง

4.

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล.
พร้อมขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล

199,300.00

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, เพื่อให้การระยายน้ำเป็นไปอย่างมี
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประสิทธิภาพ

จำนวนครั้งที่ได้ก่อสร้าง

1.

2.

ซอย 39/13 หมู่ที่ 2 ตำบลมะลิกา

ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการปรับปรุมผิวจราจร ถนน
เทศบาล ซอย 29 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่
อาย

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
26,250.00
จำนวนครั้งที่ได้ก่อสร้าง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ พาหนะในการสัญจร
ช่าง

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
ถนนเทศบาล ซอย 29/5 หมู่ที่ 5
ตำบลแม่อาย

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
35,000.00
1 ครั้ง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ พาหนะในการสัญจร
ช่าง

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจารา
จร ถนนเทศบาล ซอย 35/3 หมู่ที่
6 ตำบลแม่อาย

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
52,500.00
1 แห่ง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ พาหนะให้การสัญจร
ช่าง

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
ถนนเทศบาล ซอย 35/3A หมู่ที่ 6
ตำบลแม่อาย

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
35,000.00
1 ครั้ง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ พาหนะในการสัญจร
ช่าง

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
ถนนเทศบาล ซอย 35/3 B หมู่ที่ 7
ตำบลแม่อาย

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
96,250.00
1 แห่ง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ พาหนะในการสัญจร
ช่าง

10. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
ถนนเทศบาล ซอย 35/3D หมู่ที่ 6
ตำบลแม่อาย

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
17,500.00
1 ครั้ง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ พาหนะในการสัญจร
ช่าง

11. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
ถนนเทศบาล ซอย 35/3E หมู่ที่ 6
ตำบลแม่อาย

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
35,000.00
1 ครั้ง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ พาหนะในการสัญจร
ช่าง

12. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
ถนนเทศบาล ซอย 35/3G หมู่ที่ 6
ตำบลแม่อาย

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
35,000.00
1 ครั้ง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ พาหนะในการสัญจร
ช่าง

13. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
ถนนเทศบาล ซอย 35/4 หมู่ที่ 6
ตำบลแม่อาย

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
43,750.00
1 ครั้ง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ พาหนะในการสัญจร
ช่าง

14. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
ถนนเทศบาล ซอย 57/12 หมู่ที่ 6
ตำบลมะลิกา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
17,500.00
1 ครั้ง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ พาหนะในการสัญจร
ช่าง

15. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
ถนนเทศบาล ซอย 57/8 B หมู่ที่ 6
ตำบลมะลิกา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
17,500.00
1 ครั้ง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ พาหนะในการสัญจร
ช่าง

16. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
ถนนเทศบาล ซอย 9 หมู่ที่ 11
ตำบลแม่อาย

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
35,000.00
1 ครั้ง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ พาหนะในการสัญจร
ช่าง

17. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
ถนนเทศบาล ซอย 9/7 หมู่ที่ 11
ตำบลแม่อาย

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
17,500.00
1 ครั้ง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ พาหนะในการสัญจร
ช่าง

18. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างพนังกันั้ ดิน ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 39/12 หมู่ที่ 9
ตำบลมะลิกา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
64,000.00
1 ครั้ง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ พาหนะในการสัญจร
ช่าง

5.

6.

7.

8.

9.

19. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.
ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 68 หมู่ที่ 4
ตำบลมะลิกา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมี
140,000.00
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ ประสิทธิภาพ
ช่าง

1 แห่ง

20. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.
ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 30 หมู่ที่ 3
ตำบลแม่อาย

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่าง
82,000.00
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ ประสิทธิภาพ
ช่าง

1 แห่ง

21. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.
ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 56/5 หมู่ที่
8 ตำบลแม่อาย

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่าง
210,600.00
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ ประสิทธิภาพ
ช่าง

1 แห่ง

22. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.
ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 16/1 หมู่ที่
2 ตำบลแม่อาย

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่าง
210,000.00
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ ประสิทธิภาพ
ช่าง

1 แห่ง

23. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
ถนนเทศบาล ซอย 1/1 หมู่ที่ 1
ตำบลแม่อาย

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
เพื่ออำนวยกาความสะดวยให้แก่ผู้ใช้
52,500.00
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ ยวดยานพาหนะในการสัญจร
ช่าง

24. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
ถนนเทศบาล ซอย 1/A หมู่ที่ 1
ตำบลแม่อาย

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
70,000.00
1 แห่ง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ พาหนะสัญจร
ช่าง

25. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
ถนนเทศบาล ซอย 53/10 หมู่ที่ 5
ตำบลมะลิกา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
35,000.00
1 แห่ง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ พาหนะสัญจร
ช่าง

26. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.
ส.ล. และขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 9/1 หมู่ที่ 11
ตำบลแม่อาย

27. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.
ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 58 (ทั้ง 2
ฝั่ง) หมู่ที่ 8 ตำบลมะลิกา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
เพื่ออำนวยความสะดวกหให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
60,000.00
1 แห่ง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ พาหนะสัญจร
ช่าง

28. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.
ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 58/5 หมู่ที่
8

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
30,000.00
1 แห่ง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ พาหนะสัญจร
ช่าง

29. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.
ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 39/4 หมู่ที่
9 ตำบลมะลิกา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
74,400.00
จำนวนครั้งที่ได้ก่อสร้าง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ พาหนะสัญจร
ช่าง

30. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างขยายพิวจราจร ค.
ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 53 หมู่ที่ 5
ตำบลมะลิกา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
69,000.00
จำนวนครั้งที่ได้ก่อสร้าง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ พาหนะสัญจร
ช่าง

31. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.
ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 29 หมูท่ ี่ 5
ตำบลแม่อาย

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
135,000.00
1 ครั้ง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ พาหนะสัญจร
ช่าง

32. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.
ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 35 หมู่ที่ 5
ตำบลแม่อาย

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
120,000.00
1 ครั้ง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ พาหนะในการสัญจร
ช่าง

33. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล ซอย 34 หมู่ที่ 10 ตำบล

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
130,000.00
เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง

36,000.00

1 แห่ง

1 แห่ง

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
1 แห่ง
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
พาหนะสัญจร

แม่อาย

ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง

34. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล ซอย39/13 หมู่ที่ 2 ตำบล
มะลิกา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก้่ผู้ใช้ยวดยาน
41,400.00
จำนวนครั้งที่ได้ก่อสร้าง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ พาหนะสัญจร
ช่าง

35. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล ซอย 39/13A หมู่ที่ 2
ตำบลมะลิกา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
54,000.00
จำนวนครั้งที่ได้ก่อสร้าง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ พาหนะสัญจร
ช่าง

36. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล ซอย 57/8 หมู่ที่ 6 ตำบล
มะลิกา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
240,000.00
จำนวนครั้งที่ได้ก่อสร้าง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ พาหนะสัญจร
ช่าง

37. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล ซอย 9 หมุ่ที่ 11 ตำบลแม่
อาย

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
120,000.00
จำนวนครั้งที่ได้ก่อสร้าง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ พาหนะสัญจร
ช่าง

38. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล ซอย 4/2 หมู่ที่ 1

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
124,800.00
จำนวนครั้งที่ได้ก่อสร้าง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ พาหนะสัญจร
ช่าง

39. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล ซอย 64/1A หมู่ที่ 10
ตำบลมะลิกา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
86,400.00
จำนวนครั้งที่ได้ก่อสร้าง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ พาหนะสัญจร
ช่าง

40. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล ซอย 57/8B หมู่ที่ 6
ตำบลมะลิกา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
120,000.00
จำนวนครั้งที่ได้ก่อสร้าง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ พาหนะสัญจร
ช่าง

41. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล ซอย 20 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่
อาย

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
81,600.00
จำนวนครั้งที่ได้ก่อสร้าง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ พาหนะสัญจร
ช่าง

42. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.
ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 39/1A หมู่
ที่ 7 ตำบลแม่อาย

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมี
72,000.00
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ ประสิทธิภาพ
ช่าง

43. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.
ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 68/1A หมู่
ที่ 10 ตำบลมะลิกา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดีเป็นไปอย่างมี
194,000.00
จำนวนครั้งที่ได้ก่อสร้าง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ ประสิทธิภาพ
ช่าง

44. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.
ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 21 หมู่ที่ 3
ตำบลแม่อาย

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
167,200.00
เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดีมีประสิทธิภาพ จำนวนครั้งที่ได้ก่อสร้าง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง

45. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.
ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 68/2 หมู่ที่
4 ตำบลมะลิกา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
80,000.00
เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดีมีประสิทธิภาพ จำนวนครั้งที่ได้ก่อสร้าง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง

46. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
พร้อมโคมกิ่ง ถนนเทศบาล ซอย
71 หมู่ที่ 4 ตำบลมะลิกา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
0.00
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง

1 ครั้ง

47. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการขยายไฟฟ้าพร้อมสายดับ
ถนนเทศบาล ซอย 56/7 หมู่ที่ 8
ตำบลแม่อาย

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
0.00
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง

ติดตั้งไฟกิ่ง จำนวน 2 จุด

จำนวนครั้งที่ได้ก่อสร้าง

48. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำพร้อม
โคมกิ่ง ถนนเทศบาล ซอย 60/B
หมู่ที่ 3 ตำบลมะลิกา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
0.00
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง

ขยายไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมโคมกิ่ง
จำนวน 1 จุด

49. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนเทศบาล ซอย 39/13 หมู่ที่ 2
ตำบลมะลิกา เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบล
มะลิกา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
0.00
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง

ปักเสาไฟฟ้า จำนวน 5 เสา

50. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการปรับปรุงคอสะพานต้นตอง
ถนนเทศบาล ซอย 85 หมู่ที่ 8
ตำบลมะลิกา

51. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการจัดซื้อท่อ พีวีซี พร้อม
อุปกรณ์ต่าง ๆ หมู่ที่ 10 ตำบลมะลิ
กา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
50,000.00
เพื่อประชาชนมีนำ้ ไว้อุปโภคบริโภค
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง

ท่อพีวีซี ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว จำนวน
125 ท่อน

52. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการจัดซื้อท่อ พีวีซี พร้อม
อุปกรณ์ต่าง ๆ หมู่ที่ 4 ตำบลมะลิ
กา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
50,000.00
เพื่อประชาชนมีนำ้ ไว้ใช้อุปโภคบริโภค
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง

ท่อพีวีซี ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว จำนวน
125 ท่อน

53. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการจัดซื้อท่อ พีวีซี พร้อม
อุปกรณ์ต่าง ๆ หมู่ที่ 7 ตำบลมะลิ
กา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
60,000.00
เพื่อประชาชนมีนำ้ ไว้อุปโภคบริโภค
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง

ว่างท่อประปาขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว จำนวน
750 ท่อนพร้อมอุปกรณ์และ
ท่อต่าง ๆ

การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
54.
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืนและ
เทศพาณิชย์

โครงการก่อสร้างประปาหอสูง

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน ปรับปรุงคอสะพานต้นตอง 1
100,000.00
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ พาหนะสัญจร
แห่ง
ช่าง

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข,
เพื่อก่อสร้างระบบประปาหอสูง สำหรับใช้
400,000.00 กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่อาย
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ ,
สำนักสาธารณสุข

1 แห่ง

การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
55.
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืนและ
เทศพาณิชย์

โครงการอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์พชื
เศรษฐกิจ

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการ
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
จัดเก็บเมล็ดพันธุ์พชื เศรษฐกิจ โดยให้
10,000.00 ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด ประชาชนสามารถผลิตและเก็บเมล็ดพันธุ์ 1 ครั้ง/ปี
อบต.
สำหรับใช้ในการปลูกพืช ช่วยลดต้นทุนการ
ผลิตสินค้าทางการเกษตร

การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
56.
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืนและ
เทศพาณิชย์

โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเกษตร
10,000.00 ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด
ได้รบั ความรู้ด้านการเกษตร
อบต.

การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
57.
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืนและ
เทศพาณิชย์

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มต่าง
ๆ ในเขตเทศบาล

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มต่าง ๆ ในเขต
50,000.00 ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด เทศบาล เช่น กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ 1 ครั้ง
อบต.
กล่มุ เยาวชน ฯลฯ

โครงการขุดบ่อบำบัดน้ำเสียในโรง
ฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลแม่อาย

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข,
เพื่อรองรับน้ำเสียและบำบัดน้ำเสียจาก
72,440.00 กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
กระบวนการผลิตโรงฆ่าสัตว์
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ ,
สำนักสาธารณสุข

การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
58.
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืนและ
เทศพาณิชย์

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
59.
อาย ตามโครงการส่งเสริมประเพณี
ประเพณี และภูมิปัญญา
สงกรานต์
ท้องถิ่น
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
โครงการประเพณีถวายเทียน
60.
ประเพณี และภูมิปัญญา
พรรษาและอาสาฬหบูชา
ท้องถิ่น
61.

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน
โครงการประเพณียี่เป็ง
ศิลปวัฒนธรรม จารีต

จำนวน 1 ครั้ง

1 ครั้ง

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่อาย
10,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
1 แห่ง
ตามโครงการส่งสริมประเพณีสงกรานต์
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีถวายเทียน
0.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
1 ครั้ง
ในวันสำคัญทางศาสนา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา
85,255.00

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมประเพณียี่เป็ง
, กองส่งเสริมการศึกษาและ

1 ครั้ง

ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
62.
โครงการสรงน้ำพระนางมะลิกา
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
เพื่อส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระนางมะลิกา
0.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
1 ครั้ง
ซึ่งเป็นประเพณีในท้องถิ่น
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรราา
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
63.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
ประเพณี และภูมิปัญญา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพวรากูรฯ
ท้องถิ่น

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ถวายความจงรักภักดีและราชสดุดี
84,000.00 ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหวชิราลง
อบต.
กรณบดินทรเทพยวรากูรฯ

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
64.
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรม
ประเพณี และภูมิปัญญา
ราชินพี ันปีหลวง
ท้องถิ่น

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ถวายความจงรักภักดีและราชสดุดีสมเด็จ
84,000.00 ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด พระนางเจ้าสิริกติ ติ์พระบรมราชินีนาถ พระ 1 ครั้ง
อบต.
บรมราชชนนีพนั ปีหลวง

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
65.
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธา
ประเพณี และภูมิปัญญา
พิมลลักษณ พระบมราชินี
ท้องถิ่น

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ถวายความจงรักภักดีและราชสดุดีสมเด็จ
84,000.00 ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด พระนางเจ้าสุทดิ าพัชรสุธาพิมลลักษณ พระ 1 ครั้ง
อบต.
บรมราชินี

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
66.
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

เพื่อแสดงจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวัน
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
84,000.00 ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด
1 ครั้ง
ศร มหภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
อบต.
บพิตร

67.

โครงการวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร

โครงการสำรวจปรับปรุงข้อมูลแผน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ ในเขต
ดี
เทศบาล

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ โครงการบริการชำระภาษีนอก
68.
ดี
สำนักงาน

69.

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล
ดี

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่
70.
โครงการ Big Cleaningday
ดี

200,000.00

1 ครั้ง

ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนัก เพื่อพัฒนาปรับปรุงแหล่งรายได้และวิธีการ ตรวจสอบและแก้ไขแผนที่ภาษี
คลัง
จัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ และทะเบียนทรัพย์สิน

ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนัก
0.00
เพื่อให้บริการประชาชนในการชำระภาษี
คลัง

ออกให้บริการประชาชนในการ
ชำระภาษีให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
ภาษีและค่าธรรมเนียมจำนวน
19 หมู่บ้าน

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
จัดกิจกรรมวันเทศบาลในวันที่
0.00 ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของวันเทศบาล
24 เมษายน
อบต.
1.เพื่อทำความสะอาดภายในสำนักงาน
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
เทศบาลและ.บริเวณสำนักงาน 2.เพื่อ
10,000.00 ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด
ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ในเขตเทศบาลให้มี
อบต.
ความสะอาด สวยงาม

1. สำนักงานเทศบาล ตำบลแม่
อาย 2. พื้นที่ในเขตเทศบาล
ตำบลแม่อาย

71.

โครงการเลือกตั้ง สมาชิกสภา
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่
เทศบาลหรือ ผู้บริหารเทศบาล
ดี
ตำบลแม่อาย

72.

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ โครงการประชาคมหมู่บ้านและ
ดี
ประชาคมตำบล

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

จัดทำประชาคมหมู่บ้าน
จำนวน 19 หมู่บ้านและ จัดทำ
ประชาคมตำบล

73.

โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาล
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่
และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่
ดี
อาย

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
เพื่อให้บุคลากรเทศบาลและสมาชิกสภา
30,000.00 ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด เทศบาล มีความรู้และเพิ่มพูนศักยภาพ
อบต.
ตนเอง

1 ครั้ง

74.

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
ดี
จัดทำแผนชุมชน

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
เพื่อให้ความรู้และเพิ่มพูนความรู้ในกับ
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด
บุคลากร คณะกรรมการจัดทำแผน
อบต.

1 ครั้ง

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่
75.
โครงการวันเทศบาล
ดี

การจัดระเบียบชุมชน สังคม
76. และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบล
แม่อาย

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
เลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาล
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง
300,000.00 ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด
ตาม พรบ. การเลือกตั้งสมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้บริหารเทศบาล
อบต.
สภาท้องถิ่นฯ

1. ส่งเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
2. ส่งเสริมความสามัคคีแก่บุคลากรใน
0.00 ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด
1 ครั้ง
องค์กร 3. ปลูกจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการ
อบต.
บริการสาธารณะแก่บุคลากรในองค์กร
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ฝึกอบรมชุดปฎิบัติจิตอาสาภัย
ให้แก่เทศบาลตำบลแม่อาย ให้มีบุคลา่กรที่
104,870.00 ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด
พิบัติประจำเทศบาลตำบลแม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
อบต.
อายไม่น้อยกว่า 50 คน
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้

อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดระเบียบชุมชน สังคม
77. และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ
จุดเกิดเหตุบนท้องถนนโดยระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน

การจัดระเบียบชุมชน สังคม
78. และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามเอาชนะยาเสพติด
เทศบาลตำบลแม่อาย

79.

80.

81.

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

โครงการส่งเสริมนักเรียน/นักศึกษา
ทำงานช่วงปิดเทอมภาคเรียนฤดู
ร้อน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

โครงการค่าใช้จ่ายเงิน ในการ
แข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชนใน
เขตเทศบาล

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดหตุบนท้อง จำนวนครั้งที่ได้รับการ
400,000.00 ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด
ถนน โดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
ช่วยเหลือผุ้ปู ระสบภัย
อบต.
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
การให้ความรู้ เรื่องยาเสพติด การป้องกัน
0.00 ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
อบต.

1 ครั้ง

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษา มีรายได้
64,200.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ระหว่างเรียน
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา

1 แห่ง

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ เพื่อให้ประชาขน ข้าราชการ พนักงานใน
0.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
สังกัดร่วมแข่งขันกีฬากับองค์กรปกครอง
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก ส่วนท้องถิ่น
การศึกษา

1 แห่ง

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนในเขต
25,330.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
เทศบาลตำบลแม่อาย
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา

1 แห่ง

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
เพื่อจัดกิจกรรมกีฬาประชาชนในวันออก
0.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
กำลังกายสากล
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา

1 แห่ง

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

โครงการจัดทำกิจกรรมกีฬาเพื่อ
มวลชน(Challenge Day)

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
83.
ประชาชน

โครงการตรวจสอบคุณภาพ น้ำ
อุปโภคบริโภคภายในเขต พื้นที่
เทศบาล

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, เพื่อจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค
20,000.00 กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม บริโภค เพื่อประโยชน์ของประชาชนที่มีนำ้
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , ได้มาตรฐานอุปโภคบริโภค
สำนักสาธารณสุข

เพื่อจัดให้มกี าร ตรวจสอบ
คุณภาพน้ำ อุปโภคบริโภค เพื่อ
ประโยชน์ ของประชาชนที่มีนำ้
ได้มาตรฐาน อุปโภคบริโภค

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข,
เพื่อป้องกันการติดต่อโรคจากโรคพิษสุนัข
10,000.00 กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
บ้าสู่คน
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ ,
สำนักสาธารณสุข

1 ครั้ง

โครงการป้องกันและควบคุมโรคที่
เกิดจากยุงเป็นพาหนะ

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข,
เพื่อป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงเป็น
10,000.00 กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
1 ครั้ง
พาหนะ
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ ,
สำนักสาธารณสุข

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

โครงการควบคุมและป้องกันโรค
อุบัติใหม่

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข,
เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันโรคอุบัติ
25,000.00 กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
ใหม่ในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ ,
สำนักสาธารณสุข

1 ครั้ง

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้าน
ดอนชัย

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
2,762,180.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
เพื่อจัดอาหารให้กับโรงเรียนบ้านดอนชัย
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา

1 ครั้ง

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสัน
ป่าเหียว

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
ร้อยละ100 ได้รับสารอาหาร
2,762,180.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
เพื่อจัดอาหารให้กับโรงเรียนบ้านสันป่าเหียว
ครบถ้วน
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา

82.

84.

85.

86.

87.

88.

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

89.

90.

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา 12

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
เพื่อจัดอาหารให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
2,762,180.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
12
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา

โครงการการศึกษาต่อต้านการใช้ยา
เสพติดในเด็กนักเรียน

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไข เด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล
2,762,180.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา เทศบาลตำบลแม่อายบ้านเด่น
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น (ดนตรีไทย)

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
2,762,180.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ 1. เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
2,762,180.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
พอเพียง 2. เพื่อนำปรัชญาเศรษฐกิจพ่อ
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก เพียงไปประยุกต์ใช้ได้
การศึกษา

โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพ
ทางด้านนาฎศิลป์นำความรู้ชุมชน

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
เพื่อส่งเสริมความรู้ให้เด็กนักเรียน เพื่อเผน เด็กนักเรียนในโรงเรียนไทยรัฐ
2,762,180.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
แพร่ความรู้ทักษะ ทางด้านนาฎศิลป์ไทย วิทยา 12
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ เพื่อสนับสนุนนโยบายสร้างนักกีฬา เพื่อ
2,762,180.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
สร้างประสบการณ์แข่งขัน เพื่อแสดง
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก ความสามารถในด้านกีฬา
การศึกษา

เด็กนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา 12

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

โครงการอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่
อาย

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
เพื่อจัดอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน
1,464,450.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา

เด็กนักเรียนได้รับสารอหาร
ครบ

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
1,464,450.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
อนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา

เด็กได้รับห้องสมุดโรงเรียน

โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
1,464,450.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
เพื่อปรับปรุมหลักสูตรสถานศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา

โรงเรียนได้รับการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา

โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
เพื่อให้เด็กนักเรียนอนุบาลฯ มีสื่อเทคโนโลยี
1,464,450.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
นักเรียนมีเทคโนโลยีได้ใช้
ทีท่ นั สมัยในการรับข้อมูลข่าวสาร
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
1,464,450.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรุ้ของ
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่อาย
(บ้านเด่น)

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
1,464,450.00
เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาล เด็กนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
91.
ประชาชน

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
100.
ประชาชน

1.เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทย 2.
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และตระหนักใน
ความสำคัญของดนตรีไทย 3. เพื่อให้
นักเรียนสามารถเล่นดนตรีไทยได้

ร้อยละ 100 ได้รับสารอาหารที่
ครบถ้วน

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดอน
ชัย

เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้าน
ดอนชัย

เด็กนักเรียนได้รู้ถึงพิษภัยยา
เสพติด

การศึกษา

101.

102.

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

โครงการพัฒนาข้าราชการครูของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่
อาย

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน
1,464,450.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
เทศบาลตำบลแม่อาย
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กมีความพร้อม เด็กนักเรียนมีการพัฒนาการทั้ง
1,464,450.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ทั้ง 4 ด้าน
4 ด้าน
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา

การบริหารจัดการ
103. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการ
104. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการ
105. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการ
106. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

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

ครูและบุคลากรในโรงเรียนฯ
ได้รับพัฒนา

เพื่อประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
เห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชและ
10,000.00 ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด
1 แห่ง
สามารถ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่าง
อบต.
ยั่งยืน

โครงการรณรงค์การแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพืน้ ที่เขตเทศบาล
6,230.00 กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม ตำบลแม่อายได้เข้าใจปัญหาหมอกควันและ ประชาชนในเขตเทศบาล
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , ไฟป่า
สำนักสาธารณสุข

โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข,
เพื่อเป็นต้นน้ำลำธาร ให้กับลุ่มน้ำในเขต
5,000.00 กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
เทศบาลตำบลแม่อาย
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ ,
สำนักสาธารณสุข

โครงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการขยะชุมชน

พื้นที่สาธารณะ ในเขตเทศบาล
ตำบล แม่อาย

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข,
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
15,000.00 กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
ชุมชนในเขตเทศบาล
จัดการขยะชุมชน
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ ,
สำนักสาธารณสุข

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลตำบลแม่อาย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 83 โครงการ จำนวนเงิน

39,912,115 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 68 โครงการ จำนวนเงิน 36,336,273 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการ

การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา

โครงการ

การเบิกจ่ายงบประมาณ

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 และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5

239,599.00

5

239,599.00

การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2

468,820.05

2

468,820.05

21

32,404,300.00

21

32,404,300.00

4

172,519.00

4

172,519.00

83

37,707,273.05

68

36,336,273.05

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
รวม

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลแม่อาย ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ยุทธศาสตร์

ชื่อโครงการตามแผน

งบตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

1.

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล.
พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 35 หมู่ที่
7 ตำบลแม่อาย

2.

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 35/3 หมู่
ที่ 6 ตำบลแม่อาย

350,000.00

320,000.00

320,000.00

30,000.00

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล.
ลำเหมืองปง ถนนเทศบาล
ซอย 53/4 หมู่ที่ 5 ตำบล
มะลิกา

300,000.00

183,000.00

183,000.00

117,000.00

4.

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล.
พร้อมขยายผิวจราจร ถนน
เทศบาล ซอย 39/13 หมู่ที่
2 ตำบลมะลิกา

199,300.00

187,000.00

187,000.00

12,300.00

5.

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
ถนนเทศบาล ซอย 29 หมู่ที่
5 ตำบลแม่อาย

26,250.00

22,300.00

22,300.00

3,950.00

6.

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
ถนนเทศบาล ซอย 29/5 หมู่
ที่ 5 ตำบลแม่อาย

35,000.00

30,700.00

30,700.00

4,300.00

7.

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
ถนนเทศบาล ซอย 35/3 หมู่
ที่ 6 ตำบลแม่อาย

52,500.00

47,500.00

47,500.00

5,000.00

8.

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
ถนนเทศบาล ซอย 35/3A
หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อาย

35,000.00

30,000.00

30,000.00

5,000.00

9.

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
ถนนเทศบาล ซอย 35/3B
หมู่ที่ 7 ตำบลแม่อาย

96,250.00

82,500.00

82,500.00

13,750.00

10. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
ถนนเทศบาล ซอย 35/3D
หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อาย

17,500.00

16,300.00

16,300.00

1,200.00

11. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
ถนนเทศบาล ซอย 35/3E
หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อาย

35,000.00

31,500.00

31,500.00

3,500.00

12. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
ถนนเทศบาล ซอย 35/3G
หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อาย

35,000.00

32,500.00

32,500.00

2,500.00

13. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
ถนนเทศบาล ซอย 35/4 หมู่
ที่ 6 ตำบลแม่อาย

43,750.00

38,500.00

38,500.00

5,250.00

14. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
ถนนเทศบาล ซอย 57/12
หมู่ที่ 6 ตำบลมะลิกา

17,500.00

12,000.00

12,000.00

5,500.00

15. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
ถนนเทศบาล ซอย 57/8B
หมู่ที่ 6 ตำบลมะลิกา

17,500.00

13,900.00

13,900.00

3,600.00

16. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
ถนนเทศบาล ซอย 9 หมู่ที่
11 ตำบลแม่อาย

35,000.00

32,500.00

32,500.00

2,500.00

17. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
ถนนเทศบาล ซอย 9/7 หมู่ที่
11 ตำบลแม่อาย

17,500.00

15,900.00

15,900.00

1,600.00

3.

306,800.00

304,500.00

304,500.00

2,300.00

18. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ก่อสร้างพนังกั้นดิน ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 39/12
หมู่ที่ 9 ตำบลมะลิกา

19. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

64,000.00

63,000.00

63,000.00

1,000.00

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 68 หมู่ที่
4 ตำบลมะลิกา

140,000.00

138,200.00

138,200.00

1,800.00

20. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 30 หมู่ที่
3 ตำบลแม่อาย

82,000.00

81,000.00

81,000.00

1,000.00

21. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 56/5 หมู่
ที่ 8 ตำบลแม่อาย

210,600.00

203,500.00

203,500.00

7,100.00

22. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 16/1 หมู่
ที่ 2 ตำบลแม่อาย

210,000.00

208,000.00

208,000.00

2,000.00

23. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจร ถนนเทศบาล ซอย
1/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อาย

52,500.00

51,300.00

51,300.00

1,200.00

24. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจร ถนนเทศบาล ซอย
1/A หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อาย

70,000.00

68,500.00

68,500.00

1,500.00

25. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจร ถนนเทศบาล ซอย
53/10 หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา

35,000.00

28,000.00

28,000.00

7,000.00

26. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล.
และขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 9/1 หมู่ที่
11 ตำบลแม่อาย

130,000.00

128,500.00

128,500.00

1,500.00

27. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.
ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 58
(ทั้ง 2 ฝั่ง) หมู่ที่ 8 ตำบล
มะลิกา

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

28. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.
ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย
58/5 หมู่ที่ 8 ตำบลมะลิกา

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

29. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.
ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย
39/4 หมู่ที่ 9 ตำบลมะลิกา

74,400.00

74,400.00

0.00

0.00

30. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.
ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 53
หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา

69,000.00

69,000.00

0.00

0.00

31. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.
ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 29
หมู่ที่ 5 ตำบลแม่อาย

135,000.00

135,000.00

0.00

0.00

32. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.
ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 35
หมู่ที่ 5 ตำบลแม่อาย

120,000.00

120,000.00

0.00

0.00

33. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล ซอย 34 หมู่ที่ 10
ตำบลแม่อาย

36,000.00

34,500.00

0.00

1,500.00

34. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล ซอย 39/13 หมู่ที่
2 ตำบลมะลิกา

41,400.00

40,000.00

0.00

1,400.00

35. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล ซอย 39/13A หมู่ที่
2 ตำบลมะลิกา

54,000.00

52,000.00

0.00

2,000.00

36. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล ซอย 57/8 หมู่ที่ 6
ตำบลมะลิกา

240,000.00

230,000.00

0.00

10,000.00

37. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล ซอย 9 หมู่ที่ 11
ตำบลแม่อาย

120,000.00

120,000.00

0.00

0.00

38. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล ซอย 4/2 หมู่ที่ 1
ตำบลแม่อาย

124,800.00

119,500.00

0.00

5,300.00

39. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล ซอย 64/1A หมู่ที่
10 ตำบลมะลิกา

86,400.00

82,600.00

0.00

3,800.00

40. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาลซอย 57/8B หมู่ที่ 6
ตำบลมะลิกา

120,000.00

120,000.00

0.00

0.00

41. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนน
เทศบาล ซอย 20 หมู่ที่ 2
ตำบลแม่อาย

81,600.00

78,000.00

78,000.00

3,600.00

42. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 39/1A
หมู่ที่ 7 ตำบลแม่อาย

72,000.00

71,000.00

71,000.00

1,000.00

43. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 68/1A
หมู่ที่ 10 ตำบลมะลิกา

194,000.00

192,000.00

192,000.00

2,000.00

44. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 21 หมู่ที่
3 ตำบลแม่อาย

167,200.00

166,000.00

166,000.00

1,200.00

45. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
ถนนเทศบาลซอย 68/2 หมู่
ที่ 4 ตำบลมะลิกา

80,000.00

78,800.00

78,800.00

1,200.00

46. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการปรับปรุงคอสะพาน
ต้นตอง ถนนเทศบาล ซอย
58 หมู่ที่ 8 ตำบลมะลิกา

100,000.00

84,000.00

0.00

16,000.00

การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
47. เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืนและเทศ อาชีพให้กลุ่มต่างๆ ในเขต
พาณิชย์
เทศบาล

50,000.00

14,455.00

14,455.00

35,545.00

การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา โครงการขุดบ่อบำบัดน้ำเสีย
48. เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืนและเทศ ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบล
พาณิชย์
แม่อาย

72,440.00

72,000.00

72,000.00

440.00

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน
49. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณียี่
เป็ง

85,255.00

85,255.00

85,255.00

0.00

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน
50. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

84,000.00

38,586.00

38,586.00

45,414.00

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน
51. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

84,000.00

38,586.00

38,586.00

45,414.00

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน
52. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

84,000.00

38,586.00

38,586.00

45,414.00

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน
53. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

84,000.00

38,586.00

38,586.00

45,414.00

54. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจ
ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินในเขต

200,000.00

156,070.00

156,070.00

43,930.00

เทศบาล

55. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคม
หมู่บ้านและประชาคมตำบล
ประจำปี 2563

20,000.00

1,300.00

1,300.00

18,700.00

56. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
บุคลากรเทศบาลและสมาชิก
สภาเทศบาล

30,000.00

13,849.00

13,849.00

16,151.00

57. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคม
หมู่บ้านและประชาคมตำบล
ประจำปี 2563

20,000.00

1,300.00

1,300.00

18,700.00

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษา ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
58.
ความสงบเรียบร้อย
พิบัติ ประจำเทศบาลตำบล
แม่อาย

104,870.00

84,820.05

84,820.05

20,049.95

ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือ
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษา ผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดเหตุ
59.
ความสงบเรียบร้อย
บนท้องถนน โดยระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

400,000.00

384,000.00

384,000.00

16,000.00

60. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
นักเรียน/นักศึกษาทำงาน
ช่วงปิดเทอมภาคเรียนฤดู
ร้อน(ช่วยปฏิบัติงานราชการ
ตามนโยบายของรัฐบาล)

64,200.00

64,200.00

64,200.00

0.00

61. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขัน
กีฬาประชาชนในเขต
เทศบาล

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

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน
และควบคุมโรคที่เกิดจากยุง
เป็นพาหะ

10,000.00

2,460.00

2,460.00

7,540.00

64. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุม
และป้องกันโรคอุบัติใหม่

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

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

1,464,450.00

1,414,270.00

1,414,270.00

50,180.00

74. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

1,464,450.00

1,414,270.00

1,414,270.00

50,180.00

75. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร

1,464,450.00

1,414,270.00

1,414,270.00

50,180.00

สถานศึกษา

76. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

1,464,450.00

1,414,270.00

1,414,270.00

50,180.00

77. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

1,464,450.00

1,414,270.00

1,414,270.00

50,180.00

78. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

1,464,450.00

1,414,270.00

1,414,270.00

50,180.00

79. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

1,464,450.00

1,414,270.00

1,414,270.00

50,180.00

80. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

1,464,450.00

1,414,270.00

1,414,270.00

50,180.00

81.

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
การแก้ไขหมอกควันและไฟ
สิ่งแวดล้อม
ป่า

6,230.00

5,880.00

5,880.00

350.00

82.

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต
สิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลแม่อาย

5,000.00

300.00

300.00

4,700.00

83.

ค่าใช้จ่ายโครงการมีส่วนร่วม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ของประชาชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
ขยะชุมชน

15,000.00

2,000.00

2,000.00

13,000.00

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563
เทศบาลตำบลแม่อาย แม่อาย จ.เชียงใหม่
แผนการดำเนินการ
ทั้งหมด
ยุทธศาสตร์

อนุมัติงบประมาณ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
โครงกา งบประมาณ โครงกา งบประมาณ โครงกา งบประมาณ โครงกา งบประมาณ
ร
ร
ร
ร
132

129,923,800.0
0

2.การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืนและเทศ
พาณิชย์

5

672,440.00

5

542,440.00

2

86,455.00

2

86,455.00

3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4

60,000.00

4

36,230.00

3

8,180.00

3

8,180.00

4.การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

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

33,967,570.0
0

21

32,404,300.0
0

21

32,404,300.0
0

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
รวม

53 4,779,750.00

46 4,327,400.00

31 2,956,400.00

9

880,000.00

9

580,000.00

4

172,519.00

4

172,519.00

226

145,641,470.0
0

106

40,842,115.0
0

83

37,707,273.0
5

68

36,336,273.0
5

ช. ผลการดำเนินงาน
เทศบาลตำบลแม่อาย ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้ เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้
ซ. คณะกรรมการ

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อ

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์มือถือ

email

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ

ประธานคณะกรรมการ

053459000

-

-

นายอานันต์ 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 กันธพงษ์

คณะกรรมการ

053459000

-

-

ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12

คณะกรรมการ

053459008

-

-

ท้องถิ่นอำเภอแม่อาย

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
ชื่อ

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์มือถือ

email

นายทองอินทร์ ศรีทอง

ประธานคณะกรรมการ

053459000

0818815907

-

นายพนม เดชะวงค์

คณะกรรมการ

053459000

0818833619

-

นายสัญญา แสนศรี

คณะกรรมการ

053459000

0857062850

-

นางนงลักษณ์ ทานันท์

คณะกรรมการ

053459000

0895590831

-

นายวัลลพ มหาวัน

คณะกรรมการ

053459000

0849874125

-

นายบรรจง คำภีระ

คณะกรรมการ

053459000

0933244162

-

พัฒนาการอำเภอแม่อาย

คณะกรรมการ

053459626

-

-

ท้องถิ่นอำเภอแม่อาย

คณะกรรมการ

053459626

-

-

นายสมจิต ปานหมอก

คณะกรรมการ

053459000

-

-

ปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย

คณะกรรมการ

053459000

0818846633

-

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

คณะกรรมการ

053459000

0819503459

-

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อ

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์มือถือ

email

นายสมหมาย คงตาล

ประธานคณะกรรมการ

053459000

-

-

นายอธิศักดิ์ ทองคำ

คณะกรรมการ

053459000 ต่อ 110

-

-

นางสาวอาริตา ต่อเพชร

คณะกรรมการ

053459000 ต่อ 109

-

-

นายกิตติพงษ์ คัชมาตย์

คณะกรรมการ

059459000

-

-

นายณรงค์ รุจิเกรียงไกร

คณะกรรมการ

053459000

-

-

นางจินดา สรรพาจารย์

คณะกรรมการ

053459000

-

-

นายเปรม ปัญญา

คณะกรรมการ

053459000

-

-

นางสาววิสุลัดดา ทรายคำ

คณะกรรมการและเลขานุการ

053459000

-

-

นายพิเชียร ทาแกง

ผู้ช่วยเลขานุการ

053459000

-

-

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตำบลแม่อายทราบ
เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2564

(นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย

