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หน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่อาย  เพื่อให้ทุกส่วน
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ส่วนที่ 1 

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  ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนนิงานให้มปีระสิทธิภาพ

มากยิ่งขึน้ 

6.เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่อาย  เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธ

กิจ  ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดหรือไม่และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบ

การประเมนิในระดับใด 
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1.3 กรอบแนวคดิในการติดตามและประเมินผลแผน 

ความสำคัญของการติดตาม 

      การตดิตามเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่หากไม่มี

ระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลใหเ้กิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกิน

กว่าที่กำหนดไว้   กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรอืได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาใน

การควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน

หน่วยงานหรอืระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  ในทางตรงกันข้ามหาก

โครงการมีระบบติดตามที่ดแีล้วจะก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการใชต้้นทุน  ดำเนินงานต่างๆ ยกตัวอย่าง  เช่น 

การระบุปัญหาที่เกิดขึน้ในโครงการและการเสนอแนวทางแก้ปัญหาการตดิตามความสามารถในการเข้าถึง

โครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การตดิตามและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ   ในโครงการและ

การเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน 

ความสำคัญของการประเมินผล 

เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินงานเช่นเดียวกับการตดิตาม  เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ใน

การปรับปรุง  แก้ไข การขยายขอบเขตหรอืการยุติการดำเนนิงาน  ซึ่งขึ้นอยู่กับกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  

การประเมนิผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชีว้่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชีว้ัด

ว่าแผนหรอืโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนัน้ให้ผลเป็นอย่างไร  นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้

หรอืไม่ อีกทั้งการตดิตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจดูว่ามีความสอดคล้องกับการใชท้รัพยากร  

งบประมาณเพียงใดซึ่งผลที่ได้จากการตดิตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถ

นำไปปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป  นอกจากนี้การประเมินผลยังเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการ

ตัดสินใจอย่างเป็นหลักเกณฑ์โดยใช้ขอ้มูลที่รวบรวมอย่างเป็นระบบ  มคีวามเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ 

1.4 วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

        การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นการตดิตามและประเมินผลความสอดคล้องและ

ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการตดิตาม

และประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตาม

เป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กำหนดหรือไม่และโครงการพัฒนาน้ันประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 
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ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถ่ิน  มีขั้นตอนการดำเนินการดังน้ี 

1.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย   กำหนดกรอบแนวทางในการติดตามและ

ประเมินผล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย ดำเนินการตดิตามและประเมินผล

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามกรอบและแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถ

ติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่อาย 

3.คณะกรรมการและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย  ดำเนินการตดิตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนดโดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่ม

โครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานสิ้นสุดโครงการ 

4.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนา

ท้องถิ่น  และผลการติดตามและประเมินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่อาย  เพื่อให้

ผูบ้ริหารเทศบาลตำบลแม่อายต่อสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย  พร้อมทั้ง

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลโครงการใหป้ระชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

5.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อายอาจให้ความเห็นหรอืข้อเสนอแนะใน

รายงานการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต่อสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 

 3. กำหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่อายได้กำหนด

แนวทาง วิธีการประเมินผลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย เครื่องมือที่ใช้ในการ

ติดตามและประเมินผล คือ การประเมินผลเชิงปริมาณ และการประเมินผลเชิงคุณภาพ ดังนี ้

 3.1 การประเมนิผลเชิงปริมาณ 

  โดยการให้นำโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลแม่อาย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  เทียบกับจำนวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564  ที่ปฏิบัติ

ได้เสร็จสิน้  เป็นต้น 
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  3.2  การประเมนิผลเชิงคุณภาพ 

   3.2.1การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวน 4 งาน  ได้แก่ งานด้านโยธา งานด้านการศึกษา งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

สังคม  งานด้านสาธารณสุข  การศกึษาครั้งนี้เป็นการสำรวจความพึงพอใจของผูร้ับบริการ มิติดา้นคุณภาพการให้บริการ 

(ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับริการ) ของการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจำปี 

พ.ศ 2564 ของเทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยการประเมินความพึงพอใจครั้งนี้ได้แบ่งการ

นำเสนอผลการศึกษาตามลักษณะของงานที่ให้บริการทั้ง 4 ด้าน ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั ่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 2) ความพึงพอใจของการให้บริการ 3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการให้บริการของ

หน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

   3.2.2 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนนิงานของเทศบาลตำบลแม่อาย  

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล  7 ดา้น  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน ,การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ,การ

พัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ,การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน

ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ,การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน ,การพัฒนาด้านการ

จัดระเบียบชุมชนสังคมและการักษาความสงบเรียบร้อย ,การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี  การศกึษาครั้งนีเ้ป็นการ

สำรวจความพึงพอใจของประชาชน มิติด้านคุณภาพต่อการดำเนินงานของเทศบาล (ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ

ประชาชน) โดยการประเมินความพึงพอใจครั้งนีไ้ด้แบ่งการนำเสนอผลการศกึษาตามลักษณะของการดำเนินงานต่อ

ยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 2) ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน 

3) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการใหบ้ริการของหน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ 

รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ 

ดังนี ้

  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตาม

โครงการ ซึ่งจะทำใหว้ิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นและการ

ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน

และอนาคต 

  3. ช่วยใหก้ารใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และ

ทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ  ที่จะ

นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรอืข้อมูลที่เป็นจริง ทำใหไ้ด้รับความเชื่อถือและ

การยอมรับจากประชาชน ผูม้ีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

  5. กระตุ้นใหผู้ป้ฏิบัติงานและผูเ้กี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผดิชอบโครงการ มี

ความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบันเสมอ 

  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 

ของเทศบาลตำบลแม่อายสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้

สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการ

ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผดิพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  

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

สอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำใหเ้ป้าหมายของเทศบาลตำบลแม่อายเกิดความสำเร็จ

ตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรอืภารกิจใหเ้ป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งาน

ต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

รายงาน 

 

ผลการประเมินเชิงปริมาณ 
 
 

สรุปผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิน่  (พ.ศ. 2651 -2565 )  

รอบเดือน  เมษายน - กันยายน  2564 

 

เทศบาลตำบลแม่อาย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่น  

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 7 ด้าน 

 

1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

3) การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

4) การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี

และภูมิปญัญาท้องถิน่ 

5) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

6) การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการักษาความสงบเรียบร้อย 

7) การบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และรายงานผลการ
ติดตามฯและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อายต่อนายกเทศมนตรี
ตำบลแม่อายเพ่ือให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่อายเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลแม่อาย และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
พร้อมทั้งประการผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อายทราบภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ จึงได้สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ. 2561-2565) รอบเดือน เมษายน - กันยายน พ.ศ. 2564 

ที ่ ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 

ร้อยละ อันดับ จำนวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน ฯ 

จำนวนโครงการ
ที่ปฏิบัติได้ 

1 การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน 678 44 6.49 6 

2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฯ 6 0 0.00 7 

3 การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10 2 20.00 5 

4 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมฯ 

35 13 37.14 2 

5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 106 33 31.13 3 

6 การพัฒนาด้านจัดการระเบียบชุมชนสังคม
และ การรักษาความสงบเรียบร้อย 

12 3 25.00 4 

7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 13 7 53.85 1 

  รวม 860 102 11.86   
 

      สรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่อาย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบเดือน เมษายน - กันยายน 
พ.ศ. 2564 โดยเทียบจากจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) เฉพาะปี พ.ศ. 2564 กับจำนวน 
โครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โดยมีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565)  ทั้งสิ้นจำนวน 860 โครงการและจำนวนโครงการที่
ปฏิบัติได ้  จำนวน  102  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.86% 

 
 
 
 
 
 
 
 



       รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564    

แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่อาย   

 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

     - จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  

จำนวน 44   โครงการ    จำนวนงบประมาณ  6,128,915.94  บาท  ดังต่อไปนี ้   
ที ่ รายการ (โครงการ) งบประมาณ หมายเหตุ 
1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย  35/3E หมูท่ี่ 6  ตำบลแม่อาย 17,500.00  ก่อหนี้ผูกพัน 

2 โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน  ถนนเทศบาลซอย  56/7 หมู่ที ่ 8  ตำบลแม่อาย 183,000.00    

3 โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 29 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่อาย 240,000.00  ก่อหนี้ผูกพัน 

4 โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล.ซอย  28 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อาย 138,765.94  ก่อหนี้ผูกพัน 

5 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย  39 หมู่ที ่ 7 ตำบลแม่อาย 61,000.00  ก่อหนี้ผูกพัน 

6 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย   69/1 หมู่ที่ 4  ตำบลมะลิกา 9,000.00  ก่อหนี้ผูกพัน 

7 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 9 หมู่ที่ 11 ตำบลแม่อาย 51,000.00  ก่อหนี้ผูกพัน 

8 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 48 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อาย 121,500.00  ก่อหนี้ผูกพัน 

9 
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 39/13 หมูท่ี่ 2 ตำบลมะลิกา เชื่อม หมู่ที่ 
5  ตำบลมะลิกา 

400,000.00  ก่อหนี้ผูกพัน 

10 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 53/4 (ช่วงที่ 2 ) หมูที่ 5 ตำบลมะลิกา 650,000.00  ก่อหนี้ผูกพัน 

11 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 30/1 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อาย 102,000.00  ก่อหนี้ผูกพัน 

12 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 50/A หมู่ที่ 5 ตำบลแม่อาย 72,000.00  ก่อหนี้ผูกพัน 

13 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 9  หมู่ที่ 11  ตำบลแม่อาย 100,000.00  ก่อหนี้ผูกพัน 

14 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  69/2 หมู่ที ่ 4  ตำบลมะลิกา 34,200.00  ก่อหนี้ผูกพัน 

15 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 32/A หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อาย 61,200.00  ก่อหนี้ผูกพัน 

16 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 56/7 พร้อมรื้อถอนถนนเดิม หมู่ที่ 8  
ตำบลแม่อาย 

230,000.00  ก่อหนี้ผูกพัน 

17 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย  69   หมู่ที่ 4  ตำบลมะลิกา 45,000.00  ก่อหนี้ผูกพัน 

18 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย  74 หมู่ที่ 7 ตำบลมะลิกา 300,000.00  ก่อหนี้ผูกพัน 

19 โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ม ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  53 หมู่ที่ 9  ตำบลมะลิกา 150,000.00  ก่อหนี้ผูกพัน 

20 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 35/3 หมูท่ี ่ 6,7  ตำบลแม่อาย พร้อม
รื้อถอน ถนนเดิมและขนท้ิง 

 300,000.00  ก่อหนี้ผูกพัน 

  

 
    

 
 
  

  
 

    



ที ่ รายการ (โครงการ) งบประมาณ หมายเหตุ 

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย  39/1A  หมู่ที ่ 7  ตำบลแม่อาย 87,500.00    

22 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 52 หมู่ที ่5 ตำบลแม่อาย 84,000.00    

23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  32/3  หมู่ที่  10  ตำบลแม่อาย 104,400.00  ก่อหนี้ผูกพัน 

24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 16/1 หมูท่ี ่2  ตำบลแม่อาย 172,000.00  ก่อหนี้ผูกพัน 

25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 44/2 หมูท่ี่ 4 ตำบลแม่อาย 150,000.00  ก่อหนี้ผูกพัน 

26 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 68 หมู่ที่ 10 ตำบลมะลิกา 230,000.00  ก่อหนี้ผูกพัน 

27 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ไม่มฝีา)และ มีฝา ถนนเทศบาลซอย  39/13  หมู่ที ่ 2  
ตำบลมะลิกา 

133,000.00  ก่อหนี้ผูกพัน 

28 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย  57/8 หมูท่ี่ 6  ตำบลมะลิกา 99,000.00  ก่อหนี้ผูกพัน 

29 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย  65 หมู่ที่ 10  ตำบลมะลิกา 141,000.00    

30 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 39/3    หมู่ที่  2  ตำบลมะลิกา 36,000.00  ก่อหนี้ผูกพัน 

31 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย 2 หมู่ที ่ 1 ตำบลแม่อาย 112,000.00    

32 
โครงการถนนปลอดภยัโดยการตเีส้นจราจรพร้อมติดตั้งป้ายเตือน ถนนเทศบาล ซอย 34 หมู่ที่ 
10  ตำบลแม่อาย 

70,900.00  ก่อหนี้ผูกพัน 

33 
โครงการถนนปลอดภยัโดยการตเีส้นจราจรพร้อมติดตั้งป้ายเตือน ถนนเทศบาลซอย 22 หมู่ที่ 2 
ตำบลแม่อาย 

93,200.00  ก่อหนี้ผูกพัน 

34 
โครงการถนนปลอดภยัโดยการตเีส้นจราจรพร้อมติดตั้งป้ายเตือน ถนนเทศบาลซอย 53/3 หมู่ที่ 
5 ตำบลมะลิกา 

73,500.00  ก่อหนี้ผูกพัน 

35 โครงการปรับปรุงคอสะพาน ค.ส.ล. ซอย  58 หมู่ที่ 8  ตำบลมะลกิา 155,500.00    

36 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาลซอย  34/5 หมู่ที่ 10  ตำบลแม่อาย 17,500.00  ก่อหนี้ผูกพัน 

37 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาลซอย  53/5A หมู่ที่ 5  ตำบลมะลิกา 35,000.00  ก่อหนี้ผูกพัน 

38 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาลซอย 21/3 หมู่ที ่ 3  ตำบลแม่อาย 26,250.00  ก่อหนี้ผูกพัน 

39 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาลซอย 29/3 หมู่ที ่ 7  ตำบลแม่อาย 35,000.00  ก่อหนี้ผูกพัน 

40 
โครงการก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาไปห้องน้ำของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย 
(บ้านเด่น) 

100,000.00 ก่อหนี้ผูกพัน 

41 โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อาย(บ้านเด่น) 430,000.00 ก่อหนี้ผูกพัน 

42 โครงการปรับปรุงต่อเติม อาคารเรยีนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน 200,000.00 ก่อหนี้ผูกพัน 

43 โครงการปรับปรุงกระเบื้องบันไดขึ้น-ลง ขึ้นเมรุฌาปนสถานบ้านใหมปู่่แช่ 55,000.00 ก่อหนี้ผูกพัน 

44 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบฝาเหล็กโรงฆ่าสตัว์เทศบาลตำบลแม่อาย 222,000.00 ก่อหนี้ผูกพัน 

  รวมท้ังสิ้น 6,128,915.94    

        

 
 
 
2. การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 



     - จำนวนโครงการทีไ่ด้ดำเนนิการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
จำนวน  -   โครงการ    จำนวนงบประมาณ  - บาท   ดงัต่อไปนี้ 

 

3. การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการจดัการระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- จำนวนโครงการทีไ่ด้ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

จำนวน 2   โครงการ    จำนวนงบประมาณ  125,600 บาท ดังต่อไปนี ้  

ที่  รายการ (โครงการ) 
งบประมาณ 

หมาย
เหต ุ

1 โครงการลาดตระเวนเฝ้าระวงัแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า   (อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3,4,8,10 ตำบลแม่อาย   และหมู่ที่ 3,4,7,8,10 ตำบลมะลิกา 

110,000  

  
2 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคภายในเขตพื้นที่เทศบาล 15,600    
  รวมทั้งสิ้น 125,600.00    

 

 
 
 

4. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- จำนวนโครงการทีไ่ด้ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 จำนวน   13  โครงการ 
จำนวนงบประมาณ 90,878บาท  ดังต่อไปนี ้

ที่ รายการ (โครงการ) งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการประเพณียี่เป็ง        54,940    

2 อุดหนุนวัดในเขตเทศบาลตำบลแม่อายประเพณีสลากภัตต์          6,138    

3 อุดหนุนวัดชัยสถาน ตามโครงการสลากภัตต์          3,000    

4 อุดหนุนวัดดอนชัย ตามโครงการสลากภัตต์          3,000    

5 อุดหนุนวัดดอยแก้ว ตามโครงการสลากภัตต์          3,000    

6 อุดหนุนวัดนิวาสสถาน ตามโครงการสลากภัตต์          3,000    

7 อุดหนุนวัดพระธาตุปูแช่ ตามโครงการสลากภัตต์          3,000    

8 อุดหนุนวัดแม่อายหลวง ตามโครงการสลากภัตต์          3,000    

9 อุดหนุนวัดสันผักหละ ตามโครงการสลากภัตต์          3,000    

10 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ          2,200    

11 โครงการวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ ฯ          2,200    

12 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สุทิดา ฯ          2,200    

13 โครงการวันคลา้ยวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศรฯ          2,200    

  รวมทั้งสิ้น 90,878.00   



5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 

     - จำนวนโครงการทีไ่ด้ดำเนนิการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

จำนวน  33  โครงการ    จำนวนงบประมาณ  24,925,515.00 บาท ดังต่อไปนี ้

ที่  รายการ (โครงการ) งบประมาณ หมายเหตุ 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 16,698,100.00   

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,881,400.00   

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 348,000.00   

4 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1,930,450.00   

5 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสนุัขบ้า 6,875.00   

6 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บา้นดอยแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อาย สำหรับ
ดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริดา้นสาธารณสุข   10,550.00 

  

7 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บา้นดอนชัยใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อาย สำหรับ
ดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริดา้นสาธารณสุข   

12,900.00   

8 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บา้นดอนชัยเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อาย สำหรับ
ดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริดา้นสาธารณสุข   

18,200.00   

9 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บา้นใหม่ปู่แช่ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อาย สำหรับ
ดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริดา้นสาธารณสุข   

18,200.00   

10 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บา้นแม่อายหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่อาย สำหรับ
ดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริดา้นสาธารณสุข   

18,200.00   

11 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บา้นโห้งหน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อาย สำหรับ
ดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริดา้นสาธารณสุข   

12,900.00   

12 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บา้นโห้งหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่อาย สำหรับ
ดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริดา้นสาธารณสุข   

18,200.00   

13 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บา้นโฮง้ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่อาย สำหรับดำเนนิการตาม
แนวทางโครงการพระราชดำริดา้นสาธารณสุข   

18,200.00   

14 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บา้นแม่แหลง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่อาย สำหรับ
ดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริดา้นสาธารณสุข   

18,200.00   

15 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บา้นแม่แหลงหลวง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่อาย สำหรับ
ดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริดา้นสาธารณสุข   

12,900.00   

16 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บา้นป่าบง หมู่ที่ 2 ตำบลมะลิกา สำหรับดำเนนิการ
ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข   

12,900.00   

        

 
 
 
 
 
 



 
ที่  รายการ (โครงการ) งบประมาณ หมายเหตุ 

17 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บา้นสันป่าเหียว หมู่ที่ 4 ตำบลมะลิกา สำหรับดำเนนิการ
ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข   

18,200.00   

18 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บา้นสันผักหละ หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา สำหรับดำเนนิการ
ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข   

12,900.00   

19 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บา้นสันโค้ง  หมู่ที่ 6 ตำบลมะลิกา สำหรับดำเนนิการ
ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข   

18,200.00   

20 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บา้นชัยสถาน หมู่ที่ 7 ตำบลมะลิกา สำหรับดำเนินการ
ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข   

18,200.00   

21 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บา้นป่าบงใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลมะลิกา สำหรับดำเนนิการ
ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข   

12,900.00   

22 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บา้นมงคลนิมติ หมู่ที่ 10 ตำบลมะลิกา สำหรับ
ดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริดา้นสาธารณสุข   

12,900.00   

23 
อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาตามโครงการสนบัสนนุอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 

1,600,000.00   

24 
อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 ตามโครงการส่งเสริมอัจริยภาพด้านนาญศิลป์นำความรู้
ชุมชน 55,000.00 

  

25 อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 ตามโครงการส่งเสริมความเปน็เลิศทางดา้นกีฬา  13,180.00   

26 
อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 ตามโครงการจัดการแข่งขันกฬีานักเรียนศูนยพ์ัฒนา
คุณภาพการศึกษาเวียงมะลิกา  50,000.00 

  

27 
อุดหนุนโรงเรียนบา้นดอนชัย ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านดอนชัย      500,000.00  

  

28 อุดหนุนโรงเรียนบา้นดอนชัยตามโครงการลูกเสือ-เนตรนารี(โครงการศูนย์ฯ) 30,000.00   

29 อุดหนุนโรงเรียนดอนชยัตามโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (ผลิตภัณฑจ์ากไม)้ 10,000.00   

30 
อุดหนุนโรงเรียนบา้นสันป่าเหียว ตามโครงการสนับสนนุอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านปา่เหียว 

480,000.00 
  

31 
อุดหนุนโรงเรียนบา้นสันป่าเหียว ตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ (เพื่อพัฒนาความเปน็
เลิศทางวิชาการ(โครงการศูนย์ฯ) 

30,000.00 
  

32 
อุดหนุนโรงเรียนบา้นสันป่าเหียว ตามโครงการฝึกทักษะวิชาชีพพื้นฐาน การตัดผมนักเรียน
ชาย - หญิง 

15,000.00 
  

33 โครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพผู้สงูอายุเทศบาลตำบลแมอ่าย 12,860.00   

  รวมทั้งสิ้น 24,925,515.00   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
     - จำนวนโครงการทีไ่ด้ดำเนนิการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564จำนวน  3  
โครงการ    จำนวนงบประมาณ  423,800 บาท ดังต่อไปนี ้

ที่  รายการ (โครงการ) งบประมาณ หมายเหตุ 
1 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดเหตุบนท้องถนน โดยระบบการแพทย์

ฉุกเฉิน (EMS)      412,000.00  
  

2 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย         7,000.00    

3 โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4,800.00   

  รวมทั้งสิ้น     423,800.00    
 
 

7. การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
     - จำนวนโครงการทีไ่ด้ดำเนนิการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  จำนวน 7   
โครงการ    จำนวนงบประมาณ 840,749.32 บาท ดังต่อไปนี้ 

ที่  รายการ (โครงการ) งบประมาณ หมายเหตุ 
1 โครงการประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลประจำปี 2564 1,980.00   

2 โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล 5,425.00   

3 โครงการวันเทศบาล - ไม่ใช้
งบประมาณ 

4 เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแมส่าว ตามโครงการจัดตัง้ศูนย์ปฏบิัติการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ที่อำเภอแม่อาย 

40,000.00 
 

5 โครงการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลหรือ ผู้บริหารเทศบาล 613,344.32 
 

6 โครงการสำรวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิในเขตเทศบาล 180,000.00 
 

7 โครงการ Big Cleaningday - ไม่ใช้
งบประมาณ 

  รวมทั้งสิ้น 840,749.32   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

รายงาน 

 

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
 
 

สรุปผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิน่  (พ.ศ. 2651 -2565 )  

เทศบาลตำบลแม่อาย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

การสำรวจความพงึพอใจของผู้รับบริการ ด้านคุณภาพการให้บริการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

จำนวน  4  ด้าน 

 

1) ด้านการโยธา 

2) ด้านการศกึษา 

3) ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดกิารสังคม 

4) ด้านสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
รายงานผลการศึกษา 

 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละของระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ) ของการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอ
แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยการประเมินความพึงพอใจครั้งนี้ได้แบ่งการนำเสนอผลการศึกษาตามลักษณะของงานที่ให้บริการทั้ง 4 ด้าน 
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ความพึงพอใจของการให้บริการ 3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
 
4.1 งานด้านโยธา 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม 

ในการศึกษาครั้งนี้คณะผู้ศึกษาได้ใช้แบบสอบถามกับประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องที่มารับบริการในงานด้านโยธา จำนวน 20 คน 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีอายุ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.
4-ม.6)/ปวช.และระดับปริญญาตรีจำนวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 40.00 และอาศัย
อยู่ในเขตพื้นที่มากกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 90.00 (ตารางที่ 4.1) 

 
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ   
     1) ชาย 12 60.00 
     2) หญิง 8 40.00 

รวม 20 100.00 
2. อายุ   
     1) ต่ำกว่า 20 ปี - - 
     2) 20 – 30 ปี - - 
     3) 31 – 40 ปี - - 
     4) 41 – 50 ปี 6 30.00 
     5) 51 – 60 ปี 10 50.00 
     6) มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 4 20.00 

รวม 20 100.00 
   
ตารางที่ 4.1 (ต่อ)   

3. ระดับการศึกษา   
     1) ไม่ได้ศึกษา - - 
     2) ประถมศึกษา 4 20.00 
     3) มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) 4 20.00 
     4) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)/ปวช. 6 30.00 
     5) อนุปริญญา/ปวส. - - 
     6) ปริญญาตรี 6 30.00 
     7) สูงกว่าปริญญาตรี - - 

รวม 20 100.00 
 
 



4. อาชีพ   
     1) นักเรียน/นักศึกษา - - 

 2) รับราชการ - - 
 3) พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ - - 

     4) พนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน - - 
     5) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว - - 
     6) เกษตรกร 4 20.00 
     7) ข้าราชการเกษียณ 2 10.00 
     8) ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส - - 
     9) รับจ้างทั่วไป 6 30.00 
    10) อื่น ๆ (พ่อบ้าน แม่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) 8 40.00 

รวม 20 100.00 
5. ระยะเวลาที่อาศัยในเขตพื้นที่จนถึงปัจจุบัน   
     1) ต่ำกว่า 1 ปี - - 
     2) 1 – 5 ปี - - 
     3) 6 – 10 ปี - - 
     4) 11 – 20 ปี  2 10.00 
     5) มากกว่า 20 ปี 18 90.00 

รวม 20 100.00 
 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของการให้บริการ 
ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน คณะผู้ศึกษาประเมินผลงานของการให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจากการดำเนินงานของ

หน่วยงาน โดยวัดได้จากการสอบถามระดับ  ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการให้บริการในด้านกระบวนการให้บริการต่าง ๆ  ดังนี้ 
โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในด้านขั้นตอนการให้บรกิารของหน่วยงาน มีผลคะแนน

อยู่ในระดับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 คิดเป็นร้อยละ 93.00 ด้านช่องทางการใหบ้ริการ มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 คิดเป็นรอ้ย
ละ 91.00 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 10 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.60 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีผล
คะแนนอยู่ในระดับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 คิดเป็นร้อยละ 93.20 และด้านโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการในพื้นที่ มีผล
คะแนนอยู่ในระดับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 คิดเป็นร้อยละ 91.00 (ตารางที่ 4.2) 
ตารางที่ 4.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผลการประเมินของหน่วยงานต่อการดำเนินงานในการให้บริการงานด้านโยธา 

รายการประเมิน 
ผลคะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 
ผล

คะแนน 
ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ     

1) มีแผนผังขัน้ตอนการบริการที่ชัดเจน  4.65 0.489 93.00 9 
2) ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว และบริการ

ตามลำดบัก่อน-หลงั 
4.65 0.489 93.00 9 

3) มีการแจ้งข้อมูลและเอกสารที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจนก่อนรับบริการ 4.65 0.489 93.00 9 
4) มีอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ 4.65 0.489 93.00 9 

โดยภาพรวม 4.65 0.490 93.00 9 
ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ     

1) มีช่องทางการให้บริการ สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 4.55 0.510 91.00 9 
2) มีการให้บริการนอกสถานที่/นอกเวลาราชการ 4.55 0.510 91.00 9 
3) มีการให้บริการผา่นสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น Facebook, Line  4.55 0.510 91.00 9 
4) มีการเปิดรบัฟังข้อคิดเห็นการให้บริการหลากหลายช่องทาง 4.55 0.510 91.00 9 

โดยภาพรวม 4.55 0.510 91.00 9 
ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 



 

รายการประเมิน 
ผลคะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 
ผล

คะแนน 
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ     

1) มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น  
    ตอบคำถาม ให้คำแนะนำ แก้ปัญหาให้ได้ 

4.80 0.410 96.00 10 

2) มีความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่ได้เปน็อยา่งด ี 
     ตรงต่อเวลา และถูกต้อง  

4.80 0.410 96.00 10 

3)  มีจิตบริการ มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และ 
     มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ด ี

4.85 0.366 97.00 10 

4)  มีความเสมอภาคในการให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ และมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต  

4.85 0.366 97.00 10 

โดยภาพรวม 4.83 0.390 96.60 10 
ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก     

1) สถานทีต่ั้งของจุดบริการมีความสะดวกในการเดินทางมารับ
บริการ สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

4.70 0.470 94.00 9 

2) มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพนัธ์การบริการ 4.70 0.470 94.00 9 
3) มีการจัดอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม เป็นระเบียบเรียบร้อย 

สะอาด สร้างความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ 
4.70 0.470 94.00 9 

4) จัดการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มารับบริการ เช่น สถานที่จอด
รถ สถานที่นั่ง ห้องน้ำ และจุดประชาสัมพันธ์เพื่อให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร 

4.55 0.510 91.00 9 

โดยภาพรวม 4.66 0.480 93.20 9 
ความพึงพอใจต่อโครงการ/กจิกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใหบ้ริการ
ในพื้นที ่

    

1) โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการมีการสำรวจปัญหาและ 
    ความต้องการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

4.55 0.510 91.00 9 

2) โครงการ/กิจกรรมมีส่วนช่วยให้คุณภาพชีวิตของคน 
ในพื้นที่ดีขึ้น เช่น ถนน ไฟฟา้ น้ำ แสงสว่าง การสร้าง 

     อาชีพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ฯลฯ 
4.55 0.510 91.00 9 

3) โครงการ/กิจกรรมสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือ แก้ปัญหาในทางที่ดี
ขึ้นแก่ชุมชน 

4.55 0.510 91.00 9 

4) โครงการ/กิจกรรมมีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชน 
ในพื้นที่ทราบ และแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา 

4.55 0.510 91.00 9 

โดยภาพรวม 4.55 0.510 91.00 9 
 

ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในงานด้านโยธา ผลคะแนนอยู่ในระดับ 9 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 คิดเป็นร้อยละ 93.00 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผูใ้ห้บริการมากทีส่ดุ 
รองลงมาคือ มีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจต่อช่องทางการ
ให้บริการและมีความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการในพื้นที่เป็นจำนวนเท่ากัน ตามลำดับ  
(ตาราง 4.3) 

 



 

ตารางที่ 4.3 ระดับความพึงพอใจของการให้บริการในภาพรวมงานด้านโยธา 

รายการประเมิน 
ผลคะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 
ผล

คะแนน 
1) ความพึงพอใจต่อข้ันตอนการให้บริการ  4.65 0.490 93.00 9 
2) ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 4.55 0.510 91.00 9 
3) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บริการ 4.83 0.390 96.60 10 
4) ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 4.66 0.480 93.20 9 
5) ความพึงพอใจต่อโครงการ/กจิกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้บริการในพื้นที ่

4.55 0.510 91.00 9 

รวม 4.65 0.480 93.00 9 
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการในงานด้านโยธา 

- เทศบาลตำบลแม่อายควรมีการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง หรือมีการนําเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการโดยให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ ้น เนื่องจากสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น  

- เทศบาลตำบลแม่อายควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะ ความรู้ และความสามารถด้านระบบสารสนเทศต่างๆ 
ที่จำเป็นในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับต่อความต้องการของผู้รับบริการที่อาจมีจำนวนเพิ่มข้ึนในอนาคต 

- เทศบาลตำบลแม่อายควรทำการศึกษาเปรียบเทียบ (Benchmark) งานด้านโยธาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อ
นําผลการศึกษาที่ได้รับมาปรับปรุง และพัฒนาแนวทางการให้บริการของเทศบาลตำบลแม่อายให้ดียิ่งขึ้น 

 

4.2 งานด้านการศึกษา 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม 
ในการศึกษาครั้งนี้คณะผู้ศึกษาได้ใช้แบบสอบถามกับประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องที่มารับบริการ ในงานด้านการศึกษา พบว่า 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 80.00 มีอายุ 20 - 30 ปีและมีอายุ 51-60 ปีเป็นจำนวนที่เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 30.00 
การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 40.00 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการและอาชีพพนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจเป็น
จำนวนที่เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่มากกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 75.00 (ตารางที่ 4.4)  
 

ตารางที่ 4.4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ   
     1) ชาย 4 20.00 
     2) หญิง 16 80.00 

รวม 20 100.00 
2. อายุ   
     1) ต่ำกว่า 20 ปี - - 
     2) 20 – 30 ปี 6 30.00 
     3) 31 – 40 ปี 4 20.00 
     4) 41 – 50 ปี 4 20.00 
     5) 51 – 60 ปี 6 30.00 
     6) มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป - - 

รวม 
20 

100.00 
 



3. ระดับการศึกษา   
     1) ไม่ได้ศึกษา - - 
     2) ประถมศึกษา 4 20.00 
     3) มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) 1 5.00 
     4) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)/ปวช. 6 30.00 
     5) อนุปริญญา/ปวส. - - 
     6) ปริญญาตรี 8 40.00 
     7) สูงกว่าปริญญาตรี 1 5.00 

รวม 20 100.00 
4. อาชีพ   
     1) นักเรียน/นักศึกษา - - 

 2) รับราชการ 6 30.00 
 3) พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 6 30.00 

     4) พนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน - - 
ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
     5) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 5 25.0 
     6) เกษตรกร - - 
     7) ข้าราชการเกษียณ - - 
     8) ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส - - 
     9) รับจ้างทั่วไป 3 15.00 
    10) อื่น ๆ  - - 

รวม 20 100.00 
5. ระยะเวลาที่อาศัยในเขตพื้นที่จนถึงปัจจุบัน   
     1) ต่ำกว่า 1 ปี - - 
     2) 1 – 5 ปี - - 
     3) 6 – 10 ปี 1 5.00 
     4) 11 – 20 ปี  4 20.00 
     5) มากกว่า 20 ปี 15 75.00 

รวม 20 100.00 
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของการให้บริการ 

ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน คณะผู้ศึกษาประเมินผลงานของการให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจากการดำเนินงานของ
หน่วยงาน โดยวัดได้จากการสอบถามระดับ ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการให้บริการในด้านกระบวนการให้บริการต่าง ๆ ดังนี้ 

โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในด้านขั้นตอนการให้บรกิารของหน่วยงาน มีผลคะแนน
อยู่ในระดับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.60 ด้านช่องทางการใหบ้ริการ มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 คิดเป็นรอ้ย
ละ 92.60 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 10 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 คิดเป็นร้อยละ 95.60 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีผล
คะแนนอยู่ในระดับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 คิดเป็นร้อยละ 93.60 และด้านความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้บริการในพื้นที่ มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 10 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 คิดเป็นร้อยละ 95.60  (ตารางที่ 4.5) 

 
ตารางที่ 4.5 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผลการประเมินของหน่วยงานต่อการดำเนินงาน  ในการให้บริการงานด้านการศึกษา 
 



รายการประเมิน 
ผลคะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 
ผล

คะแนน 
ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ     

1) มีแผนผังขัน้ตอนการบริการที่ชัดเจน  4.75 0.550 95.00 9 
2) ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว และบริการ

ตามลำดบัก่อน-หลงั 
4.70 0.571 94.00 9 

3) มีการแจ้งข้อมูลและเอกสารที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจนก่อนรับบริการ 4.75 0.550 95.00 9 
4) มีอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ 4.70 0.571 94.00 9 

โดยภาพรวม 4.73 0.561 94.60 9 
ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ     

1) มีช่องทางการให้บริการ สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 4.65 0.671 93.00 9 
2) มีการให้บริการนอกสถานที่/นอกเวลาราชการ 4.60 0.681 92.00 9 
3) มีการให้บริการผา่นสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น Facebook, Line  4.65 0.671 93.00 9 
4) มีการเปิดรบัฟังข้อคิดเห็นการให้บริการหลากหลายช่องทาง 4.60 0.681 92.00 9 

โดยภาพรวม 4.63 0.680 92.60 9 
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ     

1) มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น         ตอบคำถาม 
ให้คำแนะนำ แก้ปัญหาให้ได ้

4.80 0.523 96.00 10 

2) มีความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่ได้เปน็อยา่งด ี     ตรงต่อเวลา 
และถูกต้อง  

4.75 0.550 95.00 9 

3)  มีจิตบริการ มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และ 
     มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ด ี

4.80 0.523 96.00 10 

4)  มีความเสมอภาคในการให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ และมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต  

4.75 0.550 95.00 9 

โดยภาพรวม 4.78 0.540 95.60 10 

รายการประเมิน 
ผลคะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 
ผล

คะแนน 
ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก     

1) สถานทีต่ั้งของจุดบริการมีความสะดวกในการเดินทางมารับ
บริการ สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

4.70 0.657 94.00 9 

2) มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพนัธ์การบริการ 4.65 0.671 93.00 9 
3) มีการจัดอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม เป็นระเบียบเรียบร้อย 

สะอาด สร้างความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ 
4.70 0.657 94.00 9 

4) จัดการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มารับบริการ เช่น สถานที่จอด
รถ สถานที่นั่ง ห้องน้ำ และจุดประชาสัมพันธ์เพื่อให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร 

4.65 0.671 93.00 9 

โดยภาพรวม 4.68 0.664 93.60 9 
ความพึงพอใจต่อโครงการ/กจิกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ใหบ้ริการในพื้นที ่

    

1) โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการมีการสำรวจปัญหาและ         ความ
ต้องการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

4.80 0.523 96.00 10 



2) โครงการ/กิจกรรมมีส่วนช่วยให้คุณภาพชีวิตของคน 
ในพื้นที่  ดีขึ้น เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ำ แสงสว่าง การสร้าง      อาชีพ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ฯลฯ 

4.75 0.550 95.00 9 

3) โครงการ/กิจกรรมสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือ  แก้ปัญหาในทางที่
ดีขึ้นแก่ชุมชน 

4.80 0.523 96.00 10 

4) โครงการ/กิจกรรมมีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชน 
ในพื้นที่ทราบ และแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา 

4.75 0.550 95.00 9 

โดยภาพรวม 4.78 0.540 95.60 10 
 

ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ในงานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 คิดเป็นร้อยละ 94.40 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีความพึง
พอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและมีความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการในพื้นที่มากที่สุดเป็น
จำนวนที่เท่ากัน รองลงมาคือ มีความพึงพอใจต่อข้ันตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก และมีความพึงพอใจ
ต่อช่องทางการให้บริการ ตามลำดับ (ตาราง 4.6) 
 
ตารางที่ 4.6 ระดับความพึงพอใจของการให้บริการในภาพรวมงานด้านการศึกษา 

รายการประเมิน 
ผลคะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 
ผล

คะแนน 
1) ความพึงพอใจต่อข้ันตอนการให้บริการ  4.73 0.561 94.60 9 
2) ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 4.63 0.680 92.60 9 
3) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บริการ 4.78 0.540 95.60 10 
4) ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 4.68 0.664 93.60 9 
5) ความพึงพอใจต่อโครงการ/กจิกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้บริการในพื้นที ่

4.78 0.540 95.60 10 

รวม 4.72 0.600 94.40 9 
 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการในงานด้านการศึกษา 
- เทศบาลตำบลแม่อายควรส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนด้านการศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ มีการ

แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ผลการ
ดำเนินงานปีที่ผ่านมาให้ผู้ปกครองได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 

- เทศบาลตำบลแม่อายควรส่งเสริมด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย รวมทั้งส่งเสริม
ให้เด็กมีระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กมีคุณธรรมและจริยธรรมในอนาคต 
 

4.3 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม 
ในการศ ึ กษาคร ั ้ งน ี ้ คณะผ ู ้ ศ ึ กษาได ้ ใช ้ แบบสอบถามก ั บประชาชนหร ื อผ ู ้ เ ก ี ่ ยวข ้ องท ี ่ ม าร ั บบร ิ ก า ร  

ในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสงัคม จำนวน 20 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 70.00 มีอายุ 31-40 ปีและอายุ 
51-60 ปีเป็นจำนวนที่เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 30.00 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6)/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 
50.00 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 55.00 และอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่มากกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 
65.00 (ตารางที่ 4.7) 
 
 
 
 



ตารางที่ 4.7 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ   
     1) ชาย 14 70.00 
     2) หญิง 6 30.00 

รวม 20 100.00 
2. อายุ   
     1) ต่ำกว่า 20 ปี - - 
     2) 20 – 30 ปี 1 5.00 
     3) 31 – 40 ปี 6 30.00 
     4) 41 – 50 ปี 3 15.00 
     5) 51 – 60 ปี 6 30.00 
     6) มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 4 20.00 

รวม 20 100.00 
3. ระดับการศึกษา   
     1) ไม่ได้ศึกษา - - 
     2) ประถมศึกษา 3 15.00 
     3) มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) 4 20.00 
     4) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)/ปวช. 10 50.00 
     5) อนุปริญญา/ปวส. - - 
     6) ปริญญาตรี 3 15.00 
     7) สูงกว่าปริญญาตรี - - 

รวม 20 100.00 
4. อาชีพ   
     1) นักเรียน/นักศึกษา - - 

 2) รับราชการ - - 
 3) พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ - - 

     4) พนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน - - 
     5) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 4 20.00 
     6) เกษตรกร 11 55.00 
     7) ข้าราชการเกษียณ - - 
     8) ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส - - 
     9) รับจ้างทั่วไป 3 15.00 
    10) อื่น ๆ คือ (พ่อบ้าน/แม่บ้าน)   2 10.00 

รวม 20 100.00 
5. ระยะเวลาที่อาศัยในเขตพื้นที่จนถึงปัจจุบัน   
     1) ต่ำกว่า 1 ปี - - 
     2) 1 – 5 ปี - - 
     3) 6 – 10 ปี 1 5.00 
     4) 11 – 20 ปี  6 30.00 
     5) มากกว่า 20 ปี 13 65.00 

รวม 20 100.00 
 

 



ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของการให้บริการ 
ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน คณะผู้ศึกษาประเมินผลงานของการให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจากการ

ดำเนินงานของหน่วยงาน โดยวัดได้จากการสอบถามระดับความ     พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการให้บริการในด้านกระบวนการ
ให้บริการต่าง ๆ ดังนี้ 

โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในด้านขั้นตอนการให้บริการของ
หน่วยงาน มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 คิดเป็นร้อยละ 94.20 ด้านช่องทางการให้บริการ มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 
9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 คิดเป็นร้อยละ 95.00 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 10 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 
คิดเป็นร้อยละ 97.20 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 คิดเป็นร้อยละ 94.20 และ
ด้านโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการในพื้นที่ มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 คิด
เป็นร้อยละ 90.60 (ตารางที่ 4.8) 
ตารางที่ 4.8 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผลการประเมินของหน่วยงานต่อการดำเนินงาน 
       ในการให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 

รายการประเมิน 
ผลคะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 
ผล

คะแนน 
ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ     

1) มีแผนผังขัน้ตอนการบริการที่ชัดเจน  4.70 0.470 94.00 9 
2) ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว และบริการ

ตามลำดบัก่อน-หลงั 
4.70 0.470 94.00 9 

3) มีการแจ้งข้อมูลและเอกสารที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจนก่อนรับบริการ 4.70 0.470 94.00 9 
4) มีอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ 4.75 0.444 95.00 9 

โดยภาพรวม 4.71 0.464 94.20 9 
ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ     

1) มีช่องทางการให้บริการ สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 4.75 0.550 95.00 9 
2) มีการให้บริการนอกสถานที่/นอกเวลาราชการ 4.75 0.550 95.00 9 
3) มีการให้บริการผา่นสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น Facebook, Line  4.75 0.550 95.00 9 
4) มีการเปิดรบัฟังข้อคิดเห็นการให้บริการหลากหลายช่องทาง 4.75 0.550 95.00 9 

โดยภาพรวม 4.75 0.550 95.00 9 
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ     

1) มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น         ตอบคำถาม ให้
คำแนะนำ แก้ปัญหาให้ได ้

4.85 0.366 97.00 10 

2) มีความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่ได้เปน็อยา่งด ี      ตรงต่อเวลา 
และถูกต้อง  

4.85 0.366 97.00 10 

3)  มีจิตบริการ มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และ              มีมนษุย
สัมพันธ์ที่ด ี

4.85 0.366 97.00 10 

4)  มีความเสมอภาคในการให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ และมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต  

4.90 0.308 98.00 10 

โดยภาพรวม 4.86 0.352 97.20 10 
 
 
 
ตารางที่ 4.8 (ต่อ) 
 



รายการประเมิน 
ผลคะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 
ผล

คะแนน 
ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก     

1) สถานทีต่ั้งของจุดบริการมีความสะดวกในการเดินทางมารับ
บริการ สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

4.75 0.550 95.00 9 

2) มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพนัธ์การบริการ 4.75 0.550 95.00 9 
3) มีการจัดอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม เป็นระเบียบเรียบร้อย 

สะอาด สร้างความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ 
4.75 0.550 95.00 9 

4) จัดการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มารับบริการ เช่น สถานที่จอด
รถ สถานที่นั่ง  ห้องน้ำ และจุดประชาสัมพันธ์เพื่อให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร 

4.60 0.598 92.00 9 

โดยภาพรวม 4.71 0.562 94.20 9 
ความพึงพอใจต่อโครงการ/กจิกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใหบ้ริการ
ในพื้นที ่

    

1) โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการมีการสำรวจปัญหาและ      ความต้องการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

4.55 0.686 91.00 9 

2) โครงการ/กิจกรรมมีส่วนช่วยให้คุณภาพชีวิตของคน 
ในพื้นที่ดีขึ้น เช่น ถนน ไฟฟา้ น้ำ แสงสว่าง การสร้าง        อาชีพ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ฯลฯ 

4.50 0.688 90.00 9 

3) โครงการ/กิจกรรมสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือ แก้ปัญหาในทางที่ดี
ขึ้นแก่ชุมชน 

4.55 0.686 91.00 9 

4) โครงการ/กิจกรรมมีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชน 
ในพื้นที่ทราบ และแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา 

4.50 0.688 90.00 9 

โดยภาพรวม 4.53 0.690 90.60 9 
 

ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มี
ผลคะแนนอยู่ในระดับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 คิดเป็นร้อยละ 94.20 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีความพึงพอใจ
ต่อเจ้าหน้าที่ผู ้ ให้บริการมากที่สุด รองลงมาคือ มีความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ มีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการ
ให้บริการและมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นจำนวนที่เท่ากัน และมีความพึงพอใจความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรม
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการในพื้นที่ ตามลำดับ (ตารางที่ 4.9) 

ตารางที่ 4.9 ระดับความพึงพอใจของการให้บริการในภาพรวมงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

รายการประเมิน 
ผลคะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 
ผล

คะแนน 
1) ความพึงพอใจต่อข้ันตอนการให้บริการ  4.71 0.464 94.20 9 
2) ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 4.75 0.550 95.00 9 
3) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บริการ 4.86 0.352 97.20 10 
4) ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 4.71 0.560 94.20 9 
5) ความพึงพอใจต่อโครงการ/กจิกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้บริการในพื้นที ่

4.53 0.690 90.60 9 

รวม 4.71 0.524 94.20 9 
 
 



 
ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  

- เทศบาลตำบลแม่อายควรเน้นการส่งเสริมและสนับสนนุงบประมาณการลงทุนของกลุ่มอาชพีในชุมชน โดยการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ภายในชุมชน รวมทั้งพัฒนาระบบการผลิตและสนับสนุนการตลาดผลิตภัณฑ์ 

- เทศบาลตำบลแม่อายควรเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านส่งเสริมอาชีพและสร้างนวัตกรรม
ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนอาชีพในชุมชน รวมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์ช่องทางทางการตลาดแก่ชุมชน เพื่อให้ ชุมชนได้มี
อาชีพที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

- เทศบาลตำบลแม่อายควรเน้นการสนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชนผ่านโครงการสวัสดิการต่างๆ โดยชุมชนเพื่อชุมชน 
รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนส่งเสริม พัฒนาและยกระดับการขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 

4.4 งานด้านสาธารณสุข 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม 
ในการศึกษาครั้งนี้คณะผู้ศึกษาได้ใช้แบบสอบถามกับประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องที่มารับบริการในงานด้านสาธารณสุข จำนวน 

20 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 65.00 มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.00 การศึกษาระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6)/ปวช. เป็นจำนวนที่เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 85.00 และอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่มากกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 90.00 (ตารางที่ 4.10) 
ตารางที่ 4.10 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ   
     1) ชาย 13 65.00 
     2) หญิง 7 35.00 

รวม 20 100.00 
2. อายุ   
     1) ต่ำกว่า 20 ปี - - 
     2) 20 – 30 ปี - - 
     3) 31 – 40 ปี 10 50.00 
     4) 41 – 50 ปี 2 10.00 
     5) 51 – 60 ปี 3 15.00 
     6) มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 5 25.00 

รวม 20 100.00 
3. ระดับการศึกษา   
     1) ไม่ได้ศึกษา - - 
     2) ประถมศึกษา 8 40.00 
     3) มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) 4 20.00 
     4) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)/ปวช. 8 40.00 
     5) อนุปริญญา/ปวส. - - 
     6) ปริญญาตรี - - 
     7) สูงกว่าปริญญาตรี - - 

รวม 20 100.00 
4. อาชีพ   
     1) นักเรียน/นักศึกษา - - 

 2) รับราชการ - - 
 3) พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ - - 

 

 



ตารางที่ 4.10 (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
     4) พนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน - - 
     5) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 17 85.00 
     6) เกษตรกร 3 15.00 
     7) ข้าราชการเกษียณ - - 
     8) ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส - - 
     9) รับจ้างทั่วไป - - 
    10) อื่น ๆ  - - 

รวม 20 100.00 
5. ระยะเวลาที่อาศัยในเขตพื้นที่จนถึงปัจจุบัน   
     1) ต่ำกว่า 1 ปี - - 
     2) 1 – 5 ปี - - 
     3) 6 – 10 ปี - - 
     4) 11 – 20 ปี  2 10.00 
     5) มากกว่า 20 ปี 18 90.00 

รวม 20 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของการให้บริการ 

 
ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน คณะผู้ศึกษาประเมินผลงานของการให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจาก

การดำเนินงานของหน่วยงาน โดยวัดได้จากการสอบถามระดับความพึง พอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการให้บริการในด้าน
กระบวนการให้บริการต่าง ๆ ดังนี้ 

โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน ในด้านขั้นตอนการให้บริการของ
หน่วยงาน มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 คิดเป็นร้อยละ 91.00 ด้านช่องทางการให้บริการ มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 
9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60  คิด
เป็นร้อยละ 92.00 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00 ด้าน
ความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการในพื้นที่ มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 
คิดเป็นร้อยละ 92.00 (ตารางที่ 4.11) 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.11 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผลการประเมินของหน่วยงานต่อการดำเนินงานในการให้บริการงาน

ด้านสาธารณสุข 



รายการประเมิน 
ผลคะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 
ผล

คะแนน 
ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ     

1) มีแผนผังขัน้ตอนการบริการที่ชัดเจน  4.55 0.605 91.00 9 
2) ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว และบริการ

ตามลำดบัก่อน-หลงั 
4.55 0.605 91.00 9 

3) มีการแจ้งข้อมูลและเอกสารที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจนก่อนรับบริการ 4.55 0.605 91.00 9 
4) มีอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ 4.55 0.605 91.00 9 

โดยภาพรวม 4.55 0.605 91.00 9 
ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ     

1) มีช่องทางการให้บริการ สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 4.50 0.688 90.00 9 
2) มีการให้บริการนอกสถานที่/นอกเวลาราชการ 4.50 0.688 90.00 9 
3) มีการให้บริการผา่นสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น Facebook, Line  4.50 0.688 90.00 9 
4) มีการเปิดรบัฟังข้อคิดเห็นการให้บริการหลากหลายช่องทาง 4.50 0.688 90.00 9 

โดยภาพรวม 4.50 0.690 90.00 9 
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ     

1) มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบคำถาม ให้
คำแนะนำ แก้ปัญหาให้ได ้

4.60 0.503 92.00 9 

2) มีความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่ได้เปน็อยา่งด ี ตรงต่อเวลา และ
ถูกต้อง  

4.60 0.503 92.00 9 

3)  มีจิตบริการ มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และ   มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ด ี 4.60 0.503 92.00 9 
4)  มีความเสมอภาคในการให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ และมีความ

ซื่อสัตย์ สุจริต  
4.60 0.503 92.00 9 

โดยภาพรวม 4.60 0.503 92.00 9 

รายการประเมิน 
ผลคะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 
ผล

คะแนน 
ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก     

1) สถานทีต่ั้งของจุดบริการมีความสะดวกในการเดินทางมารับ
บริการ สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

4.60 0.503 92.00 9 

2) มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพนัธ์การบริการ 4.60 0.503 92.00 9 
3) มีการจัดอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม เป็นระเบียบเรียบร้อย 

สะอาด สร้างความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ 
4.60 0.503 92.00 9 

4) จัดการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มารับบริการ เช่น สถานที่จอด
รถ สถานที่นั่ง  ห้องน้ำ และจุดประชาสัมพันธ์เพื่อให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร 

4.60 0.503 92.00 9 

โดยภาพรวม 4.60 0.503 92.00 9 
ความพึงพอใจต่อโครงการ/กจิกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใหบ้ริการ
ในพื้นที ่

    

1) โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการมีการสำรวจปัญหาและ  ความต้องการโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน 

4.60 0.503 92.00 9 

2) โครงการ/กิจกรรมมีส่วนช่วยให้คุณภาพชีวิตของคน 
ในพื้นที่ดีขึ้น เช่น ถนน ไฟฟา้ น้ำ แสงสว่าง 

    การสร้างอาชีพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ฯลฯ 
4.60 0.503 92.00 9 



3) โครงการ/กิจกรรมสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือ  แก้ปัญหาในทางที่ดี
ขึ้นแก่ชุมชน 

4.60 0.503 92.00 9 

4) โครงการ/กิจกรรมมีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชน 
ในพื้นที่ทราบ และแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา 

4.60 0.503 92.00 9 

โดยภาพรวม 4.60 0.503 92.00 9 
 

ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในงานด้านสาธารณสุข มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 9 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.40 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและมี
ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกและมีความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการในพื้นที่มาก
ที่สุด เป็นจำนวนที่เท่ากัน รองลงมาคือ มีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ และมีความพึงพอใจต่อต่อช่องทางการให้บริการ 
ตามลำดับ (ตาราง 4.12) 

 

ตารางที่ 4.12 ระดับความพึงพอใจของการให้บริการในภาพรวมงานด้านสาธารณสุข 

รายการประเมิน 
ผลคะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 
ผล

คะแนน 
1) ความพึงพอใจต่อข้ันตอนการให้บริการ  4.55 0.605 91.00 9 
2) ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 4.50 0.690 90.00 9 
3) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บริการ 4.60 0.503 92.00 9 
4) ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 4.60 0.503 92.00 9 
5) ความพึงพอใจต่อโครงการ/กจิกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้บริการในพื้นที ่

4.60 0.503 92.00 9 

รวม 4.57 0.561 91.40 9 
 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการงานด้านสาธารณสุข 
- เทศบาลตำบลแม่อายควนเน้นการประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างจิตสำนึกของชุมชนในการทิ้งขยะมูลฝอย รวมทั้งสร้างความ

ตระหนักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยหรือลดปริมาณขยะมูลฝอยภายในครัวเรือน และเสริมความรู้ด้านการรี
ไซเคิลขยะบางส่วนที่ยังมีประโยชน์กลับมาใช้ใหม่ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระต่อเทศบาลในการจัดเก็บขยะบางส่วนลงได้ 

- เทศบาลตำบลแม่อายควรรณรงค์ให้ชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการสร้างขยะมูลฝอย และปลุกจิตสำนึกชุมชนใน
การจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน 
 

โดยภาพรวมกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจต่อการบริการของ เทศบาลตำบลแม่อาย มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 9 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 คิดเป็นร้อยละ 93.20 เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า มีความพึงพอใจต่องานด้านการศึกษา เป็นอันดับที่ 1 รองลงมา
คือ งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานด้านโยธา และงานด้านสาธารณสุข ตามลำดับ (ตารางที่ 4.13) 

 
ตารางที่ 4.13 สรุประดับความพึงพอใจต่อการให้บริการงาน 4 ด้านของเทศบาลตำบลแม่อาย 

รายการประเมิน 
ผลคะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 
ผล

คะแนน 
1) งานดา้นโยธา 4.65 0.480 93.00 9 
2) งานดา้นการศึกษา 4.72 0.600 94.40 9 
3) งานดา้นพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม 4.71 0.524 94.20 9 
4) งานดา้นสาธารณสุข 4.57 0.561 91.40 9 

รวม 4.66 0.541 93.20 9 
 



 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผล 
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลแม่อาย 

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 งาน ซึ่งประกอบด้วย  
การให้บริการโดยภาพรวมของงานด้านโยธา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ผลคะแนนอยู่ใน

ระดับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 คิดเป็นร้อยละ 93.00  
การให้บริการโดยภาพรวมของงานด้านการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ผลคะแนนอยู่ใน

ระดับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 คิดเป็นร้อยละ 94.40 
การให้บริการโดยภาพรวมของงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการ ผลคะแนนอยู่ในระดับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 คิดเป็นร้อยละ 94.20 
การให้บริการโดยภาพรวมของงานด้านสาธารณสุข พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ผลคะแนน

อยู่ในระดับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.40   
ประสิทธิภาพการให้บริการทั้ง 4 ด้านของเทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ประชาชนมีความพึงพอใจ มี
คะแนนเท่ากับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 คิดเป็นร้อยละ 93.20 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความพึงพอใจในประสิทธิภาพ
การให้บริการต่องานแต่ละด้าน พบว่า มีความพึงพอใจต่องานด้านการศึกษา เป็นอันดับที่ 1 รองลงมาคือ  งานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม งานด้านโยธา และงานด้านสาธารณสุข 
 
5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับการบริการใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

5.2.1 การให้บริการงานด้านโยธา 
- เทศบาลตำบลแม่อายควรมีการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง หรือมีการนําเอา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการโดยให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น เนื่องจากสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่ได้มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น  

- เทศบาลตำบลแม่อายควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานมีทักษะ ความรู้ และความสามารถด้านระบบ
สารสนเทศต่างๆ ที่จำเป็นในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับต่อความต้องการของผู้รับบริการที่อาจมีจำนวนเพิ่มข้ึนในอนาคต 

- เทศบาลตำบลแม่อายควรทําการศึกษาเปรียบเทียบ (Benchmark) งานด้านโยธาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนๆ เพื่อนําผลการศึกษาที่ได้รับมาปรับปรุง และพัฒนาแนวทางการให้บริการของเทศบาลตำบลแม่อายให้ดียิ่งขึ้น 

 5.2.2 การให้บริการงานด้านการศกึษา 
- เทศบาลตำบลแม่อายควรส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีการ

แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ผู ้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ผลการ
ดำเนินงานปีที่ผ่านมาให้ผู้ปกครองได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 

- เทศบาลตำบลแม่อายควรส่งเสริมด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย รวมทั้ง
ส่งเสริมให้เด็กมีระเบียบวินัยปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กมีคุณธรรมและจริยธรรมในอนาคต 

5.2.3 การให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
- เทศบาลตำบลแม่อายควรเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณการลงทุนของกลุ่มอาชีพในชุมชน โดยการเพิ่มมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน รวมทั้งพัฒนาระบบการผลิตและสนับสนุนการตลาดผลิตภัณฑ์ 
- เทศบาลตำบลแม่อายควรเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านส่งเสริมอาชีพและสร้าง

นวัตกรรมต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนอาชีพในชุมชน รวมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์ช่องทางทางการตลาดแก่ชุมชน เพื่อให้
ชุมชนได้มีอาชีพที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

- เทศบาลตำบลแม่อายควรเน้นการสนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชนผ่านโครงการสวัสดิการต่างๆ โดยชุมชนเพื่อ
ชุมชน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนส่งเสริม พัฒนาและยกระดับการขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

 
 
 



 
5.2.4 การให้บริการงานด้านสาธารณสุข 

- เทศบาลตำบลแม่อายควนเน้นการประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างจิตสำนึกของชุมชนในการทิ้งขยะมูลฝอย รวมทั้ง
สร้างความตระหนักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยหรือลดปริมาณขยะมูลฝอยภายในครัวเรือน และเสริมความรู้
ด้านการรีไซเคิลขยะบางส่วนที่ยังมีประโยชน์กลับมาใช้ใหม่ ซึ่ งจะเป็นการช่วยลดภาระต่อเทศบาลในการจัดเก็บขยะบางส่วนลงได้ 

- เทศบาลตำบลแม่อายควรรณรงค์ให้ชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการสร้างขยะมูลฝอย และปลุกจิตสำนึก
ชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน 

5.2.5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเสริมจุดแข็ง และเสริมความโดดเด่นในการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน 
 - เทศบาลตำบลแม่อายควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ “ความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาล” แต่ละแห่งที่มี

บริบทเดียวกันหรือเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ตำบลอื่นๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับนำมาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น  
 - เทศบาลตำบลแม่อายควรมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลตำบลแมอ่าย 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ส่งผลให้เกิดความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดของ
ประชาชนผู้มารับบริการ 

 

- ผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่อายควรสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านต่างๆ ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากให้รักษามาตรฐานการบริการให้คงไว้ และควรศึกษาวิจัยพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการให้บิการ
ของเทศบาลตำบลแม่อายในเชิงคุณภาพโดยเจาะลึกข้อมูลในแต่ละพื้นที่ เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการอย่าง
ชัดเจนและนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

การประเมนิความพึงพอใจของประชาชนตอ่การดำเนนิงานของเทศบาลตำบลแม่อาย 

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย   7  ด้าน 

 

1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

3) การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

4) การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี

และภูมิปญัญาท้องถิน่ 

5) การพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน 

6) การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการักษาความสงบเรียบร้อย 

7) การบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่อาย 
ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่อายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

ต่าง ๆ 

ที ่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  พอใจ
มาก 
(คน) 

ร้อยละ 
พอใจ 
(คน) 

ร้อยละ 
ไม่

พอใจ 
(คน) 

ร้อยละ 

1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 14 15.9 70 79.5 4 4.55 

2 ด้านการพัฒนาเครษฐกิจ 7 7.95 77 87.5 4 4.55 

3 ด้านการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 6.82 81 92 - - 

4 ด้านการพัฒนาอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสบืสานสลิปวัฒนธรรม 5 5.68 81 92 1 1.14 

5 ด้านการพัฒนาคณุภาพชิวตของประชาชน 20 22.7 68 77.3 - - 

6 ด้านการจดัระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 17 19.3 71 80.7 - - 

7 ด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 9 10.2 74 84.1 5 5.68 
 
โดยภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่อายตามยุทธศาสตร์

ด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 

พอใจมาก มีความพอใจมาก   

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 15.9 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 7.95 

ด้านการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 6.82 

ด้านการพัฒนาอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสบืสานสลิปวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 5.68 

ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 22.7 

ด้านการจดัระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย คิดเป็นร้อยละ 19.3 

ด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี คิดเป็นร้อยละ 10.2 
 

มีความพอใจ   

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 79.5 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 87.5 

ด้านการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 92 

ด้านการพัฒนาอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสบืสานสลิปวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 92 

ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 77.3 

ด้านการจดัระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย คิดเป็นร้อยละ 80.7 

ด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี คิดเป็นร้อยละ 84.1 
 



 

มีความไม่พอใจ   

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 4.55 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 4.55 

ด้านการพัฒนาอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสบืสานสลิปวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 1.14 

ด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี คิดเป็นร้อยละ 5.68 

   
 

 

ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะ (ต้องการให้เทศบาลต าบลแม่อายปรับปรุงหรือเพิ่มบริการด้านใดบา้ง) 
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

 - ซ่อมแซมถนนบางช่วงบางตอนที่ผพุงั 
 - มีโครงการขยายผิวจราจรในหมูบ่า้น 

 -  ไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายหลกั 

 - สนบัสนนุท่อน า้ประปาในหมู่บาน 

 - ซ่อมรางระบายน า้ 

 - การบรหิารจดัการน า้ในหมู่บา้น / ความตอ้งการน า้ 

 - อยากใหม้ีการสรา้งอา่งเก็บน า้ขนาดเล็กใหพ้ืน้ที่หมู ่2 ต าบลแม่อาย ( หว้ยทรายเหลือง)  เพื่อใชใ้นการอปุโภคของหมู่บา้น 

 - ตอ้งการใหข้ยายผิวถนนใหต้ิดขอบราง 
 - ตอ้งการถนนในเขตอทุยาน 

 - ต่อเตมิรางระบายน า้ที่ยงัไม่ม ี

 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ   

 - เวลาฝึกอาชีพพอท าไดแ้ลว้ไมม่กีารต่อยอด 

 - ตอ้งการใหส่้งเสรมิการท าน า้หมกัอินทรียห์รือน าสมนุไพรพืน้บา้นมาท ายาฆา่แมลงใชเ้องได ้
 - ฟ้ืนฟเูอาสมนุไพรพืน้บา้นมาแนะน าส่งเสรมิการใชห้รือการปลกูสมนุไพรพืน้บา้น 

 - ตอ้งการใหร้าคาขา้วสงูขึน้ และปุ๋ ยยาลดราคาลง 
 - ตอ้งการใหช้าวบา้นมีอาชีพที่เหมาะสม 

 - ตอ้งการใหช้มุชนมีรายไดเ้สรมิ 

 -  ตอ้งการใหช้าวบา้นมคีวามรูด้า้นการท าปุ๋ ยหมกั 

 -  อยากใหเ้ทศบาลมีโครงการส่งเสรมิดา้นอาชีพโดยยดึอาชีพหลกัของชาวบา้น 

 -  ตอ้งการใหม้กีารอบรมใหค้วามรูด้า้นการเกษตร 
 - ควรมีโครงการส่งเสรมิสรา้งรายไดท้ี่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 

 -  ควรมีโครงการส่งเสรมิอาชีพใหก้บัผูว้่างงาน ผูส้งูอาย ุผูพ้ิการในแต่ละหมู่บา้น  
 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 - ตอ้งการใหข้ดุลอกรางระบายน า้ที่อดุตนั   
 - ควรมีโครงการขดุลอกรางระบายน า้ภายในหมู่บา้นทกุปี 
 - การเพิม่จดุทิง้ขยะสารพิษในชมุชนใหม้ากกว่า 1 จดุ  และก าหนดวนั/เวลาการจดัเก็บใหช้ดัเจน/สปัดาห ์



 - การส่งเสรมิการปลกูดอกไมห้นา้บา้น 

 - ขอใหม้กีารจดัการดา้นขยะมลูฝอยใหด้ีขึน้ 
 - ควรมีโครงการรบัซือ้ของเกา่ของเทศบาล 

 - ควรมีโครงการปรบัปรุงภมูิทศันใ์นหมู่บา้นรว่มกบัชมุชน 

 - ควรมีโครงการอดุหนนุการด าเนนิงานดา้นทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มกบัหมู่บา้นสม ่าเสมอ 
 
ด้านการพัฒนาอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

 - ควรมีโครงการสนบัสนนุกิจกรรมประเพณีพืน้บา้นเป็นประจ าทกุปี เช่น การประกวดต่าง ๆ  
 - อยากใหม้ีประเพณีของพืน้เมือง สืบต่อไป 

 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน 

 - ส่งเสรมิอาชีพใหป้ระชาชนมีรายไดด้ีกว่าเดิม 

 - ควรมีโครงการพฒันาดา้นสขุภาพ เช่น การออกก าลงักาย  หรือสนบัสนนุอปุกรณกี์ฬา 

 - ใหม้ีการตรวจสอบทกุครวัเรือน (การส ารวจขอ้มลูทกุครวัเรือน) 
 - สนบัสนนุเครื่องออกก าลงักายในหมู่บา้น 

 -  ควรมีโครงการจดัการแข่งขนักีฬาในชมุชน 

- - ส่งเสรมิความรูก้ารป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก  โรคพิษสนุขับา้  
 - การจา่ยเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย-ุผูพ้ิการ ควรใหบ้รกิารจ่ายในชมุชน เพื่อลดการเดินทางของผูส้งูอายทุี่ไม่มีญาติไปส่งในการเบิกจ่าย
ที่ธนาคาร 
  
ด้านการจัดระเบียบชุมชนสงัคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 - อยากใหบ้รกิารระบบ EMS รวดเรว็กวา่เดมิ 

 - ควรมีโครงการสนบัสนนุใหก้บั  ชรบ  มีการบรุณาการดา้นความปลอดภยัต่าง ๆ  
 - การใหบ้รกิารผูส้งูอาย ุอ านวยความสะดวกไปโรงพยาบาล 

 
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี

 - การจดัการประชาคมหมู่บา้นของใหจ้ดัใหบ้่อย ๆ ขึน้ 

 - ควรมีโครงการประกวดแข่งขนัเพื่อหาคนที่มีความสามารถในดา้นต่าง ๆ  
 - ควรมกีารอบรมการมีส่วนรว่มของประชาชนในหมู่บา้น / ชมุชน สม ่าเสมอ เช่น กิจกรรมนนัทนาการ 
 - การจดัท าแผนท่ีภาษี 

 - ควรมกีารส่ือสารจากหนว่ยงานถึงชมุชนใหช้ดัเจนและรวดเรว็ ดา้นส่ือสาร และการประชาสมัพนัธต์่าง ๆ  

 
 
 
 
 



 

 
ประกาศ เทศบาลตำบลแม่อาย 

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
******************************************* 

    ดว้ยรัฐธรรมนญู มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชน
ทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 

    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 30 (5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอผลการตดิตามและประเมินผลดังกลา่ว และต้องปิด
ประกาศโดยเปดิเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ภายในเดือนธันวาคม ของทุกป ี
 

    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลแม่อาย  จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจดัทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ประชาชนได้มสี่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบรหิารจดัการ
เทศบาลตำบลแม่อาย ดังน้ี 

 

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลแม่อาย 
    "เทศบาลตำบลแม่อายเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำด้านการศึกษา" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลแมอ่าย 
    1.ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
    2.ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ 
    3.ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    4.ส่งเสริมการอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี 
    5.พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการศึกษา การสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    6.ส่งเสริมให้ประชาชนได้มสี่วนร่วมการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม 
    7.พัฒนาการปกครองสวนท้องถิ่นท่ีเน้นประชาชนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
     
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลแม่อายได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
    การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปสูค่วามยั่งยืนและเทศพาณิชย์ 
    การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
    การจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
    การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ด ี
 



ง. การวางแผน 
    เทศบาลตำบลแม่อาย ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บญัญตัิไว้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมสี่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ต่อไป 
    เทศบาลตำบลแม่อาย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ 

2561 2562 2563 2564 2565 

จำนว
น 

งบประมาณ 
จำนว

น 
งบประมาณ 

จำนว
น 

งบประมาณ 
จำนว

น 
งบประมาณ 

จำนว
น 

งบประมาณ 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

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

การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่ความยั่งยืน
และเทศพาณิชย์ 

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

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

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

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

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

การจัดระเบียบ
ชุมชน สังคมและ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

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

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

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

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

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

รวม 25 
4,544,000.0

0 
26 

6,709,000.0
0 

229 
151,716,470.0

0 
228 

151,736,470.0
0 

210 
147,520,770.0

0 
 

 
    จ. การจัดทำงบประมาณ 
     ผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่อาย ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมโีครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน 72 
โครงการ งบประมาณ 5,824,228 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้



ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 29 3,163,150.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืนและเทศพาณิชย ์ 3 80,000.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 10,000.00 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่น 7 101,078.00 

การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 10 1,120,000.00 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 12 315,000.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 8 1,035,000.00 

รวม 72 5,824,228.00 
 

   
  รายละเอียดโครงการในเทศบญัญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลแมอ่าย มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างกำแพงกัน
ดิน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอย 56/7 หมู่ที่ 8 ต.แม่
อาย 

200,000.00 กองช่าง 

1.เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของถนน ค.ส.ล.  
2.เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ
ในการสัญจร 

1 แห่ง 

2. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายผิวจราจร ค.
ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 39 
หมู่ที่ 7 ต.แม่อาย 

61,000.00 กองช่าง 
เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ
ในการสัญจร 

1 แห่ง 

3. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนเทศบาล ซอย 35/3D 
หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อาย 

0.00 กองช่าง 
เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ
ในการสัญจร 

1 ครั้ง 

4. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย 
2 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อาย 

112,600.00 กองช่าง 
เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
จำนวน 1 แห่ง 

5. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอย 16/1 หมู่ที่ 2 ตำบล
แม่อาย 

172,000.00 กองช่าง 
เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
จำนวน 1 แห่ง 

6. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน ค.
ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 
30/1 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อาย 

102,000.00 กองช่าง 
เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
จำนวน 1 แห่ง 

7. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างคลองส่ง
น้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 

150,000.00 กองช่าง 
เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างคลองส่งน้ำ 



ซอย 48 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่
อาย 

8. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน ค.
ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 
50/A หมู่ที่ 5 ตำบลแม่อาย 

72,000.00 กองช่าง 
เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
จำนวน 1 แห่ง 

9. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 
ซอย 52 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่
อาย 

84,600.00 กองช่าง 
เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ
ในการสัญจร 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
จำนวน 1 แห่ง 

10. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอย 35/3 หมู่ที่ 6,7 ตำบล
แม่อาย พร้อมรื้อถอน ถนน
เดิมและขนท้ิง 

300,000.00 กองช่าง 
เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ
ในการสัญจร 

จำนวนถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุงถนน 
จำนวน 1 แห่ง 

11. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ ค.ส.ล. ซอย 39/1A หมู่
ที่ 7 ตำบลแม่อาย 

88,000.00 กองช่าง 
เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จำนวนรางระบายน้ำ
ที่ได้ก่อสร้าง 

12. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอย 32/3 หมู่ที่ 10 ตำบล
แม่อาย 

104,400.00 กองช่าง 
เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จำนวนรางระบายน้ำ
ที่ได้ก่อสร้าง 

13. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน ค.
ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 9 
หมู่ที่ 11 ตำบลแม่อาย 

100,000.00 กองช่าง 
เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ
ในการสัญจร 

จำนวนถนน ค.ส.ล.ที่
ได้รับการก่อสร้าง 

14. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ ค.ส.ล.(ไม่มฝีา)และ มฝีา 
ถนนเทศบาลซอย 39/13 
หมู่ที่ 2 ตำบลมะลิกา 

133,000.00 กองช่าง 
เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จำนวนรางระบายน้ำ
ที่ได้ก่อสร้าง 

15. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 
39/3 หมู่ที่ 2 ตำบลมะลิกา 

36,000.00 กองช่าง 
เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จำนวนรางระบายน้ำ
ที่ได้ก่อสร้าง 

16. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างกำแพงกัน
ดิน ค.ส.ล.ซอย 28 หมู่ที่ 3 
ตำบลแม่อาย 

200,000.00 กองช่าง 
เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของดิน 

จำนวนกำแพงกันดินท่ี
ได้ก่อสร้าง 

17. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน ค.
ส.ล.ถนนเทศบาลซอย 69 
หมู่ที่ 4 ตำบลมะลิกา 

45,000.00 กองช่าง 
เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ
ในการสัญจร 

จำนวนถนน ค.ส.ล.ที่
ได้รับการก่อสร้าง 



18. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน ค.
ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 
69/2 หมู่ที่ 4 ตำบลมะลิกา 

34,200.00 กองช่าง 
เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ
ในการสัญจร 

จำนวนถนน ค.ส.ล.ที่
ได้รับการก่อสร้าง 

19. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างขยายผิว
จราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอย 69/1 หมู่ที่ 4 ตำบล
มะลิกา 

9,000.00 กองช่าง 
เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ
ในการสัญจร 

จำนวนถนน ค.ส.ล.ที่
ได้รับการก่อสร้าง 

20. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอย 53/5 พร้อมขยายผิว
จราจร หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิ
กา 

174,600.00 กองช่าง 
เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ
ในการสัญจร 

จำนวนถนน ค.ส.ล.ที่
ได้รับการก่อสร้าง 

21. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย 
57/8 หมู่ที่ 6 ตำบลมะลิกา 

99,000.00 กองช่าง 
เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ
ในการสัญจร 

จำนวนถนน ค.ส.ล.ที่
ได้รับการก่อสร้าง 

22. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ 
ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย 74 
หมู่ที่ 7 ตำบลมะลิกา 

300,000.00 กองช่าง 
เพื่อให้มีที่กักเก็บน้ำใช้
สำหรับภายในหมู่บา้น 

จำนวนถังเก็บน้ำท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 

23. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงคอ
สะพาน ค.ส.ล. ซอย 58 หมู่
ที่ 8 ตำบลมะลิกา 

180,000.00 กองช่าง 
เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ
ในการสัญจร 

จำนวนคอสะพานที่
ได้รับการปรับปรุง
ถนน จำนวน 1 แห่ง 

24. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ม
ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 
53 หมู่ที่ 9 ตำบลมะลิกา 

150,000.00 กองช่าง 
เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จำนวนท่อเหลี่ยม ค.
ส.ล. ที่ได้ก่อสร้าง 

25. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย 
65 หมู่ที่ 10 ตำบลมะลิกา 

142,000.00 กองช่าง 
เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จำนวนรางระบายน้ำ
ที่ได้ก่อสร้าง 

26. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนเทศบาลซอย 21/3 หมู่
ที่ 3 ตำบลแม่อาย 

26,250.00 กองช่าง 
เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ
ในการสัญจร 

จำนวนถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุงถนน 
จำนวน 1 แห่ง 

27. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนเทศบาลซอย 29/3 หมู่
ที่ 7 ตำบลแม่อาย 

35,000.00 กองช่าง 
เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ
ในการสัญจร 

จำนวนถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุงถนน 
จำนวน 1 แห่ง 

28. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนเทศบาลซอย 34/5 หมู่
ที ่10 ตำบลแม่อาย 

17,500.00 กองช่าง 
เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ
ในการสัญจร 

จำนวนถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุงถนน 
จำนวน 1 แห่ง 

29. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนเทศบาลซอย 53/5A 
หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา 

35,000.00 กองช่าง 
เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ
ในการสัญจร 

จำนวนถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุงถนน 
จำนวน 1 แห่ง 



30. 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
ความยั่งยืนและเทศ
พาณิชย ์

โครงการอนุรักษเ์มลด็พันธ์ุ
พืช เศรษฐกิจ 

20,000.00 
สำนักปลดั 
เทศบาล 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในการจัดเก็บ
เมลด็พันธ์ุพืชเศรษฐกิจ โดย
ให้ประชาชนสามารถผลิต
และเก็บเมลด็พันธ์ุสำหรับใช้
ในการปลูกพืช ช่วยลด
ต้นทุนการผลิตสินค้า
ทางการเกษตร 

1 ครั้ง/ปี 

31. 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
ความยั่งยืนและเทศ
พาณิชย ์

โครงการสนับสนุนการ
ดำเนินงาน ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดและ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

10,000.00 
สำนักปลดั 
เทศบาล 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้กลุ่มเกษตรได้รับความรู้
ด้านการเกษตร 

จำนวน 1 ครั้ง 

32. 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
ความยั่งยืนและเทศ
พาณิชย ์

โครงการส่งเสริมอาชีพให้
กลุ่มต่าง ๆ ในเขตเทศบาล 

50,000.00 
สำนักปลดั 
เทศบาล 

เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้แก่
กลุ่มต่าง ๆ ในเขตเทศบาล 
เช่น กลุ่มสตรีแม่บา้น กลุ่ม
ผู้สูงอายุ กล่มุเยาวชน ฯลฯ 

1 ครั้ง 

33. 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
สืบสาน ศลิปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

อุดหนุนท่ีทำการปกครอง
อำเภอแม่อาย ตาม
โครงการส่งเสริมประเพณี
สงกรานต ์

10,000.00 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอแม่อาย ตาม
โครงการส่งสรมิประเพณี
สงกรานต ์

1 แห่ง 

34. 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
สืบสาน ศลิปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการประกวดแข่งขัน
สวดมนต์หมูส่รรเสริญพระ
รัตนตรัย 

0.00 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและ
ประชาชนในเขตเทศบาลได้
เข้าประกวดแข่งขันสวด
มนต์หมุส่รรเสริญพระ
รัตนตรัย 

1 ครั้ง 

35. 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
สืบสาน ศลิปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการประเพณีถวาย
เทียนพรรษาและ
อาสาฬหบูชา 

20,000.00 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีถวายเทียนในวัน
สำคัญทางศาสนา 

1 ครั้ง 

36. 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
สืบสาน ศลิปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการประเพณียี่เป็ง 54,940.00 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณียี่เป็ง 

1 ครั้ง 

37. 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
สืบสาน ศลิปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสรงน้ำพระนาง
มะลิกา 

6,138.00 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมประเพณีสรงน้ำ
พระนางมะลิกาซึ่งเป็น
ประเพณีในท้องถิ่น 

1 ครั้ง 



38. 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
สืบสาน ศลิปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการตักบาตรปีใหม ่ 0.00 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมใน
ครอบครัวและการให้
ความสำคญัของชาติ 

จัดกิจกรรมตักบาตร
ขึ้นปีใหม่ 

39. 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
สืบสาน ศลิปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

อุดหนุนท่ีทำการปกครอง
อำเภอแม่อาย ตาม
โครงการมหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับ ครั้งท่ี 45 ประจำปี 
2564 

10,000.00 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ี
ทำการปกครองอำเภอแม่
อาย ตามโครงการมหกรรม
ไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งท่ี 45 
ประจำปี 2564 

จำนวนครั้งท่ีได้
อุดหนุนงบประมาณ
แก่ท่ีทำการปกครอง
อำเภอแม่อาย 

40. 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการสำรวจปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินในเขต
เทศบาล 

180,000.00 กองคลัง 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงแหล่ง
รายได้และวิธีการจดัเก็บ
รายได้ของเทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพ 

ตรวจสอบและแกไ้ข
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

41. 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการบริการชำระภาษี
นอกสำนักงาน 

10,000.00 กองคลัง 
เพื่อให้บริการประชาชนใน
การชำระภาษ ี

ออกให้บริการ
ประชาชนในการชำระ
ภาษีให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับภาษีและ
ค่าธรรมเนียมจำนวน 
19 หมู่บ้าน 

42. 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการ Big 
Cleaningday 

10,000.00 
สำนักปลดั 
เทศบาล 

1.เพื่อทำความสะอาด
ภายในสำนักงานเทศบาล
และ.บริเวณสำนักงาน  
2.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่
ในเขตเทศบาลใหม้ีความ
สะอาด สวยงาม 

1. สำนักงานเทศบาล 
ตำบลแม่อาย 2. พื้นที่
ในเขตเทศบาล ตำบล
แม่อาย 

43. 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลหรือผู้บริหาร
เทศบาลตำบลแม่อาย 

800,000.00 
สำนักปลดั 
เทศบาล 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลหรือผู้บริหาร
เทศบาล 

เลือกตั้งสมาชิกสภา 
เทศบาล ตาม พรบ. 
การเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นฯ 

44. 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการประชาคมหมู่บ้าน
และประชาคมตำบล 

5,000.00 
สำนักปลดั 
เทศบาล 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในระบบประชาธิปไตย 

จัดทำประชาคม
หมู่บ้าน จำนวน 19 
หมู่บ้านและ จัดทำ
ประชาคมตำบล 

45. 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการพัฒนาบุคลากร
เทศบาลและสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลแม่อาย 

20,000.00 
สำนักปลดั 
เทศบาล 

เพื่อให้บุคลากรเทศบาลและ
สมาชิกสภาเทศบาล มี
ความรู้และเพิ่มพูนศักยภาพ
ตนเอง 

1 ครั้ง 

46. 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการจัดทำแผน
ชุมชน 

10,000.00 
สำนักปลดั 
เทศบาล 

เพื่อให้ความรู้และเพิ่่มพูน
ความรู้ในกับบุคลากร 
คณะกรรมการจัดทำแผน 

1 ครั้ง 



47. 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการวันเทศบาล 0.00 
สำนักปลดั 
เทศบาล 

1. ส่งเสรมิกิจกรรมบำเพญ็
ประโยชน์ในพ้ืนท่ี  
2. ส่งเสรมิความสามัคคีแก่
บุคลากรในองค์กร  
3. ปลูกจิตสำนึกท่ีดีเกี่ยวกับ
การบริการสาธารณะแก่
บุคลากรในองค์กร 

1 ครั้ง 

48. 
การจัดระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน 

20,000.00 
สำนักปลดั 
เทศบาล 

เพื่อรณรงค์ป้องกันและลด
อัตราการเกิดอุบัติและ
สูญเสียชีวิตจากอุบตัิเหตุ
ทางถนนในเขตเทศบาล 

1 แห่ง 

49. 
การจัดระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการชุมชนปลอดภัย 
ป้องกันและระงับอัคคภีัย 
โดยการติดตั้งถังดับเพลิงใน 
พื้นที่ชุมชน/วัด ในเขต 
เทศบาล 

20,000.00 
สำนักปลดั 
เทศบาล 

เพื่อเป็นการป้องกันเหตุ
อัคคีภัยในชุมชนและลดการ
สูญเสียชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

อบรมให้ความรู้และ 
ติดตั้งถังดับเพลิงใน 
19 หมู่บ้าน 

50. 
การจัดระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำเทศบาลตำบลแม่
อาย 

80,000.00 
สำนักปลดั 
เทศบาล 

เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็งให้แก่เทศบาล
ตำบลแม่อาย ให้มีบุคลา่กร
ที่สามารถปฏิบัติหนา้ที่
ช่วยเหลือเจ้าพนักงานใน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ฝึกอบรมชุดปฎิบัติจติ
อาสาภัยพิบตัิประจำ
เทศบาลตำบลแม่อาย
ไม่น้อยกว่า 50 คน 

51. 
การจัดระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั ณ จุดเกิดเหตุ
บนท้องถนนโดยระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

412,000.00 
สำนักปลดั 
เทศบาล 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ 
จุดเกิดหตุบนท้องถนน โดย
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
(EMS) 

จำนวนครั้งท่ีไดร้ับการ
ช่วยเหลือผุู้ประสบภัย 

52. 
การจัดระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย 

188,000.00 
สำนักปลดั 
เทศบาล 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต
เทศบาลตำบลแม่อาย 

จำนวนครั้งท่ีไดร้ับการ
ช่วยเหลือผุู้ประสบภัย 

53. 
การจัดระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

20,000.00 
สำนักปลดั 
เทศบาล 

เตรียมความพร้อมด้านเพิ่ม
ทักษะการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัให้กับบุคลากร 

1 ครั้ง 

54. 
การจัดระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัแก่
ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลแม่อาย 

20,000.00 
สำนักปลดั 
เทศบาล 

ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแก่ประชาชน 

1 ครั้ง 



55. 
การจัดระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม
เอาชนะยาเสพติดเทศบาล
ตำบลแม่อาย 

200,000.00 
สำนักปลดั 
เทศบาล 

การให้ความรู้ เรื่องยาเสพ
ติด การป้องกันแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิในพ้ืนท่ี 

1 ครั้ง 

56. 
การจัดระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน เทศบาลตำบลแม่
อาย หลักสตูรจดัตั้งและ
หลักสตูรทบทวน 

50,000.00 
สำนักปลดั 
เทศบาล 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนเทศบาลตำบลแม่
อาย 

1 ครั้ง 

57. 
การจัดระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

เงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

110,000.00 
สำนักปลดั 
เทศบาล 

เพื่อเฝ้าระวังแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่าและฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
ในพื้นที่ 

จำนวนครั้งท่ีได้
อุดหนุนงบประมาณ
แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

58. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการแข่งขันกีฬา 
ประชาชนในเขตเทศบาล 

40,000.00 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลแม่อาย 

1 แห่ง 

59. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการจดัทำกิจกรรมกีฬา
เพื่อมวลชน(Challenge 
Day) 

10,000.00 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดกิจกรรมกีฬา
ประชาชนในวันออกกำลัง
กายสากล 

1 แห่ง 

60. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการตรวจสอบคุณภาพ 
น้ำอุปโภคบรโิภคภายในเขต 
พื้นที่เทศบาล 

20,000.00 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม   

เพื่อจัดให้มีการตรวจสอบ
คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค 
เพื่อประโยชน์ของประชาชน
ที่มีน้ำไดม้าตรฐานอุปโภค
บริโภค 

เพื่อจัดให้มีการ 
ตรวจสอบคุณภาพน้ำ 
อุปโภคบรโิภค เพื่อ
ประโยชน์ ของ
ประชาชนท่ีมีน้ำ ได้
มาตรฐาน อุปโภค
บริโภค 

61. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า 

10,000.00 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม   

เพื่อป้องกันการติดต่อโรค
จากโรคพิษสุนัขบา้สู่คน 

1 ครั้ง 

62. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคที่เกิดจากยุงเป็น
พาหนะ 

10,000.00 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม  

เพื่อป้องกันและควบคุมโรค
ที่เกิดจากยุงเป็นพาหนะ 

1 ครั้ง 

63. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการควบคมุและ
ป้องกันโรคอุบัติใหม ่

5,000.00 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม   

เพื่อเป็นการควบคมุและ
ป้องกันโรคอุบัติใหม่ในเขต
เทศบาลตำบลแม่อาย 

1 ครั้ง 



64. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการส่งเสริมการมีงาน
ทำให้แก่เด็กนักเรยีนหรือ
นักศึกษาในช่วงปิดการ
เรียนหรือช่วงเวลาว่างจาก
การเรยีน 

0.00 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน/
นักศึกษา มีรายได้ระหว่าง
เรียน 

จำนวนครั้งท่ีได้จดั
โครงการ 

65. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก
ปฐมวัย 

50,000.00 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา
ของเด็กและสร้าง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว 

จำนวนครั้งท่ีได้จดั
โครงการ 

66. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 

0.00 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีส่วน
ร่วมในการแสดงออกและทำ
กิจกรรมต่างๆ 

จำนวนครั้งท่ีได้จดั
โครงการ 

67. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผูสู้งอายุเทศบาล
ตำบลแม่อาย 

100,000.00 
สำนักปลดั 
เทศบาล 

เพื่อส่งเสริมให้ผูสู้งอายุได้
พัฒนาศักยภาพของตนเอง 
โดยมีการทำกิจกรรมร่วมกัน
และ เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

จำนวนครั้งท่ีได้จดั
โครงการ 

68. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการกีฬาผู้สูงอาย ุ 50,000.00 
สำนักปลดั        
เทศบาล  

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้ออกกำลัง
กาย มีสุขภาพอนามัยที่ดี 
และผูสู้งอายุได้แสดง
ศักยภาพทาง ด้านกีฬา 

จำนวนครั้งท่ีได้จดั
โครงการ 

69. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการป้องกันควบคุมการ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 หรือโควิด-
19 

20,000.00 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม   

เพื่อการป้องกันควบคุมการ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 หรือโควิด-
19 

จำนวนครั้งท่ีได้จดั
โครงการ 

70. 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์การแกไ้ข
ปัญหาหมอกควันและไฟป่า 

0.00 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม   

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใน
พื้นที่เขตเทศบาลตำบลแม่
อายได้เข้าใจปญัหาหมอก
ควันและไฟป่า 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

71. 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกต้นไม้เพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล
ตำบลแม่อาย 

5,000.00 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม   

เพื่อเป็นต้นน้ำลำธาร ให้กับ
ลุ่มน้ำในเขตเทศบาลตำบล
แม่อาย 

พื้นที่สาธารณะ ในเขต
เทศบาลตำบล แม่อาย 

72. 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน ในการจัดการ
ขยะชุมชน 

5,000.00 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม   

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
ชุมชน 

ชุมชนในเขตเทศบาล 

 

 



ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
        เทศบาลตำบลแม่อาย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยไดม้ีการก่อหนีผู้กพัน/ ลงนามใน
สัญญา รวม 25 โครงการ จำนวนเงิน 3,485,278 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 25 โครงการ จำนวนเงิน 2,853,928 ล้านบาท 
สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 12 1,422,965.94 12 1,422,965.94 

การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
และเทศพาณิชย ์

    

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

2 61,078.00 2 61,078.00 

การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 4 533,800.00 4 533,800.00 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3 35,335.00 3 35,335.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 4 800,749.32 4 800,749.32 

รวม 25 2,853,928.26 25 2,853,928.26 

   
  รายละเอียดโครงการในเทศบญัญัติงบประมาณเทศบาลตำบลแมอ่าย ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างกำแพง
กันดิน ถนนเทศบาลซอย 
56/7 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่
อาย 

200,000.00 183,000.00 183,000.00 17,000.00 

2. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างขยาย
ผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน
เทศบาลซอย 39 หมู่ที่ 7 
ตำบลแม่อาย 

61,000.00 60,500.00 60,500.00 500.00 

3. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำค.ส.ล.ถนน
เทศบาลซอย 2 หมู่ที่ 1 
ตำบลแม่อาย 

112,600.00 112,000.00 112,000.00 600.00 

4. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนน
เทศบาลซอย 16/1 หมู่ที่ 
2 ตำบลแม่อาย 

172,000.00 171,000.00 171,000.00 1,000.00 



5. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล ซอย 48 หมู่ที่ 
4 ตำบลแม่อาย 

150,000.00 121,500.00 121,500.00 28,500.00 

6. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล ซอย 52 หมู่ที่ 
5 ตำบลแม่อาย 

84,600.00 84,000.00 84,000.00 600.00 

7. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 
39/1A หมู่ที่ 7 ตำบลแม่
อาย 

88,000.00 87,500.00 87,500.00 500.00 

8. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล.(ไมม่ี
ฝา)และ มีฝา ถนน
เทศบาลซอย 39/13 หมู่
ที่ 2 ตำบลมะลิกา 

133,000.00 132,500.00 132,500.00 500.00 

9. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำค.ส.ล. ถนน
เทศบาลซอย 39/3 หมู่ที่ 
2 ตำบลมะลิกา 

36,000.00 35,700.00 35,700.00 300.00 

10. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างกำแพง
กันดิน ค.ส.ล.ซอย 28 
หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อาย 

200,000.00 138,765.94 138,765.94 61,234.06 

11. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงคอ
สะพาน ค.ส.ล. ซอย 58 
หมู่ที่ 8 ตำบลมะลิกา 

180,000.00 155,500.00 155,500.00 24,500.00 

12. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนน
เทศบาลซอย 65 หมู่ที่ 
10 ตำบลมะลิกา 

142,000.00 141,000.00 141,000.00 1,000.00 

13. 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบ
สาน ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการประเพณียี่เป็ง 54,940.00 54,940.00 54,940.00 0.00 

14. 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบ
สาน ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสรงน้ำพระนาง
มะลิกา 

6,138.00 6,138.00 6,138.00 0.00 



15. 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจ
ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในเขตเทศบาล 

180,000.00 180,000.00 180,000.00 0.00 

16. 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการเลือกตั้ง สมาชิก
สภาเทศบาลหรือ 
ผู้บริหารเทศบาล 

800,000.00 613,344.32 613,344.32 186,655.68 

17. 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการประชาคม
หมู่บ้านและประชาคม
ตำบล 

5,000.00 1,980.00 1,980.00 3,020.00 

18. 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการพัฒนาบุคลากร
เทศบาลและสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลแม่อาย 

20,000.00 5,425.00 5,425.00 14,575.00 

19. 
การจัดระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั ณ จุดเกิด
เหตุบนท้องถนนโดย
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

412,000.00 412,000.00 412,000.00 0.00 

20. 
การจัดระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย 

188,000.00 7,000.00 7,000.00 181,000.00 

21. 
การจัดระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

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

22. 
การจัดระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

เงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 

110,000.00 110,000.00 110,000.00 0.00 

23. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพ น้ำอุปโภค
บริโภคภายในเขต พื้นที่
เทศบาล 

20,000.00 15,600.00 15,600.00 4,400.00 

24. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

10,000.00 6,875.00 6,875.00 3,125.00 

25. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผูสู้งอายุ
เทศบาลตำบลแม่อาย 

100,000.00 12,860.00 12,860.00 87,140.00 

 

 
 
 



 
 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 
เทศบาลตำบลแม่อาย แม่อาย จ.เชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จำนวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จำนวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จำนวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 134 
135,948,800.

00 
29 

3,163,150.0
0 

12 
1,422,965.9

4 
12 

1,422,965.9
4 

2.การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืนและ
เทศพาณิชย ์

5 682,440.00 3 80,000.00     

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 60,000.00 3 10,000.00     

4.การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสบืสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

15 840,000.00 7 101,078.00 2 61,078.00 2 61,078.00 

5.การจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

11 2,190,000.00 10 
1,120,000.0

0 
4 533,800.00 4 533,800.00 

6.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

50 
11,135,230.0

0 
12 315,000.00 3 35,335.00 3 35,335.00 

7.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ด ี

9 880,000.00 8 
1,035,000.0

0 
4 800,749.32 4 800,749.32 

รวม 228 
151,736,470.

00 
72 

5,824,228.
00 

25 
2,853,928.

26 
25 

2,853,928.
26 

 

 
ช. ผลการดำเนินงาน 
       เทศบาลตำบลแม่อาย ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสรมิและ
สนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเรจ็ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
ทั้งในพื้นที่และพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานท่ีสำคญัดังนี ้



อปท. ใส่ข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูล
ผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ 
 
ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ ประธานคณะกรรมการ 053459000 - - 

นายอานันต์ ศรียาหล้า คณะกรรมการ 053459000 - - 

นางรัตติกาล ศรีอุทธา คณะกรรมการ 053459000 - - 

นายประพันธ์ วรรณปัน คณะกรรมการ 053459000 - - 

นายปรีชา กันทะวงค์ คณะกรรมการ 053459000 - - 

นางพัชริดา สรรพจารย ์ คณะกรรมการ 053459000 - - 

นายบรรจง คำภีระ คณะกรรมการ 053459000 0933244162 - 

นายสมจติ ปานหมอก คณะกรรมการ 053459000 - - 

นายสนั่น กันธพงษ์ คณะกรรมการ 053459000 - - 

ผู้อำนวยการโรงเรยีนไทยรัฐวิทยา 12 คณะกรรมการ 053459008 - - 

ท้องถิ่นอำเภอแม่อาย คณะกรรมการ 053459626 - - 

พัฒนาการอำเภอแม่อาย คณะกรรมการ 053459626 - - 

นายวัลลพ มหาวัน คณะกรรมการ 053459000 0849874125 - 

นายไตรรงค์ ปางกลาง คณะกรรมการ 053459000 - - 

นายใจคำ ตุมมาแก้ว คณะกรรมการ 053459000 - - 

ปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย กรรมการและเลขานุการ 053459000 - - 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้ช่วยเลขานุการ 053459000 - - 

 
   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน 

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายทองอินทร์ ศรีทอง ประธานคณะกรรมการ 053459000 0818815907 - 

นายพัสกร มหาวรรณ ์ คณะกรรมการ 053459000 - - 

นายยุทธกร แก้วงาม คณะกรรมการ 053459000 - - 

นางนงลักษณ์ ทานันท์ คณะกรรมการ 053459000 0895590831 - 

นายวัลลพ มหาวัน คณะกรรมการ 053459000 0849874125 - 

นายบรรจง คำภีระ คณะกรรมการ 053459000 0933244162 - 

พัฒนาการอำเภอแม่อาย คณะกรรมการ 053459626 - - 

ท้องถิ่นอำเภอแม่อาย คณะกรรมการ 053459626 - - 

นายสมจติ ปานหมอก คณะกรรมการ 053459000 - - 



ปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย คณะกรรมการ 053459000 0818846633 - 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล คณะกรรมการและ
เลขานุการ 

053459000 0819503459 - 

 
 
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายสมหมาย คงตาล ประธานคณะกรรมการ 053459000 - - 

นายอธิศักดิ์ ทองคำ คณะกรรมการ 053459000 ต่อ 110 - - 

นางสาวอาริตา ต่อเพชร คณะกรรมการ 053459000 ต่อ 109 - - 

นายกิตติพงษ์ คัชมาตย ์ คณะกรรมการ 059459000 - - 

นายณรงค์ รุจิเกรยีงไกร คณะกรรมการ 053459000 - - 

นางจินดา สรรพาจารย ์ คณะกรรมการ 053459000 - - 

นายเปรม ปัญญา คณะกรรมการ 053459000 - - 

นางสาววิสุลดัดา ทรายคำ คณะกรรมการและเลขานุการ 053459000 - - 

นายพิเชียร ทาแกง ผู้ช่วยเลขานุการ 053459000 - - 
 

 
 

         ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมคีวามประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตำบลแม่อายทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป 
 
                             จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 
                                                              ประกาศ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 
 
 

 
                                                                      (นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ) 
                                                              นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลแม่อาย 

 
 

 

 


