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รายงาน 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย  

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



บทนำ 

 

1.1 ความหมายของการติดตามประเมินผล 

1)การติดตาม เป็นการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนที่มกีารกำหนดไว้แล้ว เพื่อนำข้อมูลใช้ในการ

ตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวธิีการปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปตามแผน หรอืกำหนดวิธีการดำเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น  

ดังนัน้  จุดเน้นที่สำคัญของการตดิตาม  คือ การปฏิบัติการต่างๆ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม กำกับการ

ปฏิบัติงานของโครงการ การตดิตาม จะเกิดขึ้นในขณะที่โครงการกำลังเดินทางตามแผนที่กำหนดไว้ 

2)การประเมินผล  เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้มูลอย่างเป็นระบบและนำผลมาใช้ในการ

เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการ  การประเมินผลจะเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของโครงการ 

นับตั้งแต่ก่อนตัดสินใจจัดทำโครงการ  การประเมินผลจะเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของโครงการ นับตั้งแต่ก่อน

ตัดสินใจทำโครงการ  ในขณะดำเนินงานในช่วงระยะต่างๆและเมื่อโครงการดำเนินงานเสร็จแล้วหรอืประเมินผล

กระทบที่เกิดขึน้จากการดำเนินโครงการบางมติินำมาใช้ในการประเมินความสำเร็จของโครงการว่า   บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้หรอืไม่ มีปัญหา  อุปสรรคอะไรบ้าง 

1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตาม 

1) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด 

2)เพื่อตดิตามความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าและปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะๆและเพื่อเป็น

สารสนเทศประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

3)เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผน

ดำเนนิงานในปีต่อไป 

4)เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัดร้อยละและความสำเร็จขอการปฏิบัติงานตามแผนงาน/

โครงการของสำนัก/กอง 

5)เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานให้มปีระสิทธิภาพ

มากยิ่งขึน้ 

6.เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่อาย  เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธ

กิจ  ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดหรือไม่และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบ

การประเมนิในระดับใด 

 

 

 

 

 

 



1.3 กรอบแนวคดิในการติดตามและประเมินผลแผน 

ความสำคัญของการติดตาม 

      การตดิตามเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่หาก

ไม่มีระบบติดตามของโครงการแลว้ ย่อมส่งผลใหเ้กิดความล่าช้าในการดำเนินงานใหลุ้ล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูง

เกินกว่าทีก่ำหนดไว้   กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิด

ปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน

หน่วยงานหรอืระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ไดรับประโยชน์จากโครงการ  ในทางตรงกันข้ามหากโครงการ

มีระบบติดตามที่ดแีล้วจะก่อให้เกิดประสทิธิภาพในการใช้ตน้ทุน  ดำเนินงานต่างๆ ยกตัวอย่าง  เช่น การระบุ

ปัญหาที่เกิดขึน้ในโครงการและการเสนอแนวทางแก้ปัญหาการติดตามความสามารถในการเข้าถึงโครงการของ

กลุ่มเป้าหมาย  การตดิตามและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ   ในโครงการและการเสนอวิธีการ

ปรับปรุงการดำเนนิงาน 

ความสำคัญของการประเมินผล 

เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินงานเช่นเดียวกับการตดิตาม  เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ใน

การปรับปรุง  แก้ไข การขยายขอบเขตหรอืการยุติการดำเนนิงาน  ซึ่งขึ้นอยู่กับกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  

การประเมนิผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชีว้่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชีว้ัด

ว่าแผนหรอืโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนัน้ให้ผลเป็นอย่างไร  นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้

หรอืไม่ อีกทั้งการตดิตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจดูว่ามีความสอดคล้องกับการใชท้รัพยากร  งบประมาณ

เพียงใดซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปปรับปรุงและ

การตัดสินใจต่อไป  นอกจากนี้การประเมนิผลยังเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างเป็น

หลักเกณฑ์โดยใช้ขอ้มูลที่รวบรวมอย่างเป็นระบบ  มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ 

1.4 วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

        การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นการตดิตามและประเมินผลความสอดคล้องและความสำเร็จ

ของยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและ

ประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมาย

การพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

หรอืไม่และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมนิผลในระดับใด 

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถ่ิน  มีขั้นตอนการดำเนินการดังน้ี 

1.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย   กำหนดกรอบแนวทางในการติดตามและ

ประเมินผล แผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิน่และประเมินผลโครงการพฒันาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย ดำเนินการตดิตามและประเมินผล

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามกรอบและแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถ

ติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่อาย 



3.คณะกรรมการและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย  ดำเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวธิีการที่กำหนดโดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตัง้แต่ก่อนเริ่มโครงการ

พัฒนาตามแผนดำเนินงานสิน้สุดโครงการ 

4.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการตดิตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนา

ท้องถิ่น  และผลการตดิตามและประเมินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่อาย  

เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่อายต่อสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย  

พร้อมทั้งประกาศผลการตดิตามและประเมินผลโครงการให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละ

หนึ่งครัง้ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

5.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อายอาจให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในรายงาน

การติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 

 3. กำหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่อายกำหนด

เครื่องมือที่ใชใ้นการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

  3.1 การทดสอบและการวัด(Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดู

ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้

เครื่องมอืใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น  เช่น การทดสอบ

และการวัดโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 3/5 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อาย  (จะใช้การทดสอบและการวัด

อย่างไร) โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการวันเทศบาล (จะใช้การ

ทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 

  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ

ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ

สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal 

interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์

แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มพีิธีรีตอง  ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 

   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล

แม่อายใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่อายมีการบันทึก

การสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 

observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้าน

หรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรอืการ

สังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์

ของผู้มสี่วนได้เสียในเทศบาลตำบลแม่อาย 

  3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ 

ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อายคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อายจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 



  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ

ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรอืโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลแม่อาย 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน

โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยก

เป็นหัวข้อได้ ดังนี ้

  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ

ตามโครงการ ซึ่งจะทำใหว้ิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นและ

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 ผูม้ีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ

โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 

เนื้อหา ข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบันเสมอ 

  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ปลัด/รองปลัด ผู้บรหิารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง 

ๆ ของเทศบาลตำบลแม่อายสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้

สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการ

ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผดิพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  

  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลแม่อายแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มี

ความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลแม่อายเกิด

ความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

รายงาน 
 

การประเมินเชิงคณุภาพ 
 

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

 
 

การสำรวจความพึงพอใจของผู้บรหิารประจำปี พ.ศ. 2563  
 

จำนวน  4  ด้าน 
 

1) ด้านการศึกษา 
2) ด้านเทศกิจหรือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3) ด้านรายได้หรือภาษี 
4) ด้านสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการศึกษา 
 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการตามมิติท่ี 2 มิติด้าน การให้บริการ 
(ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ)ของการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติั  
ราชการประจ าปี  พ.ศ.2563 ของเทศบาลต าบลแม่อายอ าเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ โดยการประเมิน 
ความพึงพอใจคร้ังน้ีไดแ้บ่งการน าเสนอผลการศึกษาตามลกัษณะของงานท่ี ให้บริการทั้ง 4 ดา้น  ออกเป็น 3 
ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  2) ความพึงพอใจของการ ให้บริการ 3) ปัญหา 
อุปสรรค และขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันากใหบ้ริการหน่วยงาน/องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

4.1 งานด้านการศึกษา 
 

ตอนที ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม1 
ในการศึกษาคร้ังน้ีคณะผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบสอบถามกบัประชาชนหรือผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมารับบริการใน 

งานดา้นการศึกษาจ านวน 75 คน พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ  72.00 มีอาย2ุ0-30 ปีคิดเป็น 
ร้อยละ  44.00  มีการศึกษาระดมธัยมศึกษาตอนปลายบ (ม.4-ม.6)/ปวช. คิดเป็นร้อยละ  28.00  ส่วนใหญ่ 
ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไปคิดเป็นร้อยละ  54.70  และอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลมากกวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 
61.30  (ตารางท่ี1)4. 

 

ตารางท่ี.14ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 

 

ข้อมูลท่ัวไป 
  

จ านวน 
  

ร้อยละ 
 

      

1. เพศ       

1) ชาย 21  28.00  

2) หญิง 54  72.00  

 รวม 75  100.00  

2. อายุ       

1) ต ่ากวา่20 ปี 2  2.67  

2) 20 – 30 ปี 33  44.00  

3) 31 – 40 ปี 29  38.67  

4) 41 – 50 ปี 8  10.67  

5) 51 – 60 ปี 2  2.67  

6) มากกวา่ 60 ปี ขึ้นไป 1  1.33  

 รวม 75  100.00   
 
 
 
  



ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

 

ข้อมูลท่ัวไป 
  

จ านวน 
  

ร้อยละ 
 

      

3. ระดับการศึกษา       

1) ไม่ไดศึ้กษา 4  5.33  

2) ประถมศึกษา 15  20.00  

3) มธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1– ม.3) 14  18.67  

4) มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)/ปวช. 21  28.00  

5) อนุปริญญา/ปวส. 10  13.33  

6) ปริญญาตรี 10  13.33  

7) สูงกวา่ปริญญาตรี 1  1.33  

 รวม 75  100.00  

4. อาชีพ       

1) รับราชการ 8  10.67  

2) พนกังานรัฐวิสาหกิจ 5  6.67  

3) พนกังานบริษทัเอกชน 2  2.67  

4) ธุรกิจส่วนตวั 8  10.67  

5) เกษตรกร 10  13.33  

6) รับจา้งทัว่ไป 41  54.67  

7) อ่ืน ๆ ไดแ้ก่คา้ขาย 1  1.33  

 รวม 75  100.00  

5. ระยะเวลาท่ีอาศัยในเขตเทศบาลจนถึงปัจจุบัน       

1) ต ่ากวา่ 1 ปี -  -  

2) 1 – 5 ปี 9  12.00  

3) 6 – 10 ปี 8  10.70  

4) 11 – 20 ปี 12  16.00  

5) มากกวา่ 20 ปี 46  61.30  

 รวม 75  100.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนท่ี 2 ความพงึพอใจของการให้บริการ 
 

ความพึงพอใจในการใหบ้ริการประชาชน คณะผูศึ้กษาประเมินผลงานของการใหบ้ริการ 
แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมยจากการด าเนินงานของเทศบาลโดยวดัไดจ้ากการสอบถามระดบัความพึงพอใจ 
ของกลุ่มเป้าหมายต่อการให้บริการในดา้นกระบวนการใหบ้ริการต่างๆดงัน้ี 

 

โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจของผูรั้บบริการและผลการ 
ประเมินของเทศบาลต่อการด าเนินงานในดา้นขั้นตอนการใหบ้ริกามีผลคะแนนอยูใ่นระดบั 8 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.48   คิดเป็นร้อยละ  89.60  ดา้นช่องทางการใหบ้ริการมีผลคะแนนอยูใ่นระดบั 8 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.44  คิดเป็นร้อยละ  88.80  ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการมีผลคะแนนอยู่ในระดบั 8 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.44  คิดเป็นร้อยละ  89.80  และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกมีผลคะแนนอยูใ่นระดบั  8 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.47  คิดเป็นร้อยละ 89.40  (ตารางท่ี 4.2) 

 

ตารางท่ี 4.2 ระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการและผลการประเมินของเทศบาลต่อการด าเนินงาน 
ในการให้บริการงานด้านการศึกษา 

 

รายการประเมิน 

 ผลคะแนน  

ค่าเฉลี่ย 
  

ค่าเบี่ยงเบน  
มาตรฐาน 

ร้อยละ ผล 
คะแนน 

ความพงึพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ     

1) มีแผนผงัขั้นตอนการบริการท่ีชดัเจน 4.48 0.578 89.60 8 
 2) มีขั้นตอนการใหบ้ริการสะดวกและรวดเร็ว 4.48 0.601 89.60 8 

3) มีการแจง้ขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งชดัเจน 4.49 0.601 89.80 8 
 4) มีอปุกรณ์และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัในการให้บริการ 4.49 0.578 89.80 8 

 5) มีระบบการให้บริการตามล าดบัก่อน-หลงั 4.47 0.684 89.40 8 

โดยภาพรวม 4.48 0.608 89.60 8 
ความพงึพอใจต่อช่องทางการให้บริการ     

1) มีช่องทางการให้บริการ สามารถเขา้ถึงไดง้่ายสะดวก 
รวดเร็ว 

 0.623 89.80 8 

2) มีการใหบ้ริการนอกสถานท่ี/นอกเวลาราชการ 4.37 0.632 87.40 8 
3) 
มีการให้บริการผา่นส่ือเอกสารประชาสัมพนัธป้์ายระชาสัม
พนัธ ์

4.47 0.600 89.40 8 

4) มีการใหบ้ริการผา่นส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเช่น 
Facebook, Line 4.47 0.704 89.40 8 

5) มีการเปิดรับฟังขอ้คิดเห็นการให้บริการหลากหลายช่องทาง 4.41 0.699 88.20 8 

โดยภาพรวม 4.44 0.652 88.80 8 
 

 น ้า 4 - 3 



ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 

รายการประเมิน 

ผลคะแนน 

ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน 

ร้อยละ 
ผล 

มาตรฐาน คะแนน 
ความพงึพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ     

1) มีความรู้ ความสามารถในการให้บริกาเช่นตอบขอ้ค าถาม 
ให้ความแนะน า สามารถแกปั้ญหาได ้    

4.37 0.693 87.40 8 

2) มีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้รงต่อเวลา 
บริการรวดเร็ว และถูกตอ้ง 4.45 0.643 89.00 8 

3)มีจิตบริการมีความสุภาพอ่อนนอ้มถ่อมตนและมนุษยสัมพนัธ์
ท่ีดี 

4.47 0.684 89.40 8 

4)มีความเสมอภาคในการใหบ้ริการโดยไม่เลือกปฏิบติั 4.43 0.640 88.60 8 
5) มีความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส 4.47 0.577 89.40 8 

โดยภาพรวม 4.44 0.647 88.80 8 

ความพงึพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก     
1)สถานท่ีตั้งของจุดบริกามีความสะดวกในการเดินทางมารับบริ
การสามารถเขา้ถึงไดง้่าย 4.52 0.601 90.40 9 

2)มีป้ายขอ้ความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพนัธ์การบริการ 4.44 0.598 88.80 8 

3)มีการจดัอารสถานท่ีค สภาพแวดลอ้ม เป็นระเบียบเรียบร้อย 
สะอาดางความประทบัใจสร้างแก่ผูม้าใชบ้ริการ 

4.48 0.623 89.60 8 

4)จดัให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูม้ารับบริการเช่น 
สถานท่ีจอดรถ สถานท่ีนัง่ ห้องน 4.48 0.57  8 89.60 8 

5)มีจุดประชาสัมพนัธ์ บริการขอ้มูลข่าวส 4.45 0.622 89.00 8 

โดยภาพรวม 4.47 0.604 89.40 8 
 

 ในภาพรวมทั้ง 4 ดา้น ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการในงานดา้นการศึกษา 
มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 8 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 46 คิดเป็นร้อยละ 4.89.20  และเม่ือพิจารณาใน รายละเอียด พบว่า  
มีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการมากท่ีสุด รองลงมาคือมีความพึงพอใจต่อ ส่ิงอ านวยความสะดวก 
และมีความพึงพอใจตชองทางการใหบ้ริการมีความพึงพอใจต่อเจา้หนา้ท่ี ผูใ้หบ้ริการในจ านวนท่ีเท่ากันตามล าดบั 
(ตาราง 4.3) 
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ตารางท่ี 4.3 ระดับความพงึพอใจของการให้บริการในภาพรวมงานด้านการศึกษา 
 

       ผลคะแนน    

 รายการประเมิน  

ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

   ผล  
  

ร้อยละ 
   

     
คะแนน 

 
       
        

1) ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.48  0.608  89.60  8  

2) ความพึงพอใจต่อช่องทางการใหบ้ริการ 4.44  0.652  88.80  8  

3) ความพึงพอใจต่อเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 4.44  0.647  88.80  8  

4) ความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 4.47  0.604  89.40  8  

 รวม   4.46   0.628  89.20   8  

 

ตอนท่ี ปัญหา3 อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการให้บริการงานด้านการศึกษา 
จากการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการตามมิติท่ี 2 มิติดา้นคุณภาพการใหบ้ริกาใน 

งานดา้นการศึกษาสามารถสรุปเป็นประเด็นส าคญัแยกเป็นขอ้ๆดงัน้ีได ้
 

- เทศบาลต าบลแม่อายควรมีการส ารวจวิจยัหาขอ้มูลใหม่ๆท่ีจ าเป็นเพื่อเป็นแนวทาง 
ในการพฒันาทางดา้นการศึกษา หรือมีการสร้างนวตักรรมทางดา้นการศึกษามาประยกุตใ์ชเ้ป็นแหล่ง 
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย เหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

- เทศบาลต าบลแม่อายควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการประยกุตใ์ชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชน
ประกอบในการจดัการเรียนการสอนเทศบาลต าบลแม่อายควรศึกษาถึงปัจจยัเชิงลึกท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
ของผูป้กครอง เพื่อพฒันาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิง่ขึ้น 
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4.2 งานด้านเทศกจิหรือป้องกนับรรเทาสาธารณภัย 
 

ตอนท่ี ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม1 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ีคณะผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบสอบถามกบัประชาชนหรือผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมารับบริการ 
ในงานดา้นเทศกิจหรือป้องกนับรรเทาสาธารณภยัจ านวน 100  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็น       
ร้อยละ   66.00  มีอายมุากกวา่ 60  ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 45.00 มีการศึษาระดบัประถมศึกษาคิดเป็น    
ร้อยละ  75.00   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร  คิดเป็นร้อยละ  48.00  และอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาล 
มากกวา่ 20 ปีคิดเป็นร้อยละ93.00 (ตารางท่ี 4.4) 

 

ตารางท่ี 4.4 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม. 
  

 ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   

1) ชาย 34 34.00 
2) หญิง 66 66.00 

 รวม 100 100.00 
2. อายุ   

1) ต ่ากวา่20 ปี - - 

2) 20 – 30 ปี 2 2.00 
3) 31 – 40 ปี 6 6.00 
4) 41 – 50 ปี 12 12.00 
5) 51 – 60 ปี 35 35.00 
6) มากกวา่ 60 ปี ขึ้นไป 45 45.00 

 รวม 100 100.00 
3. ระดับการศึกษา   

1) ไม่ไดศึ้กษา 2 2.00 
2) ประถมศึกษา 75 75.00 
3) มธัยมศึกษาตอนตน้ (ม–.1ม.3) 7 7.00 
4) มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.–4 ม.6)/ปวช. 3 3.00 
5) อนุปริญญา/ปวส. 9 9.00 
6) ปริญญาตรี 3 3.00 
7) สูงกวา่ปริญญาตรี 1 1.00 

 รวม 100 100.00 
4. อาชีพ   

1) รับราชการ - - 

2) พนกังานรัฐวิสาหกิจ - - 

3) พนกังานบริษทัเอกชน 2 2.00  
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
 

 

ข้อมูลท่ัวไป 
  

จ านวน 
  

ร้อยละ 
 

      

4) ธุรกิจส่วนตวั 18  18.00  

5) เกษตรกร 48  48.00  

6) รับจา้งทัว่ไป 13  13.00  

7) อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ผูสู้งอายนุกัศึกษา พนกังานมหาวิทยาลยั 19  19.00  

 รวม 100  100.00  

5. ระยะเวลาท่ีอาศัยในเขตเทศบาลจนถึงปัจจุบัน       

1) ต ่ากวา่ 1 ปี 1  1.00  

2) 1 – 5 ปี 2  2.00  

3) 6 – 10 ปี -  -  

4) 11 – 20 ปี 4  4.00  

5) มากกวา่ 20 ปี 93  93.00  

 รวม 100  100.00  
 
 

ตอนท่ี 2 ความพงึพอใจของการให้บริการ 
 

ความพึงพอใจในการใหบ้ริการประชาชน คณะผูศึ้กษาประเมินผลงานของการใหบ้ริการ 
แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจากการด าเนินงานของเทศบาลโดยวดัไดจ้ากการสอบถามระดบัความ 
พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการใหบ้ริการในดน้กระบวนการใหบ้ริการต่ง ๆ ดงัน้ี  

โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานใน 
ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการของเทศบาล มีผลคะแนนอยูใ่นระดบั 9 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.61 คิดเป็นร้อยละ   
92.20  ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ มีผลคะแนนอยูใ่นระดบั 8 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.55  คิดเป็นร้อยละ     
91.00  ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ มีผลคะแนนอยูใ่นระดบั 9 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.59  คิดเป็นร้อยละ  91.80 
และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก มีผลคะแนนอยูใ่นระดบั 9 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.66   คิดเป็นร้อยละ 93.20 
(ตารางท่ี4.5) 
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ตารางท่ี 4.5 ระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการและผลการประเมินของเทศบาลต่อการด าเนินงาน 

ในการให้บริการงานด้านเทศกจิหรือป้องกนับรรเทาสาธารณภัย 
 

       ผลคะแนน    

 รายการประเมิน   ค่าเฉลีย่   ค่าเบี่ยงเบน  ร้อยละ  
 ผล  

      
มาตรฐาน 

  
คะแนน 

 
            

 ความพงึพอใจต่อขั้นตอนกาบริการให้            

1) มีแผนผงัขั้นตอนการบริการท่ีชดัเจน 4.84  0.368  96.80  10  

2) มีขั้นตอนการใหบ้ริการสะดวกและรวดเร็ว 4.44  0.538  88.80  8  

3) มีการแจง้ขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งอย่ชดัเจน 4.62  0.546  92.40  9  

4) มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัในการใหบ้ริการ 4.42  0.572  88.40  8  

5) มีระบบการใหบ้ริการตามล าดบัก่อน-หลงั 4.71  0.478  94.20  9  

โดยภาพรวม 4.61  0.500  92.20  9  

ความพงึพอใจต่อช่องทางการให้บริการ         

1) มีช่องทางการใหบ้ริการ สามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 4.76  0.429  95.20  9  

2) มีการใหบ้ริการนอกสถานท่ี/  นอกเวลาราชการ 4.42  0.572  88.40  8  

3) มีการให้บริการผ่านส่ือเอกสารประชาสัมพนธ์ป้าย   
ประชาสัมพนัธ์ 4.63  0.506  92.60  9  

4) มีการใหบ้ริการผา่นส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น 
Facebook, Line 4.34  0.590  86.80  8  

5) มีการเปิดรับฟังขอ้คิดเห็นการให้บริการหลากหลาย  
ช่องทาง 4.61  0.549  92.20  9  

โดยภาพรวม 4.55  0.529  91.00  8  

ความพงึพอใจต่อเจ้าท่ีผู้ให้บริการหน้า         

1) มีความรู้ ความสามารถในการใหบ้ริการ เช่น
ตอบขอ้ค าถาม ใหค้วามแนะน า 
สามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 4.80  0.449  96.00  9  

2) 
มีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหนอยา่งด้ีาท่ีไดต้รงต่
อเวลา บริการรวดเร็และถูกตอ้ง 4.45  0.609  89.00  8  

3) มีจิตบริการมีความสุภาพอ่อนนอ้มถ่อมตน 
มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 4.63  0.544  92.60  9  

4) มีความเสมอภาคในการให้บริการโดยไม่เลือก 
ปฏิบติั 4.46  0.593  89.20  8  

5) มีความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส 4.63  0.562  92.60  9  

โดยภาพรวม 4.59  0.551  91.80  9  
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

      ผลคะแนน   

 รายการประเมิน   ค่าเฉล่ีย  ค่าเบี่ยงเบน  ร้อยละ  ผล  
     

มาตรฐาน  
 
คะแนน          

 ความพงึพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก          

 
1) สถานท่ีตั้งของจุดบริการมีความสะดวกในการ 
เดินทางมารับบริการสามารถเขา้ถึงไดง้่าย  

4.85  0.359  97.00  10 
 

 
2) มีป้ายขอ้ความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพนัธ์ 
การบริการ  

4.56  0.519  91.20  8 
 

 

3) มีการจดัอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอ้ม เป็น 
ระเบียบเรียบร้อย สะอาด สร้างความประทบัใจแก่  
บริการ  

4.67  0.473  93.40  9 
 

 
4) จดัใหมี้ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหผูรั้บบบริการ เช่น 
สถานท่ี จอดรถสถานท่ีนัง่ ห้องน ้า  4.67  0.473  93.40  8  

 5) มีจุดประชาสัมพนัธ์ บริการขอ้มูลข่าวสาร  4.69  0.506  93.80  9  

 โดยภาพรวม  4.66  0.476  93.20  9  

 

ในภาพรวมทั้ง 4 ดา้น ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ งานดา้นเทศกิจใน 
หรือป้องกนับรรเทาสาธารณภยัมีผลคะแนนอยูใ่นระดบั9มีค่าเฉลีท่ากบัยเ 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00 
และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่มีความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวกมากท่ีสุดรองลงมาคือ 
มีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการใหบ้ริการมีความพึงพอใจต่อเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการและมีควาพึงพอใจต่อ 
ช่องทางการใหบ้ริกาตามล าดบั (ตาราง 4.6) 

 

ตารางท่ี4.6 ระดับความพงึพอใจของการให้บริการในภาพรวมงานด้านเทศกจิหรือป้องกนับรรเทาสาธารณภัย 
 

       

ผลคะแนน 
   

          

 รายการประเมิน      
ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

   ผล  
   

ค่าเฉลีย่ 
  

ร้อยละ 
   

        
คะแนน 

 
           
            

1) ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.61  0.500  92.20  9  

2) ความพึงพอใจต่อช่องทางการใหบ้ริกา 4.55  0.529  91.00  8  

3) ความพึงพอใจต่อเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 4.59  0.551  91.80  9  

4) ความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 4.66  0.476  93.20  9  

 รวม   4.60   0.514  92.00   9  
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ตอนท่ีปัญหา 3 อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการให้บริกางานด้านเทศกจิหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

จากการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการตามมิติท่ี 2 มิติดา้นคณุภาพการใหบ้ริการใน 
งานดา้นเทศกิจหรือป้องกนับรรเทาสาธารณภยัสามารถสรุปเป็นประเด็นส าคญัแยกเป็นขอ้ๆไดด้งัน้ี 

 
- เทศบาลต าบลแม่อายควรส่งเสริมการบูรณากรความร่วมมือกบัผูน้ าชุมชนในการ 

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอยา่งสม ่าเสมอช่การแจง้เร่ืองราวร้องทุกขห์รือก าหนดมาตรการดูแลและ
ป้องกนัเหตุสาธารณภยัใหค้รอบคลุมพื้นท่ีมากยิง่ขึ้น  

- เทศบาลต าบลแม่อายควรสนบัสนุนมาตรกในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
อยา่งชดัเจน รวมทั้งจดัก าลงัเจา้หนา้ท่ีหรืออาสาสมคัรในชุมชนใหต้อบสนองกบัความตอ้งการของ 
ประชาชนใหดี้ยิง่ขึ้น 
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4.3 งานด้านรายได้หรือภาษี 
 

ตอนท่ี1ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม 
ในการศึกษคร้ังน้ีคณะผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบสอบถามกบัประชาชนหรือผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมารับบริการใน  

งานดา้นรายไดห้รือภาษีจ านวน 100 คน พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ54.00 มีอายุ 51-60 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 35.00 การศึกษาระดบัประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ  37.00 ส่วนใหญ่ประกอบ อาชีพเกษตรกร  
คิดเป็นร้อยละ 40.00 และอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลมากกวา่ปี20คิดเป็นร้อยละ81.00 (ตารางท่ี 4.7) 

 

ตารางท่ี 4ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม.7 
 

 

ข้อมูลท่ัวไป 
  

จ านวน 
  

ร้อยละ 
 

      

1. เพศ       

1) ชาย 46  46.00  

2) หญิง 54  54.00  

 รวม 100  100.00  
       

2. อายุ       

1) ต ่ากวา่20 ปี 1  1.00  

2) 20 – 30 ปี 10  10.00  

3) 31 – 40 ปี 12  12.00  

4) 41 – 50 ปี 20  20.00  

5) 51 – 60 ปี 35  35.00  

6) มากกวา่ 60 ปีนไปขึ้ 22  22.00  

 รวม 100  100.00  
       

3. ระดับการศึกษา       

1) ไม่ไดศึ้กษา 13  13.00  

2) ประถมศึกษา 37  37.00  

3) มธัยมศึกษาตอนตน้ (ม–.1ม.3) 17  17.00  

4) มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)/ปวช. 17  17.00  

5) อนุปริญญา/ปวส. 6  6.00  

6) ปริญญาตรี 9  9.00  

7) สูงกวา่ปริญญาตรี 1  1.00  

 รวม 100  100.00  
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ตารางท่ี 4(ต่อ). 
 

 

ข้อมูลท่ัวไป 
  

จ านวน 
  

ร้อยละ 
 

      

4. อาชีพ       

1) รับราชการ 4  4.00  

2) พนกังานรัฐวิสาหกิจ 1  1.00  

3) พนกังานบริษทัเอกชน 4  4.00  

4) ธุรกิจส่วนตวั 20  20.00  

5) เกษตรกร 40  40.00  

6) รับจา้งทัว่ไป 21  21.00  

7) อ่ืนๆ ไดแ้ก่ผูสู้งอายนุกัเรียน นกัศึกษา พนกังานมหาวิทยาล ั 10  10.00  

 รวม 100  100.00  

5. ระยะเวลาท่ีอาศัยในเขตเทศบาลจนถึงปัจจุบัน       

1) ต ่ากวา่ 1 ปี -  -  

2) 1 – 5 ปี 2  2.00  

3) 6 – 10 ปี 3  3.00  

4) 11 – 20 ปี 14  14.00  

5) มากกวา่ 20 ปี 81  81.00  

 รวม 100  100.00  
 

ตอนท่ี 2 ความพงึพอใจของการให้บริการ 
 

ความพึงพอใจในการใหบ้ริการประชาชนคณะผูศึ้กษาประเมินผลงานของการใหบ้ริการ
แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจากการด าเนินงานของเทศบาลโดยวดัไดจ้ากการสอบถามระดบัความพึงพอใจ 
ของกลุ่มเป้าหมายต่อการให้บริการในดา้นกระบวนการใหบ้ริารต่างๆ ดงัน้ี 

 
โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในดา้น 

ขั้นตอนการใหบ้ริการของเทศบาล มีผลคะแนนอยูใ่นระดบั 9 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 469. คิดเป็นร้อยละ 93.80 
ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ มีผลคะแนนอยูใ่นระดบั 9มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.64 คิดเป็นร้อยละ 92.80 
ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการมีผลคะแนนอยูใ่นระดบั 9มีค่าเฉล่ียเท่ากบัย 4.69 คิดเป็นร้อยละ 93.80 และ 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก มีผลคะแนนอยูใ่นระดบั 9 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.70 คิดเป็นร้อยละ 94.00 
(ตารางท่ี 4.8) 
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ตารางท่ี 4.8 ระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการและผลการประเมินของเทศบาลต่อการด าเนินงาน 

ในการให้บริกางานด้านรายได้หรือภาษี 
 

       

ผลคะแนน 
   

          
 รายการประเมิน   ค่าเฉล่ีย 

  ค่าเบี่ยงเบน  ร้อยละ   ผล  
     

 มาตรฐาน 
  

 คะแนน           

 ความพงึพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ           

 1) มีแผนผงัขั้นตอนการบริการท่ีชดัเจน 4.71  0.456 94.20  9  

 2) มีขั้นตอนการให้บริการสะดวก และรวดเร็ว 4.69  0.465 93.80  9  

 3) มีการแจง้ขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งอยูช่ดัเจน 4.69  0.465 93.80  9  

 4) มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัในการใหบ้ริการ 4.67  0.473 93.40  9  

 5) มีระบการให้บริการตามล าดบัก่อน-หลงั 4.69  0.465 93.80  9  

 โดยภาพรวม 4.69  0.465 93.80  9  

 ความพงึพอใจต่อช่องทางการให้บริการ        

 
1) มีช่องทางการให้บริการ สามารถเขา้ถึงไดง้่ายสะดวก 
รวดเร็ว 4.66  0.476 93.20  9  

 2) มีการใหบ้ริการนอกสถานท่ี/นอกเวลาราชการ 4.68  0.469 93.60  9  

 
3) มีการให้บริการผา่นส่ือเอกสารประชาสัมพนัธ์ป้าย 
ประชาสัมพนัธ ์ 4.63  0.485 92.60  9  

 
4) มีการให้บริการผ่านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 
Facebook, Line 4.63  0.506 92.60  9  

 
5) มีการเปิดรับฟังขอ้คิดเห็นการให้บริการหลากหลาย
ช่องทาง 4.61  0.490 92.20  9  

 โดยภาพรวม 4.64  0.485 92.80  9  
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ตารางท่ี4.8 (ต่อ) 
 

       ผลคะแนน    
 รายการประเมิน   ค่าเฉล่ีย   ค่าเบี่ยงเบน  ร้อยละ   ผล  
     

 มาตรฐาน 
  

 คะแนน           

 ความพงึพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริกา           

 1) มีความรู้ ความสามารถในการใหบ้ริการ เช่น           

 ตอบขอ้ค าถาม ใหค้วามแนะน า สามารถแกปั้ญหาไ 4.70  0.461 94.00  9  

 อยา่งถูกตอ้ง           

 2) มีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็ 4.70 
 

0.461 94.00 
 

9 
 

 
ตรงต่อเวลา บริการรวดเร็ และถูกตอ้ง 

   
           

 
3) มีจิตบริการ มีควภาพมสุอ่อนนอ้มถ่อมตน 
และมมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 4.67 

 
0.473 93.40 

 
9 

 
 

 
   

           

 4) มีความเสมอภาคในการให้บริโดยไม่เลือก 
4.70 

 
0.461 94.00 

 
9 

 
 
ปฏิบติั 

   
           

 5) มีความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส 4.70  0.461 94.00  9  

 โดยภาพรวม   4.69   0.463  93.80   9  

 ความพงึพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก           

 1) สถานท่ีตั้งของจุดบริกามีความสะดวกในการ 
4.72 

 
0.451 94.40 

 
9 

 
 
เดินทางมารับบริการสามารถเขา้ถึงไดง้่าย 

   
           

 2) มีป้ายขอ้ความบอกจุดบริการ/ป้า 4.72 
 

0.451 94.40 
 

9 
 

 
ประชาสัมพนัธ์การบริการ 

   
           

 3) มีการจดัอาคารสถานท่ีสภาพแวดลอ้ม            

 
เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด 
สร้างความประทบัใจแก่ผูม้าใชบ้ริการ 4.73  0.446 94.60  9  

            

 4) จดัใหมี้ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหมารับผู ้ 4.65 
 

0.479 93.00 
 

9 
 

 
บริการเช่น สถานท่ีจอดรถ สถานท่ีนัง่ หอ้งน ้า 

   
           

 5) มีจุดประชาสัมพนัธ์ บริการขอ้มูลข่าวสาร 4.68  0.469 93.60  9  

 โดยภาพรวม   4.70   0.459  94.00   9  

 

ในภาพรวมทั้ง 4 ดา้นผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงาในดา้นรายได ้
หรือภาษีมีผลคะแนนอยูใ่นระดบั 9 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั68 4คิดเป็นร้อยละ.3. 609 และเม่ือพิจารณาใน 
รายละเอียด พบวา่มีความพึงพอใจต่อส ิ่านวยความสะดวกมากท่ีสุด รองลงมาคือมีความพึงพอใจต่อ 
ขั้นตอนการใหบ้ริการมีความพึงพอใจต่อเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการในระดบัเท่ากนัและมีความพึงพอใจต่อ 
ช่องทางการใหบ้ริกาตามล าดบั (ตารางท่ี 4.9) 
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ตารางท่ี 4.9 ระดับความพงึพอใจของการให้บริการในภาพรวมงานด้านรายได้หรือภาษี 
 

       ผลคะแนน    

 รายการประเมิน      ค่า     ผล  
   

ค่าเฉลีย่ 
  

เบี่ยงเบน 
 

ร้อยละ 
   

         
คะแนน 

 
       

มาตรฐาน 
     

             

1) ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.69  0.465 93.80  9  

2) ความพึงพอใจต่อช่องทางการใหบ้ริการ 4.64  0.485 92.80  9  

3) ความพึงพอใจต่อเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 4.69  0.463 93.80  9  

4) ความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 4.70  0.459 94.00  9  

 รวม   4.68   0.468  93.60   9  

 

ตอนท่ี3.ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษี 
จากการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการตามมิติท่ี2มิติดา้นคุณภาพการใหบ้ริการในงาน 
ดา้นรายไดห้รือภาษีสามารถสรุปเป็นประเด็นส าคญัแยกเป็นขอ้ๆ ไดด้งัน้ี  

- เทศบาลต าบลแม่อายควรมีการติดตามและรับฟังความคิดเห็นของผูรั้บบริการหรือจดั 
กิจกรรมเพื่อแลกเปล่ียนความคิดซ่ึงก ัตามโอกาสต่างๆ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดรั้บนั้นมาปรับปรุงแกไ้ข 
กระบวนการปฏิบติังานหรือการใหบ้ริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของชุมชนมากท่ีสุด  

- เทศบาลต าบลแม่อายควรเนน้การประชาสัมพนัธ์การจดัเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใน 
รูปแบบต่างๆ หลากหลายช่องทางเพื่อใหป้ระชาชนรับทราบขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง 
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4.4 งานด้านสาธารณสุข 
 

ตอนท่ี1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ในการศึษาคร้ังน้ีคณะผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบสอบถามกบัผูรั้บบริการในงานดา้นสาธารณสุขจ านวน 
100 คน พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ68.00 ส่วนใหญ่มีอายมุากกวา่60 ปีขึ้นไปคิดเป็น 
ร้อยละ45.00มีการศึกษาระดบัประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ75.00 ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 
51.00 และอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลมากกวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ94.00  (ตารางท่ี.10)4 

 

ตารางท่ี 4.10ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแ บสอบถาม 
 

 

ข้อมูลท่ัวไป 
  

จ านวน 
  

ร้อยละ 
 

      

1. เพศ       

1) ชาย 32  32.00  

2) หญิง 68  68.00  

 รวม 100  100.00  

2. อายุ       

1) ต ่ากวา่20 ปี 1  1.00  

2) 20 – 30 ปี 1  1.00  

3) 31 – 40 ปี 7  7.00  

4) 41 – 50 ปี 10  10.00  

5) 51 – 60 ปี 36  36.00  

6) มากกว ่60 ปี ขึ้นไป 45  45.00  

 รวม 100  100.00  

3. ระดับการศึกษา       

1) ไม่ไดศึ้กษา 2  2.00  

2) ประถมศึกษา 75  75.00  

3) มธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1– ม.3) 7  7.00  

4) มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.–4 ม.6)/ปวช. 10  10.00  

5) อนุปริญญา/ปวส. 2  2.00  

6) ปริญญาตรี 3  3.00  

7) สูงกวา่ปริญญาตรี 1  1.00  

 รวม 100  100.00  
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 
 

 

ข้อมูลท่ัวไป 
  

จ านวน 
  

ร้อยละ 
 

      

4. อาชีพ       

1) รับราชการ 1  1.00  

2) พนกังานรัฐวิสาหกิจ -  -  

3) พนกังานบริษทัเอกชน 4  4.00  

4) ธุรกิจส่วนตวั 23  23.00  

5) เกษตรกร 51  51.00  

6) รับจา้งทัว่ไป 16  16.00  

7) อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ผูสู้งอายนุกัศึกษา 5  5.00  

 รวม 100  100.00  

5. ระยะเวลาท่ีอาศัยในเขตเทศบาลจนถึงปัจจุบัน       

1) ต ่ากวา่ 1 ปี -  -  

2) 1 – 5 ปี 1  1.00  

3) 6 – 10 ปี -  -  

4) 11 – 20 ปี 5  5.00  

5) มากกวา่20 ปี 94  94.00  

 รวม 100  100.00  
 

ตอนท่ี 2 ความพงึพอใจของการให้บริการ 
 

ความพึงพอใจในการใหบ้ริการประชาชน คณะผูศึ้กษาประเมินผลงานของการใหบ้ริการ 
แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจากการด าเนินงานของเทศบาล โดยวดัไดจ้ากการสอบถามระดบั 
ความพึงอใจของกลุ่มเป้าหมยต่อการใหบ้ริการในดา้นกระบวนการใหบ้ริการต่างๆดงัน้ี 

 
โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูรั้บริการมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานใน 

ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการของเทศบาลมีผคะแนนอยูใ่นระดบั 9 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.56 คิดเป็นร้อยละ 
91.20 ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ มีผลคะแนนอยูใ่นระดบั8มีค่าเฉล่ียเท่ากบั4.49คิดเป็นร้อยละ 

 
89.80 ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการผลคะแนนอยูใ่นระดบัมี9มีค่าเฉล่ียเท่ากบั4.53คิดเป็นร้อยละ90.60 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกมีผลคะแนนอยูใ่นระดบั 9 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั4.58 คิดเป็นร้อยละ91.60 
(ตารางท่ี4.11) 
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ตารางท่ี 4.11 ระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการและผลการปะเมินของเทศบาลต่อการด าเนินงาน 

ในการให้บริการงานด้านสาธารณสุข 
 

        

ผลคะแนน 
   

           
  รายการประเมิน   ค่าเฉล่ีย 

  ค่าเบี่ยงเบน 
 ร้อยละ  

 ผล  
       

มาตรฐาน 
 
คะแนน 

 
             

 ความพงึพอใจต่อขั้นตอนการให้บริ           

1) มีแผนผงัขั้นตอนการบริการท่ีชดัเจน 4.83  0.428 96.60  10  

 2) มีขั้นตอนการใหบ้ริการสะดว และรวดเร็ว 4.40  0.512 88.00  8  

3) มีการแจง้ขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งอย่ 4.63 
 

0.544 92.60 
 

9 
 

 
ชดัเจน 

      
              

4) มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัในการ 4.35 
 

0.557 87.00 
 

8 
 

 
ใหบ้ริการ 

   
           

 5) มีระบบการใหบ้ริการตามล าดบัก่อน-หลงั 4.60  0.512 92.00  9  
 

โดยภาพรวม 
 

4.56 
  

0.511 
 

91.20 
  

9 
 

        

 ความพงึพอใจต่อช่องทางการให้บริการ           

 1) มีช่องทางการใหบ้ริการ สามารถเขา้ถึงไดง้่าย 4.69 
 

0.486 93.80 
 

9  
 
สะดวก รวดเร็ว 

   
           

 2) มีการใหบ้ริกรนอกสถานท่ี/นอกเวลาราชการ 4.35  0.575 87.00  8  

 3) มีการใหบ้ริการผา่นส่ือเอกสารประชาสัมพป้ัาย 4.48 
 

0.577 89.60 
 

8  
 
ประชาสัมพนัธ์ 

   
           

 4) มีการใหบ้ริการผา่นส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศเช่น 4.34 
 

0.536 86.80 
 

8  
 

Facebook, Line 
   

           

 5) มีการเปิดรับฟังขอ้คิดเห็นการใหบ้ริการหลกหลาย 
4.57 

 
0.537 91.40 

 
9 

 
 
ช่องทาง 

   
           

 โดยภาพรวม  4.49   0.542  89.80   8  

 ความพงึพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ           

 1) มีความรู้ ความสามารถในการใหบ้ริการ เช่น           

 ตอบขอ้ค าถาม ใหค้วามแนะน า สามารถแกปั้ญหาไ 4.75  0.458 95.00  9  

 อยา่งถูกตอ้ง           

 2) มีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ีไดเ้ป็นอย่างดี 4.37 
 

0.544 87.40 
 

8  
 
ตรงต่อเวลา บริการรวดเร็ว และถูกตอ้ง 

   
           

 3) มีจิตบริการ มีความสุภาพ อ่อนนอ้มถ่ มตน และ 4.56 
 

0.574 91.20 
 

9  
 
มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 

   
           

 4) มีความเสมอภาคในการให้บริการโดยไม่เลือก 4.36 
 

0.542 87.20 
 

8  
 
ปฏิบติั 

   
           

 5) มีความซ่ือสัตยสุ์จริ โปร่งใส 4.62  0.488 92.40  9  
 โดยภาพรวม  4.53   0.521  90.60   9  
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ตารางท่ี 4.11 (ต่อ) 
 

       ผลคะแนน    

 รายการประเมิน   ค่าเฉลีย่   ค่าเบี่ยงเ  ร้อยละ   ผล  
     

 มาตรฐาน  
 

 คะแนน          

 ความพงึพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก            

 1) สถานท่ีตั้งของจุดบริการมีความสะดวกในการ 4.79 
 

0.409 
 

95.80 
 

10 
 

 
เดินทางมารับบริการสามารถเขา้ถึงไดง้่าย 

    
            

 2) มีป้ายขอ้ความบอกจุดบริการ/ป้า 
4.43 

 
0.517 

 
88.60 

 
8 

 
 
ประชาสัมพนัธ์การบิ 

    
            

 3) มีการจดัอาคารสถานท่ีสภาพแวดลอ้ม เป็น            

 ระเบียบเรียบร้อยสะอาด สร้างความประทบัใจ 4.63  0.525  92.60  9  

 แก่ผูม้าใชบ้ริการ            

 4) จดัใหมี้ส่ิงอ านวยควา สะดวกส าหรับผูม้ารับ 
4.45 

 
0.520 

 
89.00 

 
8 

 
 
บริการเช่น สถานท่ีจอดรถ สถานท่ีนัง่ หอ้งน 

    
            

 5) มีจุดประชาสัมพนัธ์การขอ้มูลข่าวสารบริ 4.60  0.512  92.00  9  
 โดยภาพรวม   4.58   0.497  91.60   9  

 

ในภาพรวมทั้ง 4านดผู้ต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการในงานดา้นสาธรณสุข 
มีผลคะแนนอยูใ่นระดบั9มีค่าเฉล่ียเท่ากบั4.54คิดเป็นร้อยละ90.80 และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ 
มีควาพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวกมากท่ีสุดรองลงมาคือมีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการใหบ้ริการ 
มีความพึงพอใจต่อเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการและมีความพึงพอใจต่ช่องทางการใหบ้ริการตามล าดบั (ตาราง 
4.12) 

 

ตารางท่ี 4.12ระดับความพงึพอใจของการให้บริรในภาพรวมงานด้านสาธารณสุข 
 

       

ผลคะแนน 
   

          
 รายการประเมิน   

ค่าเฉลี ่
  ค่าเบี่ยงเบ  

ร้อยละ 
  ผล  

     
 มาตรฐาน  

 
 คะแนน          

1) ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.56  0.511  91.20  9  

2) ความพึงพอใจต่อช่องทางการใหบ้ริการ 4.49  0.542  89.80  8  

3) ความพึงพอใจต่อเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ 4.53  0.521  90.60  9  

4) ความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยค ามสะดวก 4.58  0.497  91.60  9  
 รวม   4.54   0.518  90.80   9  
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ตอนท่ี3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการให้บริการงานด้านสาธารณสุข 

จากการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการตามมิติท่ี 2 มิติดา้นคุณภาพการใหบ้ริกาใน 
งานดา้นสาธารณสุขสามารถสรุปเป็นประเด็นส าคญัแยกเป็นขอ้ๆไดด้งัน้ี 

 
- เทศบาลต าบลแม่อายควรจดัเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานออกส ารวจดูแลและติดตามกิจกรรม 

ดา้นสุขอนามยัของชุมชนอกสถานท่ี เพื่อสร้างความพึงพอใจในการใหบ้ริการต่อชุมชนให้ดียิง่ข้ึน  
- เทศบาลต าบลแม่อายควรส่งเสริมกิจกรรมใหป้ระชาชนในชุมชนตระหนกัและร่วมกนั 

รักษาความสะอาดในชุมชนและในเขตเทศบาลต าบลแม่อายอยา่งสม ่าเสมอ  
- เทศบาลต าบลแม่อายควรเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัโครงการหรือกิจกรรมดา้นสุขอนามยั 

ส่ิงแวดลอ้มใหแ้ก่ประชาชนในชุมชนทราบและจดักิจกรรมใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมในโครงการหรือ  
กิจกรรมอยา่งสม ่าเสมอ  

- เทศบาลต าบลแม่อายควรจดัโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมใหค้วามรู้แก่ประชาชนทั้งรวม 
ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการจดั ารขยะมูลฝอยในครัวเรือนยา่งถูกสุขลกัษณะ 

 

โดยภาพรวมกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม มีระดบัความพึงพอใจต่อการบริการของ 
เทศบาลต าบลแม่อายมีผลคะแนนอยูใ่นระดบั 9 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั4.57 คิดเป็นร้อยละ91.40 
เม่ือพิจณารายละเอียดในแต่ละดา้น พบวา่มีความพึงพอใจต่งานดา้นรายไดห้รือภาษีเป็นอนัดบัท่ี 1 
รองลงมาคืองานดา้นเทศกิจหรือป้องกนับรรเทาสาธารณภยังานดา้นสาธารณสุขและ งานดา้นการศึกษา 
ตามล าดบั(ตารางท่ี4.13) 

 

ตารางท่ี4.13 สรุประดับความพงึพอใจต่อการให้บริงาน 4 ด้านของเทศบาลต าบลแม่อาย 
 

       

ผลคะแนน 
   

          
 รายการประเมิน   

ค่าเฉลี ่
  ค่าเบี่ยงเ  

ร้อยละ 
  ผล  

     
 มาตรฐาน  

 
 คะแนน          

1) งานดา้นการศึกษา 4.46  0.628  89.20  8  

2) งานดา้นเทศกิจหรือป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 4.60  0.514  92.00  9  

3) งานดา้นรายไดห้รือภาษี 4.68  0.468  93.60  9  

4) งานดา้สาธารณสุข 4.54  0.518  90.80  9  

 โดยภาพรวม   4.57   0.532  91.40   9  
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สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 
5.1 สรุปผล 
  ส านกับริการวิชาการ  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ไดท้ าการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการของ
เทศบาลต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่  จ านวน 4 งาน ซ่ึงประกอบดว้ย 
  1.  การใหบ้ริการโดยภาพรวมของงานดา้นการศึกษา  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถาม  มีความพึงพอใจต่อ
การใหบ้ริการ  ผลคะแนนอยูใ่นระดบั 8  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46  คิดเป็นร้อยละ 89.20 
  2. การใหบ้ริการโดยภาพรวมของงานดา้นเทศกิจหรือป้องกนับรรเทาสาธารณภยั  พบว่า  ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ ผลคะแนนอยูใ่นระดบั 9  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60  คิดเป็นร้อยละ 92.00 
  3. การใหบ้ริการโดยภาพรวมของงานดา้นรายไดห้รือภาษี  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจ
ต่อการใหบ้ริการ ผลคะแนนอยูใ่นระดบั 9  คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.68  คิดเป็นร้อยละ 93.60 
  4. การใหบ้ริการโดยภาพรวมของงานดา้นสาธารณสุข  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถาม มีความพงึพอใจต่อ
การใหบ้ริการ ผลคะแนนอยูใ่นระดบั 9  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.57  คดิเป็นร้อยละ 91.40 
  เม่ือพิจารณา เปรียบเทียบความพึงพอใจในประสิทธิภาพการให้บริการต่องานแต่ละดา้น พบวา่         
มีความพงึพอใจต่องานดา้นรายไดห้รือภาษี เป็นอนัดบัท่ี 1 รองลงมาคือ งานดา้นเทศกิจหรือป้องกนับรรเทาสาธารณภยั  
งานดา้นสาธารณสุข และงานดา้นการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

รายงาน 
 

การประเมินเชิงปรมิาณ 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     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)  ทั้งสิน้จำนวน 778  โครงการและจำนวนโครงการที่

ปฏิบัติได้   จำนวน  120  โครงการคิดเป็นรอ้ยละ 15.42 % 

       รายละเอยีดการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  

 แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่อาย 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  ได้กำหนดให้คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาล ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และรายงานผลและเสนอ

ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อายต่อนายกเทศมนตรีตำบลแม่

อาย เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่อายเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  และคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลพร้อมทั้งประการผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลใหป้ระชาชนในเขตเทศบาลตำบล

แม่อายทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ  จงึได้สรุปผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ต่อไปนี ้

ที ่ ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 

ร้อยละ อันดับ จำนวนโครงการที่

ปรากฏอยู่ในแผน 

จำนวนโครงการที่

ปฏิบัติได้ 

1 การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน 606 74 12.21 7 

2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฯ 6 3 50.00 3 

3 การพัฒนาด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

10 3 30.00 4 

4 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสบืสาน

ศลิปวัฒนธรรมฯ 

33 7 21.21 5 

5 การพัฒนาด้านคุณภาพชวีิตของประชาชน 100 17 17.00 6 

6 การพัฒนาด้านจัดการระเบียบชุมชนสังคม

และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

12 6 50.00 2 

7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 11 10 90.90 1 

  รวม 778 120 15.42   



- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

จำนวน 74   โครงการ    จำนวนงบประมาณ  10,497,700   บาท  ดังต่อไปนี้ 

ที่  รายการ (โครงการ) งบประมาณ 

1 ก่อสร้างกำแพงกันดิน  ค.ส.ล. พร้อมขยายผวิจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 35หมู่ที ่ 7  

ตำบลแม่อาย 
    304,500.00  

2 ก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย  9/1   หมู่ที ่ 11  

ตำบลแม่อาย 
    128,500.00  

3 ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.  ถนนเทศบาล ซอย  58 (ทั้ง 2 ฝัง่)  

หมู่ที ่ 8  ตำบลมะลิกา 
      60,000.00  

4 ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.  ถนนเทศบาล ซอย  58/5 หมู่ที ่ 8 ตำบลมะลิกา       30,000.00  

5 ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย  39/4 หมู่ที ่ 9  ตำบลมะลิกา        74,400.00  

6 ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย  53 หมู่ที ่ 5  ตำบลมะลิกา       69,000.00  

7 ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 29   หมู่ที ่ 5  ตำบลแม่อาย     135,000.00  

8 ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 35  หมู่ที ่ 5  ตำบลแม่อาย     120,000.00  

9 ก่อสร้างคลองส่งนำ้ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย   35/3 หมู่ที ่6  ตำบลแม่อาย     320,000.00  

10 ก่อสร้างคลองส่งนำ้ ค.ส.ล. พรอ้มขยายผิวจราจร  ถนนเทศบาล ซอย  39/13      หมู่ที ่ 2  

ตำบลมะลิกา 
     187,000.00  

11 ก่อสร้างคลองส่งนำ้ ค.ส.ล. ลำเหมืองปง  ถนนเทศบาล ซอย  53/4  หมู่ที ่5     ตำบลมะลิกา     183,000.00  

12 ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  ถนนเทศบาล ซอย  34  หมู่ที่  10  ตำบลแม่อาย       34,500.00  

13 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ถนนเทศบาล ซอย  39/13  หมู่ที ่ 2  ตำบลมะลิกา       40,000.00  

14 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ถนนเทศบาล ซอย  39/13A  หมู่ที ่ 2 ตำบลมะลิกา       52,000.00  

15 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ถนนเทศบาล ซอย  57/8   หมู่ที ่ 6  ตำบลมะลิกา     230,000.00  

16 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ถนนเทศบาล ซอย  9  หมู่ที่  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   หมู่ที ่ 10  ตำบลมะลิกา       82,600.00  

19 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  57/8B  หมู่ที ่ 6  ตำบลมะลิกา     120,000.00  

20 ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย  20 หมู่ที ่ 2 ตำบลแม่อาย       78,000.00  

21 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย  29 หมู่ที ่5 ตำบลแม่อาย       22,300.00  

ที่  รายการ (โครงการ) งบประมาณ 

22 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย  29/5 หมู่ที่ 5  ตำบลแม่อาย       30,700.00  

23 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย  35/3 หมู่ที่ 6  ตำบลแม่อาย       47,500.00  

24 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย  35/3A หมู่ที่ 6  ตำบลแม่อาย       30,000.00  



25 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย  35/3B หมู่ที่ 7  ตำบลแม่อาย       82,500.00  

26 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย  35/3D หมู่ที่ 6  ตำบลแม่อาย       16,300.00  

27 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย  35/3E หมู่ที ่6  ตำบลแม่อาย       31,500.00  

28 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย  35/3G หมู่ที ่6  ตำบลแม่อาย       32,500.00  

29 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย  35/4 หมู่ที ่6 ตำบลแม่อาย       38,500.00  

30 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย  57/12 หมู่ที่ 6  ตำบลมะลิกา       12,000.00  

31 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย  57/8B หมู่ที่ 6  ตำบลมะลิกา       13,900.00  

32 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย  9 หมู่ที ่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  หมู่ที ่  9 ตำบลมะลิกา       63,000.00  

35 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.   ถนนเทศบาล  ซอย  68 หมู่ที ่ 4 ตำบลมะลิกา     138,200.00  

36 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย  39/1A หมู่ที่ 7 ตำบลแม่อาย        71,000.00  

37 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย  68/1A หมู่ที่ 10 ตำบลมะลิกา     192,000.00  

38 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย  30 หมู่ที ่ 3 ตำบลแม่อาย       81,000.00  

39 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย  34/4 หมู่ที ่ 10  ตำบลแม่อาย       60,500.00  

40 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย  39/2 แยกคลองส่งนำ้ หมู่ที ่ 7          

ตำบลแม่อาย 
      85,000.00  

41 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย  39/6 หมู่ที ่ 6  ตำบลแม่อาย     238,800.00  

42 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย  44/1  หมู่ที ่ 4  ตำบลแม่อาย     100,200.00  

44 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย  51 หมู่ที ่ 5 ตำบลมะลิกา       77,200.00  

45 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย  52 หมู่ที ่ 4  ตำบลแม่อาย       60,500.00  

46 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย  52 หมู่ที ่ 5  ตำบลแม่อาย      122,700.00  

47 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย  56/5 หมู่ที ่ 8  ตำบลแม่อาย     203,500.00  

48 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย  58/5 หมู่ที ่ 8  ตำบลแม่อาย       98,500.00  

49 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย  60/B หมู่ที ่ 3  ตำบลมะลิกา       56,500.00  

50 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 14 หมู่ที่ 1  ตำบลแม่อาย      144,000.00  

51 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 16/1 หมู่ที ่ 2  ตำบลแม่อาย     208,000.00  

  

  

 

 

 

 

  



  

ที่  รายการ (โครงการ) งบประมาณ 

52 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 21  หมู่ที ่ 3  ตำบลแม่อาย 166,000.00 

53 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  68/2  หมู่ที ่ 4  ตำบลมะลิกา 78,800.00 

57 โครงการกอ่สร้างคลองส่งนำ้ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 35/3 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อาย 300,000.00 

58 โครงการกอ่สร้างคลองส่งนำ้ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 53/4 หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา 400,000.00 

59 โครงการกอ่สร้างคลองส่งนำ้ ค.ส.ล. เทศบาลซอย 29  หมู่ที่ 5  ตำบลแม่อาย 440,000.00 

60 โครงการกอ่สร้างคลองส่งนำ้ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 เชือ่มหมู่ที่ 9 ตำบลมะลิกา 1,950,000.00 

61 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย 4/2 หมู่ที่ 1  ตำบลแม่อาย 350,000.00 

62 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 56/7A หมู่ที่ 8 ตำบลแม่อาย 240,000.00 

63 โครงการกอ่สร้างปรับปรงุผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย  1/1 หมู่ที่ 1  ตำบลแม่อาย 51,300.00 

64 โครงการกอ่สร้างปรับปรงุผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย  1/A หมู่ที่ 1  ตำบลแม่อาย 68,500.00 

65 โครงการกอ่สร้างปรับปรงุผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 53/10 หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา 28,000.00 

66 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 46 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อาย 195,900.00 

67 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 6 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อาย 200,000.00 

68 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 68 หมูที่ 4 ตำบลมะลิกา 360,000.00 

69 โครงการปรบัปรงุคอสะพานต้นตอง   ถนนเทศบาล ซอย  58  หมู่ที ่ 8  ตำบลมะลิกา 84,000.00 

70 โครงการขุดบอ่บำบัดน้ำเสียในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่อาย 72,000.00 

71 โครงการกอ่สร้างปรับปรงุอาคารเรียน ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านดอยแกว้ 167,800.00 

72 โครงการกอ่สร้างรัว้และประตูโรงเรยีนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย(บ้านเด่น) 200,000.00 

73 โครงการปรบัปรงุห้องล้างหน้า แปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อาย    (บ้านเด่น) 107,700.00 

74 โครงการปรบัปรงุอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก 143,000.00 

  รวมทั้งสิ้น 10,497,700.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     - จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 

25632. การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 



จำนวน 3   โครงการ    จำนวนงบประมาณ  14,455 บาท   ดังต่อไปนี้  

ที่  รายการ (โครงการ) 
งบประมาณ 

หมาย

เหตุ 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มต่าง ๆ ในเขตเทศบาล   14,455.00    

2 
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการ                                       

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  รายการ (โครงการ) งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะชุมชน        2,000.00    

2 โครงการรณรงค์การแก้ไขหมอกควันและไฟป่า        5,880.00    

3 โครงการปลูกต้นไมเ้พิ่มพืน้ที่สเีขียวในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย           

300.00  

  

  รวมทั้งสิ้น        8,180.00    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 



     - จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  

จำนวน   7   โครงการ    จำนวนงบประมาณ  169,741 บาท  ดังต่อไปนี้ 

ที่  รายการ (โครงการ) งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการประเพณียี่เป็ง    

85,255.00  

  

2 อุดหนุนวัดในเขตเทศบาลตำบลแม่อายประเพณีสลากภัตต์    12,000.00    

3 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่อาย โครงการมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ      คร้ังท่ี  43     10,000.00    

4 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ฯ    14,950.00    

5 โครงการวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ ฯ     

11,400.00  

  

6 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สุทดิา ฯ    10,000.00    

7 โครงการวันคล้ายวันวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธเิบศรฯ    

26,136.00  

  

  รวมทั้งสิ้น 169,741.00   
 
 

5. การพัฒนาด้านคุณภาพชวีิตของประชาชน 

     - จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  

จำนวน  17   โครงการ    จำนวนงบประมาณ  22,019,516.00 บาท ดังต่อไปนี้ 

ที่  รายการ (โครงการ) งบประมาณ หมายเหตุ 

1 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 15,767,300.00   

2 เบีย้ยังชีพคนพิการ 2,771,200.00   

3 เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 350,500.00   

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศกึษา 2,548,470.00   

5 โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย 59,885.00   

6 โครงการเปิดบ้านวิชาการ 37,481.00   

7 โครงการส่งเสริมนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดเทอมภาคเรียน

ฤดูร้อน(ช่วยปฏิบัติงานราชการตามนโยบายของรัฐบาล) 64,200.00 
  

8 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนในเขตเทศบาล 25,330.00   

9 โครงการควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่ 24,910.00   

10 โครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ 2,460.00   



11 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 4,600.00   

12 เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

ด้านสาธารณสุขให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน     

จัดทำโครงการตามพระราชดำริดา้นสาธารณสุข 
220,000.00 

  

13 อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาตามโครงการลูกเสือ-เนตรนารี  30,000.00   

14 อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนชัยตามโครงการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น (ดนตรีไทย)  30,000.00 
  

15 อุดหนุนโรงเรียนดอนชัยตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  30,000.00   

16 อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  12  ตามโครงการส่งเสริมความ

เป็นเลิศทางด้านกีฬา  13,180.00 
  

17 โรงเรียนไทยรัฐวิยา 12  ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศกึษาเวียงมะลิกา  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  รายการ (โครงการ) งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดเหตุบนท้องถนน โดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)      

384,000.00  

  

2 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 331,330.50    

3 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภัยพิบัติ               ประจำเทศบาลตำบลแม่

อาย       84,820.05  
  

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย  -  ไม่ใชง้บประมาณ 

5 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาล

ตำบลแม่อาย 13,750.00  
  

6 อุดหนุนกองร้อย ตชด.ที่ 334  โครงการการศึกษาต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน 
43,000.00    

  รวมทั้งสิ้น     856,900.55    
 
 
 
 

7. การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี 



     - จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

จำนวน 7   โครงการ    จำนวนงบประมาณ 211,219 บาท ดังต่อไปนี้ 

ที่  รายการ (โครงการ) งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการประชาคมหมู่บา้นและประชาคมตำบลประจำป ี2563 1,300.00   

2 โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล 13,849.00   

3 โครงการวันเทศบาล - ไม่ใชง้บประมาณ 

4 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพืน้ที่อำเภอแม่อาย 
40,000.00   

5 โครงการบริการรับชำระภาษนีอกสำนักงาน - ไม่ใชง้บประมาณ 

6 โครงการสำรวจปรับปรุงขอ้มูลแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สินในเขตเทศบาล 156,070.00   

7 โครงการ Big Cleaningday - ไม่ใชง้บประมาณ 

  รวมทั้งสิ้น 211,219.00   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศ เทศบาลตำบลแม่อาย 
เรื่อง  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

******************************************* 
    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ิน เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ  รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชน

ในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30 (5) กำหนดให้ผู้บริหาร
ท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ ในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลตำบลแม่อาย จึงขอประกาศผลการ

ดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 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.พัฒนาการปกครองสวนท้องถ่ินที่เน้นประชาชนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
     
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลแม่อายได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืนและเทศพาณิชย์ 
    การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
    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 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2565) 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

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

การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืนและเทศพาณิชย ์

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 และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

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 

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

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

  

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

สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 53 4,779,750.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืนและเทศพาณิชย์ 5 542,440.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 36,230.00 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 8 431,255.00 

การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 3 504,870.00 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 24 33,967,570.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 9 580,000.00 

รวม 106 40,842,115.00 
 

 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลแม่อาย มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

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

306,800.00 

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

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผุ้ใช้ยวดยาน
พาหนะในการสญัจร 

จำนวนครั้งท่ีได้ก่อสร้าง 

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

350,000.00 

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

เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จำนวนครั้งท่ีได้ก่อสร้าง 

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

300,000.00 

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

เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จำนวนครั้งท่ีได้ก่อสรา้ง 

4. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. 
พร้อมขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล 

199,300.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง

เพื่อให้การระยายน้ำเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จำนวนครั้งท่ีได้ก่อสร้าง 



ซอย 39/13 หมู่ท่ี 2 ตำบลมะลิกา ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

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

26,250.00 

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

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะในการสญัจร 

จำนวนครั้งท่ีได้ก่อสร้าง 

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

35,000.00 

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

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะในการสญัจร 

1 ครั้ง 

7. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจารา
จร ถนนเทศบาล ซอย 35/3 หมู่ท่ี 
6 ตำบลแม่อาย 

52,500.00 

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

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะให้การสัญจร 

1 แห่ง 

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

35,000.00 

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

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะในการสญัจร 

1 ครั้ง 

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

96,250.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะในการสญัจร 

1 แห่ง 

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

17,500.00 

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

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะในการสญัจร 

1 ครั้ง 

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

35,000.00 

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

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะในการสญัจร 

1 ครั้ง 

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

35,000.00 

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

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะในการสญัจร 

1 ครั้ง 

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

43,750.00 

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

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะในการสญัจร 

1 ครั้ง 

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

17,500.00 

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

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะในการสญัจร 

1 ครั้ง 

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

17,500.00 

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

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะในการสญัจร 

1 ครั้ง 

16. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนเทศบาล ซอย 9 หมู่ท่ี 11 
ตำบลแม่อาย 

35,000.00 

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

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะในการสญัจร 

1 ครั้ง 

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

17,500.00 

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

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะในการสญัจร 

1 ครั้ง 

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

64,000.00 

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

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะในการสญัจร 

1 ครั้ง 



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

140,000.00 

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

เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 แห่ง 

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

82,000.00 

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

เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่าง
ประสิทธิภาพ 

1 แห่ง 

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

210,600.00 

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

เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่าง
ประสิทธิภาพ 

1 แห่ง 

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

210,000.00 

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

เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่าง
ประสิทธิภาพ 

1 แห่ง 

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

52,500.00 

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

เพื่ออำนวยกาความสะดวยให้แก่ผู้ใช้
ยวดยานพาหนะในการสัญจร 

1 แห่ง 

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

70,000.00 

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

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะสัญจร 

1 แห่ง 

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

35,000.00 

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

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะสัญจร 

1 แห่ง 

26. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

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

130,000.00 

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

เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน 1 แห่ง 

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

60,000.00 

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

เพื่ออำนวยความสะดวกหให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะสัญจร 

1 แห่ง 

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

30,000.00 

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

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะสัญจร 

1 แห่ง 

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

74,400.00 

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

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะสัญจร 

จำนวนครั้งท่ีได้ก่อสร้าง 

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

69,000.00 

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

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะสัญจร 

จำนวนครั้งท่ีได้ก่อสร้าง 

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

135,000.00 

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

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะสัญจร 

1 ครั้ง 

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

120,000.00 

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

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะในการสญัจร 

1 ครั้ง 

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

36,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะสัญจร 

1 แห่ง 



แม่อาย ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

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

41,400.00 

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

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก้่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะสัญจร 

จำนวนครั้งท่ีได้ก่อสร้าง 

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

54,000.00 

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

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะสัญจร 

จำนวนครั้งท่ีได้ก่อสร้าง 

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

240,000.00 

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

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะสัญจร 

จำนวนครั้งท่ีได้ก่อสร้าง 

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

120,000.00 

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

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะสัญจร 

จำนวนครั้งท่ีได้ก่อสร้าง 

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

124,800.00 

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

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะสัญจร 

จำนวนครั้งท่ีได้ก่อสร้าง 

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

86,400.00 

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

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะสัญจร 

จำนวนครั้งท่ีได้ก่อสร้าง 

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

120,000.00 

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

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะสัญจร 

จำนวนครั้งท่ีได้ก่อสร้าง 

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

81,600.00 

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

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะสัญจร 

จำนวนครั้งท่ีได้ก่อสร้าง 

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

72,000.00 

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

เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จำนวนครั้งท่ีได้ก่อสร้าง 

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

194,000.00 

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

เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จำนวนครั้งท่ีได้ก่อสร้าง 

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

167,200.00 

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

เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดีมีประสิทธิภาพ จำนวนครั้งท่ีได้ก่อสร้าง 

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

80,000.00 

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

เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดีมีประสิทธิภาพ จำนวนครั้งท่ีได้ก่อสร้าง 

46. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
พร้อมโคมกิ่ง ถนนเทศบาล ซอย 
71 หมู่ท่ี 4 ตำบลมะลิกา 

0.00 

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

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน 1 ครั้ง 

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

0.00 

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

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน ติดต้ังไฟกิ่ง จำนวน 2 จุด 



48. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำพร้อม
โคมกิ่ง ถนนเทศบาล ซอย 60/B 
หมู่ท่ี 3 ตำบลมะลิกา 

0.00 

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

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน 
ขยายไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมโคมกิ่ง 
จำนวน 1 จุด 

49. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ถนนเทศบาล ซอย 39/13 หมู่ท่ี 2 
ตำบลมะลิกา เชื่อมหมู่ท่ี 5 ตำบล
มะลิกา 

0.00 

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

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน ปักเสาไฟฟ้า จำนวน 5 เสา 

50. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการปรับปรุงคอสะพานต้นตอง 
ถนนเทศบาล ซอย 85 หมู่ท่ี 8 
ตำบลมะลิกา 

100,000.00 

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

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะสัญจร 

ปรับปรุงคอสะพานต้นตอง 1 
แห่ง 

51. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการจัดซื้อท่อ พีวีซี พร้อม
อุปกรณ์ต่าง ๆ หมู่ท่ี 10 ตำบลมะลิ
กา 

50,000.00 

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

เพื่อประชาชนมีนำ้ไว้อุปโภคบริโภค 
ท่อพีวีซี ขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว จำนวน 
125 ท่อน 

52. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการจัดซื้อท่อ พีวีซี พร้อม
อุปกรณ์ต่าง ๆ หมู่ท่ี 4 ตำบลมะลิ
กา 

50,000.00 

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

เพื่อประชาชนมีนำ้ไว้ใช้อุปโภคบริโภค 
ท่อพีวีซี ขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว จำนวน 
125 ท่อน 

53. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการจัดซื้อทอ่ พีวีซี พร้อม
อุปกรณ์ต่าง ๆ หมู่ท่ี 7 ตำบลมะลิ
กา 

60,000.00 

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

เพื่อประชาชนมีนำ้ไว้อุปโภคบริโภค 

ว่างท่อประปาขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว จำนวน 
750 ท่อนพร้อมอุปกรณ์และ
ท่อต่าง ๆ 

54. 

การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืนและ
เทศพาณิชย์ 

โครงการก่อสร้างประปาหอสูง 400,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
สำนักสาธารณสุข 

เพื่อก่อสร้างระบบประปาหอสูง สำหรบัใช้
ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่อาย 

1 แห่ง 

55. 

การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืนและ
เทศพาณิชย์ 

โครงการอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์พชื 
เศรษฐกิจ 

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

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการ
จัดเก็บเมล็ดพันธุ์พชืเศรษฐกิจ โดยให้
ประชาชนสามารถผลิตและเก็บเมล็ดพนัธุ์
สำหรับใช้ในการปลูกพชื ช่วยลดต้นทุนการ
ผลิตสินค้าทางการเกษตร 

1 ครั้ง/ปี 

56. 

การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืนและ
เทศพาณิชย์ 

โครงการสนับสนนุการดำเนนิงาน 
ศูนย์บริการและถ่ายทอดและ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

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

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเกษตร
ได้รับความรู้ด้านการเกษตร 

จำนวน 1 ครั้ง 

57. 

การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืนและ
เทศพาณิชย์ 

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มต่าง 
ๆ ในเขตเทศบาล 

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

เพื่อฝึกอบรมอาชพีให้แก่กลุ่มต่าง ๆ ในเขต
เทศบาล เช่น กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอาย ุ
กลุ่มเยาวชน ฯลฯ 

1 ครั้ง 

58. 

การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืนและ
เทศพาณิชย์ 

โครงการขุดบ่อบำบัดน้ำเสียในโรง
ฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลแม่อาย 

72,440.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
สำนักสาธารณสุข 

เพื่อรองรับน้ำเสียและบำบัดนำ้เสียจาก
กระบวนการผลิตโรงฆ่าสัตว ์

1 ครั้ง 

59. 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอแม่
อาย ตามโครงการส่งเสริมประเพณี
สงกรานต์ 

10,000.00 

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

เพื่ออุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอแม่อาย 
ตามโครงการส่งสริมประเพณีสงกรานต์ 

1 แห่ง 

60. 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

โครงการประเพณีถวายเทียน
พรรษาและอาสาฬหบูชา 

0.00 

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

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีถวายเทียน
ในวันสำคัญทางศาสนา 

1 ครั้ง 

61. 
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต

โครงการประเพณียี่เป็ง 85,255.00 
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ

เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมประเพณียี่เป็ง 1 ครั้ง 



ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

62. 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

โครงการสรงน้ำพระนางมะลิกา 0.00 

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

เพื่อส่งเสริมประเพณสีรงน้ำพระนางมะลิกา
ซึ่งเป็นประเพณีในท้องถ่ิน 

1 ครั้ง 

63. 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรราา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพวรากูรฯ 

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

ถวายความจงรักภักดีและราชสดุดี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรากูรฯ 

1 ครั้ง 

64. 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิพระบรม
ราชินพีันปีหลวง 

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

ถวายความจงรักภักดีและราชสดุดีสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตต์ิพระบรมราชนิีนาถ พระ
บรมราชชนนีพนัปีหลวง 

1 ครั้ง 

65. 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบมราชิน ี

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

ถวายความจงรักภักดีและราชสดุดีสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดาพชัรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชิน ี

1 ครั้ง 

66. 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

โครงการวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

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

เพื่อแสดงจัดกิจกรรมเนื่องในวันคลา้ยวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตร 

1 ครั้ง 

67. 
การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ี
ดี 

โครงการสำรวจปรับปรุงข้อมูลแผน
ท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิในเขต
เทศบาล 

200,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนัก
คลัง 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงแหล่งรายได้และวิธีการ
จัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ 

ตรวจสอบและแก้ไขแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

68. 
การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ี
ดี 

โครงการบริการชำระภาษนีอก
สำนักงาน 

0.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนัก
คลัง 

เพื่อให้บริการประชาชนในการชำระภาษี 

ออกให้บริการประชาชนในการ
ชำระภาษีให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
ภาษีและค่าธรรมเนียมจำนวน 
19 หมู่บ้าน 

69. 
การบริหารจัดการบ้านเมอืงท่ี
ดี 

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

เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของวันเทศบาล 
จัดกิจกรรมวันเทศบาลในวันท่ี 
24 เมษายน 

70. 
การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ี
ดี 

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

1.เพื่อทำความสะอาดภายในสำนักงาน
เทศบาลและ.บริเวณสำนักงาน 2.เพื่อ
ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีในเขตเทศบาลให้มี
ความสะอาด สวยงาม 

1. สำนักงานเทศบาล ตำบลแม่
อาย 2. พื้นท่ีในเขตเทศบาล 
ตำบลแม่อาย 

71. 
การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ี
ดี 

โครงการเลือกต้ัง สมาชิกสภา
เทศบาลหรือ ผู้บริหารเทศบาล
ตำบลแม่อาย 

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

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้บริหารเทศบาล 

เลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาล 
ตาม พรบ. การเลือกต้ังสมาชิก 
สภาท้องถ่ินฯ 

72. 
การบริหารจัดการบ้านเมอืงท่ี
ดี 

โครงการประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมตำบล 

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

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบบ
ประชาธิปไตย 

จัดทำประชาคมหมู่บ้าน 
จำนวน 19 หมู่บ้านและ จัดทำ
ประชาคมตำบล 

73. 
การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ี
ดี 

โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาล
และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่
อาย 

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

เพื่อให้บุคลากรเทศบาลและสมาชิกสภา
เทศบาล มีความรู้และเพิ่มพูนศักยภาพ
ตนเอง 

1 ครั้ง 

74. 
การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ี
ดี 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
จัดทำแผนชุมชน 

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

เพื่อให้ความรู้และเพิ่่มพูนความรู้ในกับ
บุคลากร คณะกรรมการจัดทำแผน 

1 ครั้ง 

75. 
การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ี
ดี 

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

1. ส่งเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นท่ี 
2. ส่งเสริมความสามัคคีแก่บุคลากรใน
องค์กร 3. ปลูกจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการ
บริการสาธารณะแก่บุคลากรในองค์กร 

1 ครั้ง 

76. 
การจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบล
แม่อาย 

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

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง
ให้แก่เทศบาลตำบลแม่อาย ให้มีบุคลา่กรท่ี
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือเจา้พนักงาน
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้

ฝึกอบรมชุดปฎิบัติจิตอาสาภัย
พิบัติประจำเทศบาลตำบลแม่
อายไม่น้อยกว่า 50 คน 



อย่างมีประสิทธิภาพ 

77. 
การจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ 
จุดเกิดเหตุบนท้องถนนโดยระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

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

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดหตุบนท้อง
ถนน โดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 

จำนวนครั้งท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือผุู้ประสบภัย 

78. 
การจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามเอาชนะยาเสพติด
เทศบาลตำบลแม่อาย 

0.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

การให้ความรู้ เรื่องยาเสพติด การป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี 

1 ครั้ง 

79. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการส่งเสริมนักเรียน/นักศึกษา
ทำงานช่วงปิดเทอมภาคเรียนฤดู
ร้อน 

64,200.00 

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

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษา มีรายได้
ระหว่างเรียน 

1 แห่ง 

80. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการค่าใช้จ่ายเงิน ในการ
แข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 

0.00 

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

เพื่อให้ประชาขน ข้าราชการ พนักงานใน
สังกัดร่วมแข่งขันกีฬากับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

1 แห่ง 

81. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

25,330.00 

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

เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลแม่อาย 

1 แห่ง 

82. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการจัดทำกิจกรรมกีฬาเพื่อ
มวลชน(Challenge Day) 

0.00 

สว่นการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อจัดกิจกรรมกีฬาประชาชนในวันออก
กำลังกายสากล 

1 แห่ง 

83. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการตรวจสอบคุณภาพ น้ำ
อุปโภคบริโภคภายในเขต พื้นท่ี
เทศบาล 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
สำนักสาธารณสุข 

เพื่อจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค
บริโภค เพื่อประโยชน์ของประชาชนท่ีมีนำ้
ได้มาตรฐานอุปโภคบริโภค 

เพื่อจัดให้มกีาร ตรวจสอบ
คุณภาพน้ำ อุปโภคบริโภค เพื่อ
ประโยชน์ ของประชาชนท่ีมีนำ้ 
ได้มาตรฐาน อุปโภคบริโภค 

84. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสนุัขบ้า 

10,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
สำนักสาธารณสุข 

เพื่อป้องกันการติดต่อโรคจากโรคพิษสุนัข
บ้าสู่คน 

1 ครั้ง 

85. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคท่ี
เกิดจากยุงเป็นพาหนะ 

10,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
สำนักสาธารณสุข 

เพื่อป้องกันและควบคุมโรคท่ีเกิดจากยุงเป็น
พาหนะ 

1 ครั้ง 

86. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการควบคุมและป้องกันโรค
อุบัติใหม่ 

25,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
สำนักสาธารณสุข 

เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันโรคอุบัติ
ใหม่ในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย 

1 ครั้ง 

87. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการสนับสนนุอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้าน
ดอนชัย 

2,762,180.00 

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

เพื่อจัดอาหารให้กับโรงเรียนบ้านดอนชัย 1 ครั้ง 

88. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการสนับสนนุอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสัน
ป่าเหียว 

2,762,180.00 

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

เพื่อจัดอาหารให้กับโรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 
ร้อยละ100 ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน 



89. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการสนับสนนุอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา 12 

2,762,180.00 

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

เพื่อจัดอาหารให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
12 

ร้อยละ 100 ได้รับสารอาหารท่ี
ครบถ้วน 

90. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการการศึกษาต่อต้านการใช้ยา
เสพติดในเด็กนักเรียน 

2,762,180.00 

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

เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไข
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 

เด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลแม่อายบ้านเด่น 

91. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน (ดนตรีไทย) 

2,762,180.00 

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

1.เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทย 2. 
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และตระหนักใน
ความสำคัญของดนตรีไทย 3. เพื่อให้
นักเรียนสามารถเล่นดนตรีไทยได้ 

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดอน
ชัย 

92. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 2,762,180.00 

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

1. เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 2. เพื่อนำปรัชญาเศรษฐกจิพ่อ
เพียงไปประยุกต์ใช้ได้ 

เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้าน
ดอนชัย 

93. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพ
ทางด้านนาฎศิลปน์ำความรู้ชุมชน 

2,762,180.00 

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

เพื่อส่งเสริมความรู้ให้เด็กนักเรียน เพื่อเผน
แพร่ความรู้ทักษะ ทางด้านนาฎศิลป์ไทย 

เด็กนักเรียนในโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา 12 

94. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา 

2,762,180.00 

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

เพื่อสนับสนุนนโยบายสร้างนักกีฬา เพื่อ
สร้างประสบการณ์แข่งขัน เพื่อแสดง
ความสามารถในด้านกีฬา 

เด็กนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา 12 

95. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่
อาย 

1,464,450.00 

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

เพื่อจัดอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย 

เด็กนักเรียนได้รับสารอหาร
ครบ 

96. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน 

1,464,450.00 

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

เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย 

เด็กได้รับห้องสมุดโรงเรียน 

97. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

1,464,450.00 

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

เพื่อปรับปรุมหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนได้รับการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 

98. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 1,464,450.00 

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

เพื่อให้เด็กนักเรียนอนุบาลฯ มีสื่อเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยในการรับข้อมูลข่าวสาร 

นักเรียนมีเทคโนโลยีได้ใช ้

99. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

1,464,450.00 

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

เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
เด็กนักเรียนได้รู้ถึงพิษภัยยา
เสพติด 

100. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรุ้ของ
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่อาย 
(บ้านเด่น) 

1,464,450.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก

เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาล เด็กนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ 



การศึกษา 

101. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการพัฒนาข้าราชการครูของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่
อาย 

1,464,450.00 

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

เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน
เทศบาลตำบลแม่อาย 

ครูและบุคลากรในโรงเรียนฯ 
ได้รับพัฒนา 

102. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการสนับสนนุค่าใชจ้่ายในการ
จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

1,464,450.00 

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

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กมีความพร้อม
ท้ัง 4 ด้าน 

เด็กนักเรียนมีการพัฒนาการท้ัง 
4 ด้าน 

103. 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

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

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

เพื่อประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย
เห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชและ
สามารถ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่าง
ยั่งยืน 

1 แห่ง 

104. 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์การแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า 

6,230.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
สำนักสาธารณสุข 

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพืน้ท่ีเขตเทศบาล
ตำบลแม่อายได้เข้าใจปัญหาหมอกควันและ
ไฟป่า 

ประชาชนในเขตเทศบาล 

105. 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
ในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย 

5,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
สำนักสาธารณสุข 

เพื่อเป็นต้นน้ำลำธาร ให้กับลุ่มน้ำในเขต
เทศบาลตำบลแม่อาย 

พื้นท่ีสาธารณะ ในเขตเทศบาล
ตำบล แม่อาย 

106. 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการจัดการขยะชุมชน 

15,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
สำนักสาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะชุมชน 

ชุมชนในเขตเทศบาล 

 

 

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 โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

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

การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืนและเทศพาณิชย์ 2 86,455.00 2 86,455.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 8,180.00 3 8,180.00 

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

การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 2 468,820.05 2 468,820.05 

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

การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 4 172,519.00 4 172,519.00 

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

 

 
 
    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลแม่อาย ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 



  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

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

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

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

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

3. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างคลองส่งนำ้ ค.ส.ล. 
ลำเหมืองปง ถนนเทศบาล 
ซอย 53/4 หมู่ท่ี 5 ตำบล
มะลิกา 

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

4. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

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

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

5. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนเทศบาล ซอย 29 หมู่ท่ี 
5 ตำบลแม่อาย 

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

6. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนเทศบาล ซอย 29/5 หมู่
ท่ี 5 ตำบลแม่อาย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสรา้งปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนเทศบาล ซอย 35/4 หมู่
ท่ี 6 ตำบลแม่อาย 

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

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

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

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

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

16. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนเทศบาล ซอย 9 หมู่ท่ี 
11 ตำบลแม่อาย 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

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

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

27. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.
ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 58 
(ท้ัง 2 ฝั่ง) หมู่ท่ี 8 ตำบล
มะลิกา 

60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 

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

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 

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

74,400.00 74,400.00 0.00 0.00 

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

69,000.00 69,000.00 0.00 0.00 

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

135,000.00 135,000.00 0.00 0.00 

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

120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 

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

36,000.00 34,500.00 0.00 1,500.00 

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

41,400.00 40,000.00 0.00 1,400.00 

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

54,000.00 52,000.00 0.00 2,000.00 



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

240,000.00 230,000.00 0.00 10,000.00 

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

120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 

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

124,800.00 119,500.00 0.00 5,300.00 

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

86,400.00 82,600.00 0.00 3,800.00 

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

120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

46. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการปรับปรุงคอสะพาน
ต้นตอง ถนนเทศบาล ซอย 
58 หมู่ท่ี 8 ตำบลมะลิกา 

100,000.00 84,000.00 0.00 16,000.00 

47. 
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืนและเทศ
พาณชิย์ 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
อาชีพให้กลุ่มต่างๆ ในเขต
เทศบาล 

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

48. 
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืนและเทศ
พาณชิย์ 

โครงการขุดบ่อบำบัดน้ำเสีย
ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบล
แม่อาย 

72,440.00 72,000.00 72,000.00 440.00 

49. 
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณียี่
เป็ง 

85,255.00 85,255.00 85,255.00 0.00 

50. 
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 

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

51. 
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 

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

52. 
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 

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

53. 
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 

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

54. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจ
ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินในเขต

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



เทศบาล 

55. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคม
หมู่บ้านและประชาคมตำบล
ประจำปี 2563 

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

56. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
บุคลากรเทศบาลและสมาชิก
สภาเทศบาล 

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

57. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคม
หมู่บ้านและประชาคมตำบล
ประจำปี 2563 

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

58. 
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจำเทศบาลตำบล
แม่อาย 

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

59. 
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดเหตุ
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
และควบคุมโรคท่ีเกิดจากยุง
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 
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

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

74. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

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

75. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร

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



สถานศึกษา 

76. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

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

77. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

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

78. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

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

79. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

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

80. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

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

81. 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์
การแก้ไขหมอกควนัและไฟ
ป่า 

6,230.00 5,880.00 5,880.00 350.00 

82. 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขต
เทศบาลตำบลแม่อาย 

5,000.00 300.00 300.00 4,700.00 

83. 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าใช้จ่ายโครงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการ
ขยะชุมชน 

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

 

 

 

รายงานสรปุผลการดำเนินงาน ปี 2563 
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ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จำนวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จำนวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จำนวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 132 
129,923,800.0

0 
53 4,779,750.00 46 4,327,400.00 31 2,956,400.00 

2.การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืนและเทศ
พาณชิย์ 

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

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

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

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

6.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 50 11,135,230.00 24 
33,967,570.0

0 
21 

32,404,300.0
0 

21 
32,404,300.0

0 

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

รวม 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 ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้  
ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

ช่ือ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ ประธานคณะกรรมการ 053459000 - - 

นายอานนัต์ ศรียาหล้า คณะกรรมการ 053459000 - - 

นางส่งสุข มูลเมือง คณะกรรมการ 053459000 - - 

นายสมบูรณ์ ดวงฤทธิ์ คณะกรรมการ 053459000 - - 

นางรัตติกาล ศรีอุทธา คณะกรรมการ 053459000 - - 

นายชุมพร แสงเป๊ก คณะกรรมการ 053459000 - - 

นายบรรจง คำภีระ คณะกรรมการ 053459000 0933244162 - 

นายสมจิต ปานหมอก คณะกรรมการ 053459000 - - 

นายสนั่น กันธพงษ ์ คณะกรรมการ 053459000 - - 

ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 คณะกรรมการ 053459008 - - 

ท้องถ่ินอำเภอแม่อาย คณะกรรมการ 053459626 - - 

พัฒนาการอำเภอแม่อาย คณะกรรมการ 053459626 - - 

นายวัลลพ มหาวัน คณะกรรมการ 053459000 0849874125 - 

นายไตรรงค์ ปางกลาง คณะกรรมการ 053459000 - - 

นายใจคำ ตุมมาแก้ว คณะกรรมการ 053459000 - - 

ปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย กรรมการและเลขานุการ 053459000 - - 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้ช่วยเลขานุการ 053459000 - - 

 

   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน 
ช่ือ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายทองอินทร์ ศรีทอง ประธานคณะกรรมการ 053459000 0818815907 - 

นายพนม เดชะวงค์ คณะกรรมการ 053459000 0818833619 - 

นายสัญญา แสนศรี คณะกรรมการ 053459000 0857062850 - 

นางนงลักษณ์ ทานนัท์ คณะกรรมการ 053459000 0895590831 - 

นายวัลลพ มหาวัน คณะกรรมการ 053459000 0849874125 - 

นายบรรจง คำภีระ คณะกรรมการ 053459000 0933244162 - 

พัฒนาการอำเภอแม่อาย คณะกรรมการ 053459626 - - 

ท้องถ่ินอำเภอแม่อาย คณะกรรมการ 053459626 - - 



นายสมจิต ปานหมอก คณะกรรมการ 053459000 - - 

ปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย คณะกรรมการ 053459000 0818846633 - 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล คณะกรรมการ 053459000 0819503459 - 

 

   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ช่ือ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายสมหมาย คงตาล ประธานคณะกรรมการ 053459000 - - 

นายอธิศักด์ิ ทองคำ คณะกรรมการ 053459000 ต่อ 110 - - 

นางสาวอาริตา ต่อเพชร คณะกรรมการ 053459000 ต่อ 109 - - 

นายกิตติพงษ์ คัชมาตย ์ คณะกรรมการ 059459000 - - 

นายณรงค์ รุจิเกรียงไกร คณะกรรมการ 053459000 - - 

นางจนิดา 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 
 

 
 


