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ออกเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ดา้นทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดา้น

สงัคม ดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว ดา้นสงัคมและสุขภาวะอนามยั และดา้นการเมืองและการพฒันา 

แผนพฒันาท่ีตั้งไวห้รือไม ่อยา่งไร แลว้จดัทาํรายงานผลเสนอผูบ้ริหารเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน

พฒันาเทศบาลตาํบลแมเ่มาะในปีต่อไป 
 การจดัทาํรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)

ของเทศบาลตาํบลแมเ่มาะฉบบัน้ี ไดร้บัความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากทุกส่วนราชการท่ีใหค้วามอนุเคราะห์

ขอ้มลูจนทาํใหก้ารดาํเนินงานสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี และหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่รายงานฉบบัน้ีจะเป็น

ประโยชน์สาํหรบัคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูในการ

วิเคราะหต์ดัสินใจบริหารจดัการทรพัยากรและกาํหนดทิศทางการพฒันาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและส่งผล

ใหท้อ้งถ่ินมีการพฒันาอยา่งแทจ้ริง 

งานวิเคราะห์นโยบายและ แผน 
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บทนํา 

1. แนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
นับแตไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540 เปนตนมา

บทบาทอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน  ทองถ่ิน โดยกําหนด
กรอบความเปนอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนและความเปนอิสระในการกําหนด
นโยบายการปกครอง  การบริหาร การบริหารงานบคุคล  การเงินและการคลัง  และมีอํานาจหนาท่ีของตนเอง
โดยเฉพาะ 

นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  พ.ศ.2542 ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินคือ  คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกําหนดหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการใหบริการสาธารณะท่ีจําเปนแกทองถ่ิน  ตลอดจนรายไดของทองถ่ินท่ี
เพ่ิมข้ึน และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2542 ไดกําหนดรูปแบบการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ินท่ีมีความเปนอิสระมากข้ึนนอกจากกฎหมายท้ังสองฉบับแลว  ยังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ี
เก่ียวของ เชน 

• พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ.2542
• พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน

พ.ศ.2542 
• พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

พ.ศ.2542 
ทําใหเห็นไดวา  มีการกําหนดตัวบทกฎหมายและกลไกทางกฎหมายเพ่ือใหการกระจายอํานาจ

เปนไปอยางโปรงใสและสามารถถูกตรวจสอบจากประชาชนและองคกรตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว 
ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันประกาศใช  จึงมีบทบาท  

อํานาจหนาท่ีอยางกวางขวาง  โดยมิเพียงจะมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะพ้ืนฐานแกประชาชนในทองถ่ิน
เทานั้นแตยังขยายบทบาท  หนาท่ีออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ทองถ่ินดวย และเปนองคกรท่ีเปดใหประชาคมทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน 

แตเนื่องจากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 30(4)2 และแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ขอ 5.23 
กําหนดใหรัฐตองจัดสรรงบประมาณ  ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในสัดสวนไมนอยกวารอยละ  20 ของ
รายไดของรัฐท้ังหมดภายในป  2544 และไมนอยกวารอยละ  35 ของรายไดของรัฐท้ังหมดภายในป  2549 จึงมี
ความจําเปนในการใชทรัพยากรรายได  ท้ังท่ีทองถ่ินจัดเก็บเอง  และรายไดท่ีรัฐบาลจัดสรรท่ีมีอยูจํากัดใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและมีความโปรงใสมากท่ีสุด  การวางแผนถือเปนกลไกสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบรรลุจุดมุงหมายดังกลาวโดยใชยุทธศาสตรท่ีเหมาะสม 
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องคกรปกครองสวนทองถ่ินจําเปนอยางยิ่งท่ีตองวางแผนการใชทรัพยากรเหลานั้นใหคุมคาและ 
เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาคมท้ังในปจจุบันและอนาคตมีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการท่ี  กําหนดใหเกิด
สัมฤทธิ์ผลในชวงเวลาท่ีกําหนด  มีการควบคุมติดตาม  วัดและประเมินผล  โดยการบริหารจัดการตามแผน  
แผนงาน โครงการนั้น จะตองเปนการบริหารจัดการท่ีดี  มีความโปรงใส  และพรอมท่ีจะใหมีการตรวจสอบท้ังโดย
หนวยงานของรัฐและ ประชาคม 

2. ความหมายของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมท่ีทําเพ่ือแสดงใหเห็นวาเกิดอะไรข้ึนในภาคปฏิบัติดวย

การติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอยางตอเนื่อง เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายและเปาหมายซ่ึงกําหนด
ไวในแผนงาน  การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโนมท่ีไมตองการไดลวงหนา  ซ่ึงทาใหเห็นความจําเปนในการ
ดําเนินการแกไข 

การประเมินผล  (Evaluation) หมายถึง  การวิเคราะหผลท่ีไดจากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง  
ประเมินวาความเปลี่ยนแปลง  (ซ่ึงเปนผลจากการปฏิบัติ ) ท่ีเกิดข้ึน เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ
แผนหรือไม ผลการประเมินอาจยืนยันวา การเปลี่ยนแปลงเปนไปในทิศทางเดียวกับท่ีกําหนดไวในแผน  หรืออาจ
แสดงถึงความลาชาหรือผลกระทบขางเคียง ซ่ึงควรแกการทบทวน 

การติดตามและประเมินผล  จึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญ สําหรับผูบริหารท่ีจะไดทราบถึงผลกา ร
ปฏิบัติงานในชวงเวลาท่ีผานมา ซ่ึงผลจากการติดตามและประเมินผล  ตลอดจนขอเสนอแนะท่ีไดจะเปนแนวทาง
ท่ีผูบริหารจะนาไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตไดเปนอยางดี 

3. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลเปนท่ีเรื่องท่ีสําคัญมาก  และเปนหัวใจของการใชแนวทางเชิง

ยุทธศาสตรเพ่ือการบริหารจัดการ  ซ่ึงมีลักษณะของการปฏิบัติท่ีมีความตอเนื่องการติดตามผลการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่องจะมีประโยชนตอองคกรและผูบริหาร ดังนี้ 

1) สามารถเฝาดูความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเปรียบเทียบกับสมมติฐานท่ีเคยตั้งไวในแผน
2) สามารถหาแนวโนมจากตัวชี้วัด  เพ่ือเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดไว  และใหหลักสําหรับ

แกไขสถานการณท่ีเกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติไดตามความจําเปน 
3) สามารถจัดทาระบบเตือนลวงหนา เนื่องจากไดเห็นถึงปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน
4) มีขอมูลพ้ืนฐานสาหรับการประเมินวา  จะบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตามแผนหรือไม 

สําหรับการประเมินผลท่ีไดจากการติดตามผลและระบุปญหาพ้ืนฐาน  ซ่ึงจะทาใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
อันเปนผลจากการดาเนินงาน โดยการประเมินผลจะเปนการเปดโอกาสใหทบทวนวา 

4.1 การปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไม 
4.2 วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวแตแรก สมเหตุสมผลและสามารถบรรลุผลไดจริงหรือไม 
4.3 สาเหตุท่ีไมสามารถบรรลุไดตามเปาหมาย 
4.4 ตัวชี้วัดท่ีนามาใชวัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงไร 
4.5 มีเรื่องอะไรท่ีประสบความสําเร็จและควรสานตอบาง 
4.6 ไดเรียนรูปญหาซ่ึงอาจหลีกเลี่ยงไดในอนาคต 
4.7 ควรปรับวัตถุประสงคและเปาหมายในแผนอยางไร 

4. การติดตามประเมินผล
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เนื่องดวยการติดตามและประเมินผลโครงการเปนหนาท่ีท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินงานพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงจําเปนตองมีองคกรท่ีทําหนาท่ีติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2546 หมวด 
6 ขอ 38 ไดกําหนดองคประกอบของของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ซ่ึงมี
ประธานสภาทองถ่ินเปนประธาน  (ในฐานะท่ีสภาทองถ่ินมีหนาท่ีในการกํากับดูแลตรวจสอบ  ติดตามการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร ) และคณะกรรมการฯประกอบจากหลายฝายดวยกันท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ประชาคม  หนวยงานท่ีเก่ียวของ  ผูแทนฝายบริหาร  รวมท้ังผูทรงคุณวุฒิท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก  ซ่ึงการท่ี
คณะกรรมการมาจากหนวยงานหลายฝายนี้จะทําใหการติดตามและประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และ
ผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสําเร็จของโครงการเพ่ือนําไปใชในการแกไขหรือปรับปรุง
การปฏิบัติงานของโครงการไดอยางแทจริง 

 

5. แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังกลาว ขอ 39 ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไว ดังนี้ 
1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภาทองถ่ิน  

ผูบริหารทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน  อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ท้ังนี้ ใหติดประกาศ
โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควร  
 
 
 
6. การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรและแผนสามป 

จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตรนั้น  คือ การประเมินวามีการนําแผน
ยุทธศาสตรไปปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใด  และไดผลเปนอยางไรเพ่ือท่ีจะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน
ยุทธศาสตรได  ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชเปนสมมุติฐานในการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ฉบับตอไปได  ดังนั้น การท่ีจะประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในภาพรวมไดจําเปนตองประเมินผลการ
ปฏิบัติในแตละแนวทางการพัฒนากอน  เพ่ือนําไปสูการวัดความสําเร็จของยุทธศาสตร  ซ่ึงจะแสดงใหเห็นไดวา
การพัฒนาเปนไปในแนวทางใด  บรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาท่ียั่งยืนและตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไม  
ดังนั้นในข้ันตน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงตองติดตาม 

 

ประเมินผลแผนพัฒนาสามป ใหไดขอมูล ขอเท็จจริง อันจะนํามาสูบทสรุปท่ีไมบิดเบือนจากผลการ
ปฏิบัติจริงท่ีเกิดข้ึน 
 

7. แนวทาง และวิธีการข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรและแผนสามป  
การติดตาม (Evaluation) 
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การติดตามนั้น  จะทําใหเราทราบไดวาขณะนี้ไดมีการไดมีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรหรือแผน
สามป ถึงระยะใดแลว  ซ่ึงเทคนิคอยางงายท่ีสามารถใชเปนเครื่องมือในการติดตามได  เชน Gant Chart ท่ีจะทํา
ใหหนวยงานสามารถติดตามไดวาการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรหรือแผนสามปมีการดําเนินการในชวงใด  
ตรงกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไวหรือไม แผนปฏิบัติการก็จะเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตามผลการดําเนินงาน
ดังไดกลาวมาแลว 

การประเมินผล (Evaluation) 
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร จําเปนตองมีเกณฑมาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด 

(Indicators) เพ่ือใชเปนกรอบในการประเมินเพ่ือใหเกิดความชัดเจน เปนระบบ มีมาตรฐานและเปนท่ียอมรับ 
โดยประกอบดวยเกณฑท่ีสําคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑการประเมินหนวยงาน และเกณฑการประเมินโครงการ 

ประกาศ เทศบาลตําบลแมเมาะ 
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2559 

******************************* 

ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และ    
ผลการดําเนินงานในรอบป เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 30(5) กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลตอ สภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ดังนั้น 
เพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 
วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
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แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 30(5) เทศบาลตําบลแมเมาะ  จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํา
งบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มา เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาล
ตําบลแมเมาะ ดังนี้  

 
  ก. วิสัยทัศน ของเทศบาลตําบลแมเมาะ  

    "สังคมแหงการเรียนรู มุงสูเศรษฐกิจสรางสรรค ยึดม่ันธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถึง" 
 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตําบลแมเมาะ  
1) การจัดบริการสาธารณะและบริหารจัดการทรัพยากรทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ  
2) การสรางคุณภาพชีวิตและสังคมท่ีเขมแข็ง บนพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจท่ีดี 
3) การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
4) การพัฒนาการเมืองและสงเสริมการบริหารอยางมีสวนรวม 
 
 
 
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลตําบลแมเมาะไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการ

พัฒนายุทธศาสตรไว 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

การพัฒนาดานสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1. การคมนาคมและการจัดการจราจร 
2. การขยายเขตไฟฟาสาธารณะและระบบประปา 
3. การจัดการผังเมืองชุมชน 
4. พัฒนาบริการพ้ืนฐานดานอ่ืน ๆ 

 
การพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

1. การอนุรักษฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
2. การบริหารจัดการน้ําเพ่ือการปองกันอุทกภัยและภัยแลง 
 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
        1. การสงเสริมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 
        2. การสงเสริมการทองเท่ียว 
        3. การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 
        4. การสงเสริมพลังงานทดแทน 
        5. การลงทุนและการพาณิชย 
 
การพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย 
        1. การสังคมสงเคราะห 
        2. การกีฬานันทนาการ 
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3. การสงเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน
4. การปองกันและระงับโรค
5. การจัดการขยะและมลภาวะชุมชน

การพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น 
1. การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน
2. การพัฒนาแหลงเรียนรูและการจัดการศึกษา
3. การสงเสริม สนับสนุน และเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน

การพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร 
1. การสงเสริมกระบวนการสมานฉันท การมีสวนรวมและการสรางพลเมืองดี
2. การพัฒนาระบบฐานขอมูลชุมชน
3. การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติการ
4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

1. การวางแผน
เทศบาลตําบลแมเมาะ  ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2559 -

2561) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม  การประชุมกรรมการ
ชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี  กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนา
พ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป  

     เทศบาลตําบลแมเมาะ ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2559-2561) เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2558 
โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2559-2561)  

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2559-2561) 
เทศบาลตําบลแมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

ยุทธศาสตร
2559 2560 2561 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาดานสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 88 107,109,000.00 40 54,187,000.00 26 23,980,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

15 5,693,000.00 17 34,966,800.00 5 10,150,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 22 6,400,000.00 25 18,270,000.00 23 8,390,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย 47 9,986,520.00 42 8,520,000.00 43 37,520,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถ่ิน 19 25,651,550.00 9 14,070,000.00 8 13,670,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร 37 32,400,000.00 28 17,620,000.00 27 17,420,000.00 
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รวม 228 187,240,070.00 161 147,633,800.00 132 111,130,000.00 

ตาราง 1    :  แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) 

2. การจัดทํางบประมาณ
ผูบริหารเทศบาลตําบลแมเมาะ ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 

2559 โดยมีโครงการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) ท่ีบรรจุอยูในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจาํป จํานวน 127 โครงการ งบประมาณ 86,133,532 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี ้

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

การพัฒนาดานสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 37 52,076,000.00 

การพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  4 660,000.00 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 15 2,290,000.00 

การพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย 29 3,372,682.00 

การพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถ่ิน  16 13,544,850.00 

การพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร 26 14,190,000.00 

รวม 127 86,133,532.00 

ตาราง    :  แสดงการเปรียบเทียบโครงการตามยุทธศาสตรเทศบาลตําบลแมเมาะ 
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ตาราง    :  แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณตามยุทธศาสตรเทศบาลตําบลแมเมาะ 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตําบลแมเมาะ มีดังน้ี 

ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางและปรับปรุง
ถนน สีแยกทางสาย - บานหวาย
หวาน หมูที่ 2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,450,000.00 เดินทางสะดวกปลอดภัย และมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

(1) ขนาดความกวาง 4.5 เมตร ยาว 
1,920 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 8,640 ตร.ม. 
หรือ (2) ตามแบบแปลน ทต.     
แมเมาะ กําหนด 

2. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงและซอมแซม
ถนนสายระหวาง หมูที่ 4 เชื่อม
หมูที่ 1 ต.แมเมาะ ต้ังแตสาม
แยกหนาวัดเมาะสถานีหมูที่ 4 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,050,000.00 เดินทางสะดวก ปลอดภัย และมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

(1)ขนาดความกวาง 6 เมตร ยาว 
650 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 3,900 ตร.ม. หรือ 
(2) ตามแบบแปลน ทต.แมเมาะ
กําหนด 

3. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการซอมแซมและปรับปรุง
ถนน หมูที่ 6 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,300,000.00 เดินทางสะดวก ปลอดภัย และมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

ถนนที่ไดรับการซอมแซมและ
ปรับปรุง  

4. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางถนน บริเวณ
หนาอาคาร ผูสูงอายุ - ตลาด 
SML พรอมเทลาน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

777,000.00 ถนนไดมาตรฐานและมีความปลอดภัย (1)ขนาดความกวาง 5 เมตร ยาว 
127 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 635 ตร.ม. (2) 
ลาน คสล. ขนาดความกวาง 21 
เมตร ยาว 22 เมตร หนา 0.15 
เมตร และขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 
38 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 
(3)ตามแบบแปลน ทต.แมเมาะ 
กําหนด 

5. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการซอมแซมและปรับปรุง
ถนน สายหลังบานนายไร ถาวงศ 
ถึงบานนายเลื่อน สุภาพ หมูที่ 8 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

205,000.00 เดินทางสะดวก ปลอดภัย และมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

(1)ขนาดความกวาง 4 เมตร ยาว
580 เมตร หนา 0.15 เมตร และ
ขนาดความกวาง 6 เมตร ยาว 10 
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 2,380 ตร.ม. หรือ (2) 
ตามแบบแปลน ทต.แมเมาะ 
กําหนด 

6. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงและซอมแซม
ถนน สายซอย 6 บานลุงสุรินทร 
- บานแมเหลี่ยม (ขางสระน้ําทาย
หมูบาน) หมู 11 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

580,000.00 เพ่ือใหประชาชนสามารถสัญจรไดอยาง
สะดวกและมีความพึงพอใจ 

(1) ขนาดความกวาง 5 เมตร ยาว 
515 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 2,575 ตร.ม. หรือ 
(2) ตามแบบแปลน ทต.แมเมาะ 
กําหนด 

7. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงและซอมแซม
ถนน ซอย 8 ตลอดสาย หมู 11 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,220,000.00 เดินทางสะดวก ปลอดภัยและมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

(1) ขนาดความกวาง 7 เมตร ยาว 
1,141 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 7,987 ตร.ม. 
หรือ (2) ตามแบบแปลน ทต.     
แมเมาะ กําหนด 

8. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการซอมแซมและปรับปรุง
ถนน สายโซน 1 ซุมประตู - บาน
นางเรณู หมูที่ 12  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

720,000.00 เดินทางสะดวก ปลอดภัยและมีถนนที่
ไดมาตรฐาน 

(1) ขนาดความกวาง 6 เมตร ยาว 
374 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 2,244 ตร.ม. หรือ 
(2) ตามแบบแปลน ทต.แมเมาะ 
กําหนด 

9. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการซอมแซมและปรับปรุง
ถนน สายโซน 2 สวนผัก - หนา
วัด หมูที่ 12  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

760,000.00 เพ่ือใหประชาชนสามารถสัญจรไดอยาง
สะดวก และมีความพึงพอใจ 

(1) ขนาดความกวาง 5.5 เมตร ยาว 
488 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 2,684 ตร.ม. หรือ 
(2) ตามแบบแปลน ทต.แมเมาะ 
กําหนด 

10. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 

โครงการซอมแซมและปรับปรุง
ถนน สายโซน 3 หนาวัด - หนา

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,671,000.00 ถนนไดมาตรฐานและมีความปลอดภัย (1) ขนาดความกวาง 6 เมตร ยาว 
865 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
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- สาธารณูปการ บานคุณถนอม หมูที่ 12 พ้ืนที่ไมนอยกวา 5,190 ตร.ม. หรือ 
(2) ตามแบบแปลน ทต.แมเมาะ 
กําหนด 

11. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนนพรอมจัด
ภูมิทัศนถนนสายศาลหลักเมือง 
อ.แมเมาะ (ถนนวัฒนธรรม
อําเภอแมเมาะ)  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

4,000,000.00 เพ่ือความสวยงามและเปนเอกลักษณ
ของอําเภอแมเมาะ  

(1) ขนาดความกวาง 8 เมตร ยาว 
เมตร หนา 250 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 2,000 ตร.ม.(2) ปูพ้ืน
ถนนทางเดิน (3) ติดต้ังโคมไฟสอง
สวาง (4) จัดภูมิทัศน หรือ (5) ตาม
แบบแปลน ทต.แมเมาะ กําหนด 

12. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางฟุตบาทถนน
สายหนาโรงเรียนอนุบาลแมเมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,800,000.00 เพ่ือความปลอดภัยในการเดินเทาของ
เด็กนักเรียน ผูปกครองที่ใชสัญจร 

(1) ขนาดความกวาง 2.00-3.50 
เมตร ยาว 458 เมตร พรอมวาง
ทอง หรือ (2) ตามแบบแปลน ทต.
แมเมาะ กําหนด 

13. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนนพรอมเท
ลานบริเวณพ้ืนที่ที่ทําการ
เทศบาลตําบลแมเมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

850,000.00 (1) เพ่ือใหการสัญจรของประชาชน 
เจาหนาที่ที่สะดวก ปลอดภัย (2) เพ่ือ
แกไขปญหาน้ําทวมขังในพ้ืนที่ลาน
เนอกประสงคของเทศบาล (3) เพ่ือให
จัดกิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล 

(1)ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 1,000 ตร.ม. (2) เท
ลานอเนกประสงค (3)ทํารางระบาย
น้ํา หรือ (4) ตามแบบแปลน ทต.
แมเมาะ กําหนด 

14. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

อุดหนุนการไฟฟาสวนภุมิภาค
จังหวัดลําปาง โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงตํ่า พรอมพาดสายดับ
ในพ้ืนที่ตําบลแมเมาะ  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,000,000.00 เพ่ือใหประชาชนที่สรางที่อยูอาศัยข้ึน
ใหมมีไฟฟาในครัวเรือนใช 

(1) หมูบานในเขตพ้ืนที่ หมูที่ 1-12 
(2) ตามแบบสํารวจ ทต.แมเมาะ 
(3) ตามประมาณการ กฟภ.กําหนด 

15. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการติดต้ังระบบจายน้ํา
พรอมวางทอสงน้ําพ้ืนที่รอบ
บริเวณเทศบาลตําบลแมเมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพ่ือใหการบํารุงรักษาตนไมและการ
ตกแตงระบบภูมิทัศนของ ทต.แมเมาะ 
เกิดความสวยงาม  

(1)จัดวางระบบจายน้ํา และระบบ
ทอน้ําทั่วบริเวณพ้ืนที่เทศบาล หรือ 
(2) ตามแบบแปลน ทต.แมเมาะ 

16. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

อุดหนุน การประปาสวนภูมิภาค
จังหวัดลําปางตามโครงการขยาย
เขตประปาในเขตพ้ืนที่ตําบลแม
เมาะ  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,000,000.00 เพ่ือจัดบริการสาธารณะดาน
สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานใหประชาชน
ในเขตพ้ืนที่ 

พ้ืนที่เขตตําบลแมเมาะ จํานวน 12 
หมูบาน 

17. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ
เทศบาลตําบลแมเมาะ (สวน
เฉลิมพระเกียรติ) ซอย 1 บาน
ใหมนาแขม หมูที่ 7 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,500,000.00 (1)เพ่ือใหบริเวณลานเฉลิมพระเกียรติฯ 
มีทัศนียภาพที่สวยงามเปนที่พักผอน 
(2) เพ่ืมพ้ืนที่สีเขียวใหกับชุมชน 

(1)ปรับพ้ืนสนาม จัดสวนหยอม 
หรือ (2)ตามแบบแปลนที่ ทต.แม
เมาะกําหนด 

18. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางเมรุพรอม
อาคารฌาปนสถานบานหวยเปด 
หมูที่ 1 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

3,900,000.00 เพ่ือลดมลพิษทางอากาศจากกิจกรรม
ฌาปนกิจ 

(1)ปรับปรุงเตาเผาเปนระบบ
ปลอดภัยมลพิษ (2)ปรับพ้ืนที่
บริเวณโดยรอบ หรือ (3) ตามแบบ
แปลน ทต.แมเมาะกําหนด 

19. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางรั้วรอบสนาม
กีฬาประจําหมูบาน หมูที่ 4 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

650,000.00 เพ่ือปองกันสัตวเลี้ยงเขาในพ้ืนที่สนาม
หญา 

(1) รั้วจฃขนาดความยาว 300 
เมตร สูง 1.5 เมตร หรือ (2) ตาม
แบบแปลน ทต.แมเมาะกําหนด 

20. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการสรางเมรุฌาปนสถาน
บานปงชัย หมูที่ 5 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

3,900,000.00 เพ่ือลดมลพิษทางอากาศจากกิจกรรม
ฌาปนกิจ 

(1)ปรัปรุงเตาเผาเปนระบบปลอด
มลพิษ (2) ปรับพ้ืนที่บริเวณ
โดยรอบ หรือ (3)ตามแบบแปลน 
ทต.แมเมะกําหนด 

21. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางหองน้ํา บริเวณ
อาคารผูสูงอายุหมูที่ 7 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

317,000.00 เพ่ือใหผูสูงอายุมีสถานที่สุขาที่ได
มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ 

(1)หองน้ําขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 
5 เมตร สูง 1 ชั้น หรือ (2)ตามแบบ
แปลนที่ ทต.แมเมาะกําหนด 

22. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงพ้ืนที่พรอมเท
ลาน คสล.บริเวณ ฌาปนสถาน
ประจําหมูบาน หมูที่ 8 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

496,000.00 เพ่ือใชพ้ืนที่สําหรับประกอบกิจกรรม
ตาง ๆ 

(1)ขนาดความกวาง 16 เมตร ยาว 
44 เมตร หนา 0.15 เมตร (2)ขนาด
ความกวาง 1.5 เมตร ยาว 26 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (3) ขนาดความ
กวาง 7 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ (4)ตามแบบแปลน 
ทต.แมเมาะกําหนด 
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23. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางอาคารศาลาฌา
ปนสถานประจําหมูบาน หมูที่ 8 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

600,000.00 ใชสําหรับรองรับประชาชนและ
ผูเขารวมกิจกรรมฌาปนกิจของชุมชน 

(1)ขนาดความกวาง 6 เมตร ยาว 
10 เมตร สูง 1 ชั้น หรือ (2) ตาม
แบบแปลน ทต.แมเมาะกําหนด 

24. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางอาคาร
เอนกประสงคบานเมาะหลวง 
(ฝงตะวันตก) หมุที่ 8 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,500,000.00 ใชสําหรับการจัดประชุมและกิจกรรม
อ่ืน ๆ ของชุมชน 

(1)ขนาดความกวาง 8 เมตร ยาว 
16 เมตร สูง 1 ชั้น หรือ (2) ตาม
แบบแปลน ทต.แมเมาะกําหนด 

25. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางอาคาร
เอนกประสงคประจําหมูบาน
มอน หมูที่ (มอน - ทุงกลวย) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,800,000.00 ใชสําหรับการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของ
คนในชุมชนได 

(1)ขนาดความกวาง 12 เมตร ยาว 
14 เมตร สูง 1 ชั้น หรือ (2) ตาม
แบบแปลน ทต.แมเมาะ กําหนด 

26. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงกการกอสรางอาคารเก็บ
วัสดุบานทุงกลวย หมูที่ 8 (มอน 
- ทุงกลวย) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,000,000.00 เพ่ือใชเก็บวัสดุอุปกรณของชุมชนให
เปนระเบียบเรียบรอย 

(1)ขนาดความกวาง 10 เมตร ยาว 
12 เมตร สูง 1 ชั้น หรือมีพ้ืนที่ไม
นอยกวา 120 ตร.ม.หรือ (2)ตาม
แบบแปลน ทต.แมเมาะกําหนด 

27. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการตอเติมอาคารผูสูงอายุ
พรอมหองน้ําและรั้วหมูที่ 9 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,500,000.00 เพ่ือใชในภารกิจงานของกลุมผูสูงอายุ (1)หองน้ําขนาดความกวาง เมตร 
ยาว 3 เมตร สูง 3 เมตร (2)รั้วรอบ
อาคาร หรือ (3)ตามแบบแปลน 
ทต.แมเมาะกําหนด 

28. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางหลังคาคลุม
สนามเด็กเลน หมูที่ 9 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,200,000.00 มีสถานที่พักผอนและทํากิจกรรม
รวมกันของคนในชุมชน 

(1)โครงหลัง ขนาดความกวาง 15 
เมตร ยาว 25 เมตร สูง 5 เมตร (2) 
ติดต้ังเครื่องเลนหรือ (3)ตามแบบ
แปลน ทต.แมเมาะกําหนด 

29. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางหลังคาเวทีลาน
แอโรบิคพรอมหองเก็บของ 
หองน้ํา และตีเสนสนามพรอม
ระบบแสงสวางและอ่ืน ๆ หมูที่ 
10 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,100,000.00 ใชรองรับการจัดกิจกรรมของหมูบาน (1)ขนาดความกวาง 9 เมตร ยาว 
12 เมตร (2)ปรับปรุงหองเก็บของ 
หองน้ํา หรือ(3)ตามแบบแปลน ทต.
แมเมาะกําหนด 

30. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการตอเติมโครงหลังคา
อาคารเอนกประสงค (อาคาร 
ชรบ.ตรงขามอาคารผูสูงอายุ) 
พรอมปรับภูมิทัศนรอบอาคาร 
หมูที่ 10  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

750,000.00 เพ่ือใชพ้ืนที่ดานหนาสําหรับจัดกิจกรรม
ของกลุม 

(1)โครงหลังคาขนาดความกวาง 3 
เมตรยาว 12 เมตร หรือ (2)ตาม
แบบแปลน ทต.แมเมาะกําหนด 

31. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางและปรับปรุงตอ
เติมโรงเรียนเทศบาลแมเมาะและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเมาะหลวง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,000,000.00 เพ่ือใหโรงเรียนเทศบาลแมเมาะและ 
ศพด.เมาะหลวงมีความชัดเจนในแนว
เขตและปายชื่อสถานที่ทําการที่ชัดเจน
เหมาะสมกับการใหบริการกับ
ประชาชนที่มาใชบริการดานการศึกษา 

(1)ตอเติมรั้วโรงเรียนเทศบาลแม
เมาะ และประตูทางเขา (2)กอสราง
โรงจอดรถบริเวณหนา ศพด.เมาะ
หลวง (3)กอสรางปายชื่อ ศพด.แม
เหลวง หรือ (4)ตามแบบแปลน ทต.
แมเมาะกําหนด  

32. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางปายนิทรรศการ
แสดงผลงานหนาสถานศึกษาใน
สังกัด ทต.แมเมาะ  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพ่ือใหผูปกครอง/ประชาชน ไดรับ
ทราบขอมุลขาวสารของทางโรงเรียน
และ ศพด.และใชประชาสัมพันธใน
กิจกรรมตาง ๆ ของทางโรงเรียนและ 
ศพด. สังกัด ทต.แมเมาะ 

(1)ติดต้ังปายโครงเหล็กมาตรฐาน 
หรือ (2)ตามแบบแปลน ทต.      
แมเมาะกําหนด 

33. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางอาคารประกอบ
อาหารพรอมหองเก็บพัสดุศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตําบลแมเมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,000,000.00 เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ มีสถานที่
ประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะรวมถึง
ใชประโยชนในการจัดเก็บเอกสาร
ทางการศึกษาใหเรียบรอยเปนระเบียบ 

(1)อาคารเอนกประสงคขนาดความ
กวาง 10 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 
3.5 เมตร หรือ (2)ตามแบบแปลน 
ทต.แมเมาะกําหนด 

34. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางอาคารงาน
รักษาความสะอาดและ
สิ่งแวดลอม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,630,000.00 เพ่ือรองรับภารกิจเครื่องจักรกล และ
รถบริการจัดเก็บขยะของเทศบาลให
เหมาะสมและสะดวกในการจัดเก็บ 

(1)ปรับพ้ืนที่พรอมเทลาน คสล. 
(2)กอสรางอาคารจอดรถ 
(3)กอสรางอาคารปฏิบัติงาน 
(4)กอสรางรั้วรอบ หรือ (5)ตาม
แบบแปลน ทต.แมเมาะกําหนด 
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35. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการตอเติมและปรับปรุง
อาคารปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ทต.แมเมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,000,000.00 เพ่ือใหอุปกรณดานปองกันมีสถานที่
เก็บที่เปนสัดสวน 

(1)อาคารขนาดความกวาง 6 เมตร 
ยาว 10 เมตร หรือ (2)ตามแบบ
แปลน ทต.แมเมาะ กําหนด 

36. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการจัดทําปายบอรด
ประชาสัมพันธขาวสารทาง
ราชการ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.00 เพือแจงขอมูลขาวสารทางราชการ
ใหกับชุมชน 

(1)ขนาดกวาง 2.5 เมตร สูง 1.5 
เมตร พรอมโครงหลังคาหรือ 
(2)ตามแบบแปลน ทต.แมเมาะ
กําหนด 

37. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนน สายสี่
แยกทางสาย ถึงบานผูชวยหนึ่ง 
หมูที่ 2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,500,000.00 เพ่ือความสะดวกในการสัญจร และ
ถนนมีมาตรฐานความปลอดภัยมากข้ึน 

ความกวาง 6 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอย
กวา 1800 ตร.ม. 

38. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาดานการอนุรักษ
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการพิทักษและอนุรักษปา
ตนน้ํา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 (1) เพ่ือสงเสริมใหปาตนน้ํามีความ
สมบูรณ (2) เพ่ือใหลําหวยสาธารณะมี
น้ําตลอดป 

(1) จัดอบรมใหความรูทีมอนุรักษ
ปาตนน้ํา (2) จัดกิจกรรมรวม
อนุรักษปาตนน้ํา 

39. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาดานการอนุรักษ
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 
ซอย 1 หมูที่ 7 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

220,000.00 ลดการเกิดปญหาอุทกภัยและน้ําทวม
ขังบริเวณบานเรือน 

(1) ขนาดความกวาง 0.4 เมตร ยาว 
58 เมตร ลึก 0.50 เมตร หรือ (2) 
ตามแบบแปลน ทต.แมเมาะ 

40. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาดานการอนุรักษ
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการปองกัน แกไขปญหาน้ํา
ทวมขังในชุมชนและปญหา
อุทกภัยน้ําทวมตามแนวทาง
นโยบายรัฐบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

270,000.00 เพ่ือบรรเทาและแกไขปญหาอุทกภัยใน
เขตพ้ืนที่  

ดําเนินกิจกรรมขุดลอกคลอง ลํา
หวย หนอง บึง ฯลฯ 

41. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาดานการอนุรักษ
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการขุดลอกดินหนาฝายแม
ปงตอนลาง บานปงชัย หมูที่ 5 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

70,000.00 เพ่ือใหเกษตรกรมีแหลงน้ําไวใช ขุดลองดินหนาฝาย ความยาว 133 
เมตร 

42. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมกิจกรรมการ
ดําเนินงานของศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตําบลแม
เมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.00 (1) เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการ
ดําเนินงานศูนยในดานตางๆ เกี่ยวกับ
การเกษตร (2) เพ่ือสงเสริมกิจกรรม
ดานการเกษตรใหกับประชาชน 

(1) จัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณดาน
การเกษตรของศูนย (2) สงเสริม
กิจกรรมงานดานเกษตร 

43. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว 

โครงการฝกอบรมกลุมอาชีพแปร
รูปการถนอมอาหารและผลไม
ตามฤดูกาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพ่ือเพ่ิมทักษะและความรูในการแปร
รูปถนอมอาหารและผลไม สรางมูลคา
ทางเศรษฐกิจ 

กลุมอาชีพในเขตพ้ืนที่ตําบลแม
เมาะ จํานวน 3 กลุม 

44. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมหมูบานตนแบบ
ผลิตและแปรรูปเห็ดสูผลิตภัณฑ
อาหารเพ่ือสุขภาพ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 กลุมอาชีพและชุมชนมีความรู
ความสามารถในการเพาะและแปรรูป
เห็ด เพ่ือบริโภคและจําหนายเปน
อาหารเพ่ือสุขภาพ 

กลุมเพาะเห็ด จํานวน 1 กลุม 

45. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมหมูบานตนแบบ
ผลิตขาวอินทรียวิถีภูมิปญญา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพ่ือใหเกษตรกรและคนในชุมชนมี
ความรูดานการผลิตขาวอินทรียที่เปน
ประโยชนและปลอดภัยจากสารพิษ 

กลุมเกษตรกรในเขตพ้ืนที่ตําบลแม
เมาะ 

46. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว 

โครงการจัดนิทรรศการงานแสดง
มหกรรมสินคาชุมชนตําบลแม
เมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพ่ือประชาสัมพันธและสงเสริม
การตลาดใหกับสินคาชุมชน สราง
รายไดใหกับชุมชน 

กลุมวิสาหกิจชุมชนในตําบลแม
เมาะ ประมาณ 30 กลุม 

47. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุมวิสาหกิจเลี้ยงไก
พันธุพ้ืนเมือง/ไกพันธุไข 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 สงเสริมอาชีพใหกับราษฏร และสราง
รายไดใหกับชุมชน 

(1) จัดอบรมใหความรู (2) จัดหา
วัสดุสาธิตเพ่ือการอบรม 

48. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุมสานแหและยอ 
บานนาแขมพัฒนา หมูที่ 11 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000.00 เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑและคุณภาพ
สินคาไดมาตรฐานที่กําหนด 

(1) จัดอบรมใหความรู (2) จัดหา
วัสดุสาธิตเพ่ือการอบรม 
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49. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว 

โครงการ "วันดอกเสี้ยว เที่ยว
ภูเขาไฟจําปาแดด ครั้งที่ 9 
ประจําป พ.ศ. 2559" 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 (1) เพ่ือกระตุนการทองเที่ยวในพ้ืนที่ให
เปนที่รูจักของนักทองเที่ยว (2) สราง
เศรษฐกิจใหกับชุมชนมากข้ึน (3) 
สงเสริมการมีสวนรวมภาคประชาชน 
รัฐ และองคกรตางๆ 

(1) จัดกิจกรรมงานทองเที่ยวภูเขา
ไฟจําปาแดด (2) จัดประกวดการ
แขงขันตางๆ 

50. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว 

โครงการทองเที่ยวแผนดินหวิด
และสรงน้ําพระธาตุขอุปคํา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 (1) เพ่ือกระตุนการทองเที่ยวในพ้ืนที่ให
เปนที่รูจักของนักทองเที่ยว (2) สราง
เศรษฐกิจใหกับชุมชนมากข้ึน (3) 
สงเสริมการมีสวนรวมภาคประชาชน 
รัฐ และองคกรตางๆ  

(1) จัดกิจกรรมทองเที่ยวแผนดิน
หวิดและสรงน้ําพระธาตุ (2) จัด
ประกวดการแขงขันตางๆ 

51. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว 

โครงการจัดกิจกรรมสงกรานต
อําเภอแมเมาะ "สีสันลานนา 
มหาสงกรานต แมเมาะ ครั้งที่ 2 
ประจําป 2559" 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

350,000.00 เพ่ือสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวและ
การรวมสนุกสนานวนัสงกรานต
ประเพณีไทย 

(1) จัดกิจกรรมวันสงกรานตใน ต.
แมเมาะ (2) สงเสริมการออกบูธ
ของชุมชน (3) จัดจางเอกชน/ผู
เชียวชาญฯรวมจัดกิจกรรม 

52. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว 

โครงการเทศกาลทองเที่ยวแม
เมาะ ประจําป 2559 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 เพ่ือสรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว
ที่ชัดเจนและประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยวในเขตพ้ืนที่ 

(1) จัดนิทรรศการทองเที่ยว (2) ทํา
สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ (3) และ
อ่ืนๆ 

53. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว 

โครงการกอสรางและปรับปรุง
ฝายน้ําลนหวยคิง (บริเวณหนา
รานอาหารครัวเงาไม) หมูที่ 3 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

800,000.00 เพ่ือกักเก็บน้ําเพ่ือการเกษตร (1) ขนาดความยาว 20 เมตร สูง 2 
เมตร หรือ (2) ตามแบบแปลน ทต.
แมเมาะ 

54. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว 

โครงการขุดลอกพรอมขยายสระ
กักเก็บน้ํา หมูที่ 9 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 เพ่ือการเก็บกักน้ําในการทําเกษตรใน
ฤดูแลง 

(1) ขนาดความกวาง 20 เมตร ยาว 
40 เมตร ลึก 3 เมตร หรือ (2) ตาม
แบบแปลน ทต.แมเมาะกําหนด 

55. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว 

โครงการพัฒนาหรือปรับปรุง
ขอมูลแผนที่ภาษี 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพือพัฒนาหรือปรับปรุงขอมูลทะเบียน
ทรพัยสินของประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลแมเมาะใหถูกตองเปนปจจุบัน 

สํารวจขอมูลทะเบียนทรัพยสินของ
ประชาชนในเขต ทต.แมเมาะ 
จํานวน 12 หมูบาน 

56. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว 

โครงการสรางแรงจูงใจในการ
ชําระภาษีและคาธรรมเนียม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพ่ือเปนแรงจูงใจในการให
ผูประกอบการประชาชน มาชําระภาษี
และคาธรรมเนียมให ครบถวน ถูกตอง 
และตรงตามเวลา 

เปนคาใชจายตางๆ ในการจัดทํา
โครงการฯ เชน คาวัสดุ อุปกรณ 
และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปน 

57. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยหนาวประจําป พ.ศ. 
2558 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพ่ือเปนการใหความชวยเหลือและ
บรรเทาความเดือดรอนแกผูที่ประสบ
ภัยหนาวในพ้ืนที่ ทต.แมเมาะ 12 
หมูบาน โดยเฉพาะ ผูที่มีฐานะยากจน 
ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูที่ดอยโอกาส 

(1)ผาหมเพ่ือนําไปมอบใหกับ
ผูประสบภัยหนาว (2)ประชาชน
จํานวน 12 หมูบาน 

58. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการเศรษฐกิจชุมชน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

6,162.00 เพ่ือชดเชยใชคืนเงินทุนโครงการ
เศรษฐกิจชุมชนอําเภอ (น.ที่ มท.
0810.3/ว 0132 ลว.11 ม.ค.51) 

ชดเชยเงินทุนโครงการฯ จํานวน 6 
กลุม 

59. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
ประจําหมูบาน พรอมติดต้ัง
เครื่องหมายออกกําลังกายและ
อุปกรณสนามเด็กเลน และเวที
กลางแจงหมูที่ 3 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

600,000.00 เพ่ือสงเสริมการออกกําลังกายของคน
ในชุมชน 

(1)กอสรางเวทีกลาง ขนาดความ
กวาง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 1 
เมตร (2) ติดต้ังเครื่องออกกําลัง
กาย (3) ติดต้ังไฟสองสวาง หรือ 
(4)ตามแบบแปลน ทต.แมเมาะ 
กําหนด 

60. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการจัดการแขงขันกีฬา
ผูสูงอายุตําบลแมเมาะ ประจําป 
2559 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพ่ือใหผูสูงอายุทุกหมูบานในตําบลแม
เมาะไดมีกิจกรรมรวมกัน มีการออก
กําลังกาย สงเสริมการใชเวลาวางใน
การดูแลสุขภาพ 

จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาพ้ืนบาน 
สําหรับผูสูงอายุในตําบลแมเมาะ 
จํานวน 12 หมูบาน 

61. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพ
ติด เทศบาลตําบลแมเมาะ 
(โครงการแขงขันฟุตซอลตานยา
เสพติด) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 1.เพ่ือสงเสริมความสามัคคีใหแก
ประชาชน เยาวชนในเขตตําบลแมเมาะ 
2.เพ่ือสงเสริมใหใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนหางไกลยาเสพติด 

เยาวชน และประชาชนในตําบลแม
เมะ ไดรวมออกกําลังกายและเขา
รวมแขงขัน จํานวนไมนอยกวา 15 
ทีม 

62. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงกฝกอบรมทักษะการวายน้ํา
แกเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ตําบล
แมเมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 (1)เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมี
ทักษะในการวายน้ํา (2)เด็กและ
เยาวชนสามารถชวยเหลือผูอ่ืนที่
ประสบเหตุตกน้ําได 

เด็ก เยาวชน ตําบลแมเมาะ หมูที่ 
1-12 
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63. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการสงเสริมกิจกรรม
นันทนาการเพ่ือสุขภาพ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 (1)เพ่ือใหประชาชนในเขตพ้ืนที่ไดใช
เวลาวางใหเปนประโยชน (2)เพ่ือให
ประชาชนไดมีกิจกรรมผอนคลายความ
ตึงเครียดจากการทํางาน 
 

(1)กําหนดกิจกรรมทุกสัปดาห 
(2)ประชาชนในเขตพ้ืนที่ ไมนอย
กวา 100 คน 

64. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัด ทต.แมเมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพ่ือสงเสริมใหเด็กเล็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดมีพัฒนาการครบทุกดาน 

เด็ก นักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด ทต.แมเมาะ จํานวน 2 ศูนย 

65. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

อุดหนุน กรรมการหมูบาน ตาม
โครงการจัดการแขงขันกีฬา
ผูสูงอายุตําบลแมเมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

210,000.00 เพ่ือใหกลุมผูสูงอายุในตําบลไดมี
กิจกรรมนันทนาการ และการพบปะใน
กลุม 

จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาพ้ืนบาน 
กลุมผูสูงอายุจํานวน 12 หมูบาน 
และ 2 ชุมชน 
 

66. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการปองกันภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลฯ 
(ปใหมและสงกรานต) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

160,000.00 เพ่ือเปนการปองกันและลดอุบัติเหตุภัย
ทางถนน ในชวงเทศกาลฯ โดยการ
ปฏิบัติใหมีความสอดคลองกับนโยบาย
ของรัฐบาลทางดานการปองกันและ
แกปญหาการเกิดอุบัติเหตุภัยทางถนน
ในชวงเทศกาลฯ 

(1)จัดกิจกรรมต้ังดานใหบริการ
ในชวงเทศกาลฯ จํานวน 2 ครั้ง (2) 
จัดหาอาหารเครื่องด่ืมบริการ
ประชาชน (3) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ
ในการดําเนินงาน 

67. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการฝกซอมแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
ประจําป 2559 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพ่ือใหบุคลากรงานปองกันฯ และ
สมาชิก อปพร.ของ ทต.แมเมาะ 
สามารถปฏิบัติงานดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เจาหนาที่ปองกันฯ สมาชิก อปพร.
และอาสาสมัครกูภัยฯ จํานวน
ประมาณ 60 คน 

68. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการใหความรูดานสาธารณ
ภัยและฝกทักษะดานการปองกัน
และระงับเหตุอัคคีภัยใน
สถานศึกษาเขตพ้ืนที่ตําบลแม
เมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

80,000.00 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา มีความรูและ
ความสามารถในการชวยเหลือตนเอง 
และเพ่ือนเม่ือเกิดวิกฤตดานสาธารณ
ภัยข้ึน 

สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ตําบลแม
เมาะ 

69. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการฝกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.)ประจําป 2559 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 เพ่ือเปนกําลังเสริมในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่โดย 
สามารถดําเนินการใดๆ เพ่ือปกปอง
คุมครองชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนในทองถ่ินได 

สมาชิก อปพร.สังกัด ทต.แมเมาะ 
จํานวน 60 คน 

70. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการผูสูงอายุย้ิม เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

400,000.00 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในพ้ืนที่
ตําบลแมเมาะใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
มีความสุขและใชเวลาวางใหมีกิจกรรม
กลุมรวมกัน 

กลุมผูสูงอายุในตําบลแมเมาะ 
จํานวน 12 หมูบาน 

71. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการปองกันปราบปรามและ
แกไขปญหายาเสพติดในเขต ทต.
แมเมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

80,000.00 เพ่ือเปนการรณรงคปราบปรามแกไข
ปญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลตําบล
แมเมาะ 

ทุกพ้ืนที่ในเขตตําบลแมเมาะ หมูที่ 
1-12  

72. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการ ครู D.A.R.E.การศึกษา
เพ่ือตอตานการใชยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000.00 เพ่ือตอตานยาเสพติดในสถานศึกษา สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ ทต.แม
เมาะ ระดับชั้น ป.5-ป.6 

73. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
และสงเสริมกิจกรรมของสมาชิก 
TO BE NUMBER ONE 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานของ
กลุมเยาวชน ประชาชน TO BE 
NUMBER ONE ตานภัยยาเสพติด 

กลุมเยาวชนใน/นอก สถานศึกษาที่
เปนสมาชิก TO BE NUMBER 
ONE 

74. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการบริการสาธารณสุข
เคลื่อนที่ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพ่ือบริการตรวจรักษาพยาบาลและ
ปฐมพยาบาลเบื้องตนแกประชาชน 

จัดชุดออกหนวยเคลื่อนที่บริการ
ดานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่ หมูที่ 
1-12 

75. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการอบรมนวดแผนไทยเพ่ือ
สุขภาพ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพ่ือการดุแลสุขภาพดวยการบําบัด 
ฟนฟูผูปวยเรื้อรังอยางถูกตอง 

จัดอบรมผูสนใจนวดแผนไทย 
จํานวน 20 คน 

76. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการอบรมใหความรูแกผู
ประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 (1)เพ่ือใหผูประกอบการมีความรูความ
เขาใจในขอระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวของ (2) เพ่ือความเปนระเบียบ
เรียบรอยของชุมชน 

ผูประกอบสถานประกอบการที่เปน
อันตรายในพ้ืนที่ ประมาณ 40 แหง 
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77. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการมหกรรมอาหาร
ปลอดภัยครั้งที่ 3 ประจําป พ.ศ. 
2559 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 (1)เพ่ือใหผูประกอบการรานอาหารมี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
สุขาภิบาลรานอาหาร (2)เพ่ือพัฒนา
รานอาหารใหมีมาตรฐานสุขาภิบาล  
(3)เพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภค 

ประชาชน ผูประกอบการ
รานอาหารในพ้ืนที่ ประมาณ 500 
คน 

78. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการพัฒนาปรับปรุงและจัด
ระเบียบตลาดชุมชนตําบลแม
เมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพ่ือใหการบริหารจัดการตลาดชุมชน
เกิดสุขลักษณะที่ถูกตองและเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด 

(1)จัดอบรมใหความรูการบริหาร
จัดการตลาด (2)การรณรงคและติด
ปายประชาสัมพันธ 

79. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

อุดหนุน สภ.แมเมาะ ตาม
โครงการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดและการจัดระเบียบ
สังคมตําบลแมเมาะ (งบสมทบ 
890 บาท) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

86,520.00 เพ่ือแกไขปญหายาเสพติดตาม
ยุทธศาสตร "พลังแผนดิน เอาชนะยา
เสพติด" 

(1)จัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด 
จํานวน 2,472 ชุด (2)จัดชุด
ตรวจสอบ Re-X Ray ทุก 6 เดือน/
ครั้ง 

80. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

อุดหนุน อสม. ตําบลแมเมาะ 
ตามโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

180,000.00 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ และแกไขปญหา
ดานสาธารณสุขสุขในเขต ทต.แมเมาะ 

กลุม อสม. จํานวน 14 กลุม 

81. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบาและสงเสริมการ
เลี้ยงสุนัชที่ถูกตองในเขต ทต.แม
เมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.00 เพ่ือปองกันการระบาดของโรคพิษสุนัข
บาในเขต ทต.แมเมาะ 

(1)เขตพ้ืนที่ ทต.แมเมาะ จํานวน 
12 หมูบาน (2) สุนัขประมาณ 
3,000 ตัว 

82. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการจัดการสุนัขจรจัดและ
ลดปริมาณสุนัขและแมว 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000.00 เพ่ือปองกันการระบาดของโรคในสัตว
ซึ่งขาดเจาของและผูดุแล 

จํานวนสุนัขและแมวในเขตพ้ืนที่
ตําบลแมเมาะจํานวน ประมาณ 50 
ตัว 

83. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการรณรงคควบคุมปองกัน
โรคไขเลือดออก ในเขต ทต.แม
เมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000.00 เพ่ือกระตุนใหประชาชนไดตระหนักใน
การดูแลตนเอง และชุมชนใหปลอดภัย
จากโรคไขเลือดออก  

จัดชุดประชาสัมพันธ พ้ืนที่ 
เปาหมาย 12 หมูบาน จํานวน
ประมาณ 16,000 คน 

84. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการควบคุมปองกัน
โรคติดตอ/ไมติดตอในเขต ทต.
แมเมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 (1)เพ่ือลดอัตราการเกิดโรคติดตอ/ไม
ติดตอของประชาชน (2)เพ่ือให
ประเชาชน มีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับโรคติดตอ/ไมติดตอ 

จัดชุดประชาสัมพันธ พ้ืนที่
เปาหมาย 12 หมูบาน จํานวน
ประมาณ 16,000 คน 

85. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการชุมชนตนแบบการ
จัดการขยะ (หนาบานปลอดถัง
ขยะ) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 (1)เพ่ือใหชุมชนมีความสะอาดสวยงาม 
มีสิ่งแวดลอมที่ดี (2)ชุมชนมีสุขภาวะที่
นาอยู นาอาศัย (3)เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดการ
สิ่งแวดลอม 

หมูบาน / ชุมชนตอนแบบในเขต
ตําบลแมเมาะ จํานวน 1 หมูบาน 

86. ยุทธศาสตรที่ 5 การ
พัฒนาดานการศึกษาและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทงตําบลแมเมาะ ประจําป 
2558 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 (1)เพ่ือสงเสริมอนุรักษประเพณีทองถ่ิน 
(2)เพ่ือใหประชาชนในเขตพ้ืนที่ไดมี
กิจกรรมประเพณีทองถ่ินรวมกัน 

สวนราชการ ,ประชาชนในเขต
ตําบลแมเมาะ หมูที่ 1-12 

87. ยุทธศาสตรที่ 5 การ
พัฒนาดานการศึกษาและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต ประจําป 2559 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 (1)เพ่ือสงเสริมอนุรักษประเพณีทองถ่ิน
ใหคงอยู (2)เพ่ือรวมกิจกรรมรดน้ําดํา
หัวผูสูงอายุตําบล 

ประชาชนและกลุมผูสูงอายุตําบล
แมเมาะ หมูที่ 1-12 

88. ยุทธศาสตรที่ 5 การ
พัฒนาดานการศึกษาและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการขวงพญา ภูมิปญญา 
วัฒนธรรมพ้ืนบาน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 1.เพ่ือฟนฟูอนุรักษและสืบสานภูมิ
ปญญาวัฒนธรรมพ้ืนบานใหคงอยูคู
ทองถ่ินสืบไป 2.เพ่ือปราชญชาวบานได
มีเวทีในการถายทอดภูมิปญญา 

ปราชญชาวบาน/เยาวชน/
ประชาชน ไดรวมกันฟนฟูและ
ถายทอดภูมิปญญาในทองถ่ิน 

89. ยุทธศาสตรที่ 5 การ
พัฒนาดานการศึกษาและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการถายทอดภูมิปญญา
วัฒนธรรมทองถ่ินจากรุนสูรุน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

80,000.00 1.เพ่ือฟนฟุและอนุรักษภูมิปญญา
ทองถ่ินไมใหสูญหายและมีการสืบทอด
จากรุนสูรุน 2.เพ่ือเพ่ิมคุณคาใหกับ
วิทยากรทองถ่ิน 

-จัดกิจกรรมถายทอดภูมิปญญา
ทองถ่ินโดยใชวิทยากรทองถ่ิน - 
เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขต
พ้ืนที่แมเมาะ 

90. ยุทธศาสตรที่ 5 การ
พัฒนาดานการศึกษาและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมและ
พิธีทางศาสนาในวันสําคัญทาง
ศาสนา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพ่ืออนุรักษประเพณีอันดีงามของ
ทองถ่ินและทํานุบํารุงรักษาศาสนพิธี
ชาวพุทธ 

บุคคลากรในหนวยงานและ
ประชาชนในพ้ืนที่ไดรวมกิจกรรม
ตามประเพณี 

91. ยุทธศาสตรที่ 5 การ
พัฒนาดานการศึกษาและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

อุดหนุน กรรมการหมูบานตาม
โครงการประเพณีสงกรานตืและ
รดน้ําดําหัวผูสูงอายุในหมูบาน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

325,000.00 เพ่ืออุดหนุนใหหมูบานจัดกิจกรรม
ประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ 

ประชาชนและกลุมผูสูงอายุตําบล
แมเมาะ หมูที่ 1-12 
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92. ยุทธศาสตรที่ 5 การ
พัฒนาดานการศึกษาและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

อุดหนุนกรรมการหมูบานตาม
โครงการประเพณีลอยกระทง
หมูบาน 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

360,000.00 เพ่ืออุดหนุนใหหมูบานจัดกิจกรรม
ประเพณีลอยกระทงหมูบาน 

ประชาชน เด็ก เยาวชน ตําบลแม
เมาะ หมูที่ 1-12 

93. ยุทธศาสตรที่ 5 การ
พัฒนาดานการศึกษาและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

อุดหนุน สภาวัฒนธรรมอําเภอ
แมเมาะ ตามโครงการสงเสริม
กิจกรรมตามประเพณีและสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน
ประจําป อําเภอแมเมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

79,000.00 เพ่ืออนุรักษศิลปะประเพณี วัฒนธรรม
ทองถ่ินไมใหสูญหายไป 

จัดกิจกรรมดานวัฒนธรรม 4 
กิจกรรม (1) การแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรม (2)การอบรมตี
กลองปูจา (3)การแขงขันตีกองปูจา 
(4)ประเพณีบวงสรวงศาลหลกัเมือง 
 

94. ยุทธศาสตรที่ 5 การ
พัฒนาดานการศึกษาและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการสงเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาทองถ่ิน ตามโครงการ
สนับสนุนคาใชจายการบริการ
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค 

2,144,300.00 (1)เพ่ือใหการจัดการศึกษาของเทศบาล
ตําบลแมเมาะเปนไปอยางมีศักยภาพ
และประสิทธิภาพ (2)เพ่ือใหโอกาส
ทางการศึกษาแกเด็กอยางเทาเทียม 

นักเรียนในสังกัดเทศบาลตําบล   
แมเมาะ 

95. ยุทธศาสตรที่ 5 การ
พัฒนาดานการศึกษาและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการปรับปรุงหองเรียน เพ่ือ
จัดเปนหองโสตทัศนูปการ 
(Mutimedia) โรงเรียนเทศบาล
แมเมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

400,000.00 เพ่ือใหบริการทางการศึกษาในรูปแบบ
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
เพ่ือสงเสริมการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(1)หองเรียนขนาดความกวาง 6 
เมตร ยาว 10 เมตร (2) ติดต้ัง
ระบบสารสนเทศ หรือ (3) ตาม
แบบแปลน ทต.แมเมาะกําหนด 
 

96. ยุทธศาสตรที่ 5 การ
พัฒนาดานการศึกษาและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการอาหารเสริม (นม) แก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตําบลแมเมาะ โรงเรียนเทศบาล
แมเมาะ และโรงเรียนสังกัด 
สพท.ลําปางเขต 1 ในเขต
เทศบาลตําบลแมเมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

3,700,000.00 เพ่ือใหเด็กนักเรียนมีอาหารเสริม (นม) 
ด่ืมอยางเพียงพอไมขาดสารอาหาร  

เด็ก นักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมเมาะ,โรงเรียน
เทศบาลแมเมาะ โรงเรียนสังกดั 
สพท.ลําปาง เขต 1 ในเขตเทศบาล
ตําบลแมเมาะ 

97. ยุทธศาสตรที่ 5 การ
พัฒนาดานการศึกษาและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

อุดหนุน โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียน สังกัด สพท.ลําปางเขต 
1 ในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

4,880,000.00 เพ่ือใหเด็กนักเรียนมีอาหารกลางวัน 
รับประทานอยางเพียงพอ 

- โรงเรียน สังกัด สพท. สป. เขต 1 
ในเขตพ้ืนที่ตําบลแมเมาะ 

98. ยุทธศาสตรที่ 5 การ
พัฒนาดานการศึกษาและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

อุดหนุน กศน.อําเภอแมเมาะ 
ตามโครงการอบรมใชสื่อสิ่ง
อํานวยความสะดวกเพ่ือจัดการ
เรียนการสอนสําหรับผูพิการ (งบ
สมทบ 2,000 บาท) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

22,550.00 (1)เพ่ือใหผูพิการศึกษาเรียนรูจากสื่อ
การสอนพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา 
(2) ผูพิการพัฒนาดานรางกายและ
จิตใจที่ดี 

กลุมนักศึกษาผูพิการ ตําบล      
แมเมาะ จํานวน 12 คน 

99. ยุทธศาสตรที่ 5 การ
พัฒนาดานการศึกษาและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

อุดหนุน วิทยาลัยเทคโนโลยี 
กฟผ.แมเมาะ ตามโครงการ
ฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ ระยะ
สั้น สรางอาชีพสูชุมชน (สมทบ 
63,000 บาท) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

114,000.00 (1)เพ่ืออบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
สรางอาชีพสูชุมชน (2) เปนองคความรู
แกผูเขารับการอบรม 

กลุมเปาหมายจํานวน 240 คน 

100. ยุทธศาสตรที่ 5 การ
พัฒนาดานการศึกษาและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

อุดหนุน โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ 
ตามโครงการจางวิทยากรชาว
ตางประเทศเพ่ือเตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ (สมทบ 
50,000 บาท) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

400,000.00 เพ่ือเตรียมความพรอมในภาษาที่สาม สู
ประชาคมอาเซียนใหกับผูเรียนโรงเรียน
แมเมาะวิทยา  

จัดจางครูตางชาติสอนภาษา
เพ่ิมเติม จํานวน 2 คน 
(ภาษาอังกฤษ) 

101. ยุทธศาสตรที่ 5 การ
พัฒนาดานการศึกษาและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

อุดหนุนโรงเรียนแมเมาะวิทยา 
ตามโครงการจางวิทยากรชาว
ตางประเทสเพ่ือเตรียมความ
พรอมสูประชาคมอาเซียน
โรงเรียนแมเมาะวิทยา (สมทบ 
50,000 บาท) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

240,000.00 เพ่ือเตรียมความพรอมในภาษาที่สาม สู
ประชาคมอาเซียนใหกับผูเรียนโรงเรียน
แมเมาะวิทยา 

จัดจางครูตางชาติสอนภาษา
เพ่ิมเติม จํานวน 1 คน (ภาษาจีน)  

102. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

โครงการวันเทศบาล ประจําป 
2559 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 1. เพ่ือเชื่อมความสัมพันธระหวาง
พนักงานเจาหนาที่ 2. เพ่ือเชื่อม
ความสัมพันธระหวางองคกร 
ประชาชน และหนวยงานภายนอก 

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา 
เจาหนาที่เทศบาล และ
บุคคลภายนอก ประมาณ 100 คน 
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103. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิก
สภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,000,000.00 1. เพ่ือจัดการเลือกต้ังผูบริหารทองถ่ิน
ที่หมดวาระการดํารงตําแหนง 2. เพ่ือ
จัดการเลือกต้ังสมาชิกาสภาทองถ่ิน
และผูบริหารทองถ่ินที่กรณีเลือกต้ัง
ซอม 

ทุกหมูบานในเขตตําบลแมเมาะ 
จํานวน 12 หมูบาน 

104. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

โครงการเทศบาล "พบ
ประชาชน" 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 1. เพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรมของ
องคกรใหประชาชนไดรับทราบ 2. 
เพ่ือพัฒนนาประสิทธิภาพในการ
ใหบริการแกประชาชนอยางทั่วถึงใน
เขตพ้ืนที่ตําบลแมเมาะ 

ทุกหมูบานในเขตตําบลแมเมาะ 
จํานวน 12 หมูบาน 

105. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

โครงการ 88 เทิดไทองคราชา
ของแผนดิน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.00 1.เพ่ือจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา 2. 
เพ่ือแสดงถึงความจงรักภักดีตอสถาน
บันพระมหากษัตริย 

จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา โดยผูเขารวมประมาณ 
100 คน 

106. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

เทิดไทองคราชินี คูบารมีองค
ราชันย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสวัน
เฉลมิพระชนมพรรษาสิบสองสิงหาคม 
2. เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ตองคราชินีของแผนดิน 

จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา โดยผูเขารวมประมาณ 
100 คน 

107. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

โครงการสรางรัก สามัคคี เมือง
คนดีที่นาอยู 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพ่ือใหชุมชนเกิดความรักและสามัคคี 
ธํารงคไวซึ่งสถาบันของชาติ 

(1) จัดกิจกรรมกระบวนการสราง
ความรักสมานฉันทใหผูนําชุมชน 
ประชาชน และหนวยงานทุกระดับ 
(2) ผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 
300 คน 

108. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

โครงการสรางพลเมืองดีในวิถี
ประชาธิปไตย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพ่ือใหเด็ก ประชาชนในพ้ืนที่ไดเรียนรู
ความเปนพลเมือง ดวยการปกครองใน
ระบบประชาธิปไตย 

(1) จัดอบรมใหความรูในระบบ
ประชาธิปไตย (2) เด็ก เยาวชน 
ประชาชน จํานวน 50 คน 

109. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

โครงการอบรม ศึกษาดูงาน
ผูสูงอายุ เทศบาลตําบลแมเมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

900,000.00 (1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของชมรม
ผูสูงอายุใหมีประสิทธิภาพ อันจะสราง
ประโยชนและนํามาซึ่งความเขมแข็ง
ของชมรม (2) เพ่ือใหผูสูงอายุมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทํากิจกรรม
รวมกันเปนหมูคณะ (3) เพ่ือใหผูสูงอายุ
ไดมีโอกาสศึกษาดูงาน เพือนํามา
พัฒนาศักยภาพชมรม 

กลุมผูสูงอายุในตําบลแมเมาะ จํา
วนประมาณ 400 คน 

110. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

โครงการพัฒนาศักยภาพหมอ
พ้ืนบานตําบลแมเมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพ่ือใหเกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
ความคิดเห็นในกิจกรรมของชมรมหมอ
พ้ืนบาน 

จัดอบรมใหความรู จํานวน 50 คน  

111. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

โครงการอบรมและพัฒนา
ศักยภาพของผูปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อส
ม.) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

700,000.00 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการทํางานของ 
อสม ตําบลแมเมาะ 

กลุม อสม. จํานวน 300 คน และ
ผูนําชุมชน หมูที่ 1-12 

112. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

โครงการสงเสริมกิจกรรม
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนจัดงาน
วันเด็กแหงชาติประจําป 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 เพ่ือสงเสริมใหเด็กไดรวมกิจกรรมและ
ใหความสําคัญกับเด็กและเยาวชน 

เด็กและเยาวชนไดเขารวมกิจกรรม
เพ่ือแสดงความสามารถตางๆ  

113. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการและสมาชิก
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแม
เมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลแมเมาะ 

คณะกรรมการ และสมาชิกกองทุน 
หมูที่ 1-12 

114. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการฯ และสมาชิกสภาเด็ก 
เยาวชนตําบลแมเมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 (1) เด็กเยาวชนมีความรูความสามารถ
ในกรบริหารจัดการ และรับทราบ
บทบาทตนเองในสภาฯ (2) เยาวชนมี
ทักษะและแนวทางในการดํารงชีพ (3) 
สรางความรูและจิตสํานึกใหรูเทาทัน
ปญหาการต้ังทองในวัยเรียน 

กลุมสภาเด็กตําบลแมเมาะ และ
สมาชิก 12 หมูบาน 
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115. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

โครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพองคกรและบทบาทสตรี
ตําบลแมเมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

400,000.00 สตรีมีขีดความสามารถดานการบริหาร
และมีเครือขายที่เขมแข็ง 

คณะกรรมการสตรีตําบลแมเมาะ 

116. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

โครงการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

80,000.00 (1) เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมใน
กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาของ ทต.
แมเมาะ (2) เพ่ือใหการจัดทํา
แผนพัฒนาสามารถแกไขปญหาของ
ประชาชนไดอยางแทจริง (3) สราง
กระบวนการแกไขปญหาโดยชุมชนเปน
หลัก 

(1) จัดอบรม ชี้แจงแนวทางการ
จัดทําแผนพัฒนาใหผูนํารับทราบ 
(2) จัดทําเวทีประชาคม รับฟง
ความคิดเห็น เพ่ือสํารวจปญหา (3) 
ศึกษา วิเคราะหสังเคราะห ปญหา
นําสูการจัดทําแผนพัฒนาของ ทต.
แมเมาะ 

117. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

โครงการขับเคลื่อนการจัดทํา
แผนพัฒนาหมูบาน (แผนชุมชน) 
เพ่ือการจัดการตนเองตําบลแม
เมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพ่ือใหชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน
โดยใชแผนชุมชนเปนกลไกในการ
ขับเคลื่น 

(1) สนับสนุนงบประมาณดําเนิน
จัดทําแผนชุมชน (2) จัดประชุม
คณะกรรมการหมูบาน (3) จัดพิมพ
แผนชุมชน 
 

118. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

โครงการวางระบบสัญญาณ
อินเตอรเน็ต (Free Wi-fi)และ
ติดต้ังกลองวงจรปด (CCTV) 
ตําบลแมเมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,800,000.00 (1) เพ่ือสงเสริมการศึกษาและการเขา
ระบบสารสนเทศ (2) รองรับการติดต้ัง
ระบบ CCTV  

(1) วางระบบคอมพิวเตอรควบคุม
การสงสัญญาณ (2) วางระบบ
โครงขายสงสัญญาณ (3) ติดต้ัง
ระบบกลอง CCTV (4) ติดต้ังใน
พ้ืนที่เสี่ยงในเขตพ้ืนที่ตําบลแมเมาะ 
 

119. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

จัดหาวัสดุครุภัณฑ สื่อการเรียน
การสอน เพ่ือสงเสริมดาน
การศึกษา ใหแกโรงเรียน
เทศบาลแมเมาะ และศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลแม
เมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

400,000.00 เพ่ือสรางเสริมพัฒนาการใหแกนักเรียน
และเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน
ใหเหมาะสมกับวัยไดตามมาตรฐาน
การศึกษา 

จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนให
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตําบลแมเมาะ และ
โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ ตาม
ความเหมาะสม 

120. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

โครงการปรับปรุงระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรเทศบาลตําบลแม
เมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 (1) เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ (2) เพ่ือต้ัง
ระบบใหเปนไปตามประกาศเรื่องการ
รักษาความม่ันคง 
 

(1) วางสายระบบเครือขาย (2) 
ติดต้ังกลองกระจายสัญญาณ 
Readline  

121. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

โครงการติดต้ังและจัดวางระบบ
คอมพิวเตอรงานทะเบียนราษฎร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,000,000.00 (1) เพ่ือใหบริการประชาชนไดมีความ
สะดวก รวดเร็ว (2) เพ่ือความม่ันงคง
และรักษาสิทธิของประชาชน (3) เพ่ือ
เสริมสรางการใหบริการงานทะเบียน
ราษฎรที่ดีข้ึน  
 

ติดต้ังระบบงานทะเบียนราษฎร 
จํานวน 1 จุด  

122. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

โครงการฝกอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานคณะผูบริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาล ผูนําชุมชน
และผูปฏิบัติงาน ทต.แมเมาะ 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

800,000.00 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
คณะผูบริหาร/สมาชิกสภาฯ ผูนําชุมชน 
และเจาหนาที่ ทต.แมเมาะ 

คณะผูบริหารและสมาชิกสภาฯ 
ผูนําชุมชน จนท.เทศบาลฯ 
กลุมเปาหมาย ประมาณ 150 เมตร 

123. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง แนวทางการจัดวางระบบ
และประเมินผลการควบคุม
ภายใน และวินัยทางงบประมาณ
และการคลัง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

80,000.00 (1) เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมี
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน (2) เพ่ือสราง
ทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายใน (3) เพ่ือเสริมสราง
ความรู ความเขาใจเรื่อง ระเบียบ คตง. 
 

คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล 
จํานวน 60 คน 

124. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดเทศบาลตําบลแมเมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพ่ือใหบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
เทศบาลตําบลแมเมาะ มีความเขาใจใน
การใชหลักคุณธรรมจริยธรรมในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กและในการทํางาน 

บุคลากรทางการศึกษา สังกัด
เทศบาลตําบลแมเมาะ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล     
แมเมาะ 
 

125. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการจัด

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 เพ่ือใหบุคลากรทางการศึกษาในองคกร
สามารถนําความรูที่ไดมาปรับปรุงแกไข

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานและลูกจางของเทศบาล 
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การพัฒนาองคกร การศึกษาของเทศบาลตําบลแม
เมาะ 

และเพ่ิมเติมศักยภาพในการจัด
การศึกษาใหดีข้ึน 
 

126. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

โครงการอบรมและพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุขของเจาหนาที่ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 เพือพัฒนาศักยภาพและสรางความรู
ความเขาใจในงานสาธารณสุข 

(1) พนักงานกองสาธารณสุข
ประมาณ 50 คน หรือ (2) 
ผูเก่ียวของการปฏิบัติงาน 
 

127. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

สนับสนุนคาตอบแทน เพ่ือจาย
เปนเงินรางวัลประโยชนตอบ
แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษแก
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา 
และพนักงานจางของเทศบาล 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

4,000,000.00 เพ่ือจายเปนเงินรางวัลประโยชนตอบ
แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษแกพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงาน
จางของเทศบาล 

(1) ขาราชการ พนักงานจาง ทต.
แมเมาะ (2) เบิกจายตามระเบียบฯ 
กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การใชจายงบประมาณ 
 

       เทศบาลตําบลแมเมาะ มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติ
งบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา  รวม 100 โครงการ จํานวนเงิน 46,257,082 บาท มี
การเบิกจายงบประมาณ จํานวน 100 โครงการ  จํานวนเงิน  46,257,082 ลานบาท  สามารถจําแนกตาม
ยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 

การพัฒนาดานสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 23 29,727,376.69 23 29,727,376.69 

การพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

3 388,200.00 3 388,200.00 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 13 1,317,793.79 13 1,317,793.79 

การพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย 27 2,735,853.31 27 2,735,853.31 

การพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถ่ิน 14 8,216,923.92 14 8,216,923.92 

การพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร 20 3,870,934.00 20 3,870,934.00 

รวม 100 46,257,081.71 100 46,257,081.71 

 
 
    รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณเทศบาลตําบลแมเมาะ ท่ีมีการกอหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี 

 
ยุทธศาสตร โครงการ  

แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา 
วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ
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ดําเนินงาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางและปรับปรุง
ถนน สีแยกทางสาย - บานหวาย
หวาน หมูที่ 2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,450,000.00 994,000.00 CNTR-1129/59 26/05/2559 45 

2. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงและซอมแซม
ถนนสายระหวาง หมูที่ 4 เชื่อม
หมูที่ 1 ต.แมเมาะ ต้ังแตสามแยก
หนาวัดเมาะสถานีหมูที่ 4 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,050,000.00 1,789,000.00 CNTR-0673/59 17/02/2559 90 

3. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการซอมแซมและปรับปรุง
ถนน หมูที่ 6 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,300,000.00 2,233,000.00 CNTR-0580/59 05/02/2559 60 

4. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางถนน บริเวณ
หนาอาคาร ผูสูงอายุ - ตลาด 
SML พรอมเทลาน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

777,000.00 456,753.00 CNTR-0778/59 16/03/2559 90 

5. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการซอมแซมและปรับปรุง
ถนน สายหลังบานนายไร ถาวงศ 
ถึงบานนายเลื่อน สุภาพ หมูที่ 8 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

205,000.00 204,500.00 CNTR-0571/59 26/01/2559 60 

6. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงและซอมแซม
ถนน สายซอย 6 บานลุงสุรินทร - 
บานแมเหลี่ยม (ขางสระน้ําทาย
หมูบาน) หมู 11 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

580,000.00 538,000.00 CNTR-1155/59 24/05/2559 30 

7. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงและซอมแซม
ถนน ซอย 8 ตลอดสาย หมู 11 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,220,000.00 1,885,000.00 CNTR-0672/59 17/02/2559 90 

8. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการซอมแซมและปรับปรุง
ถนน สายโซน 3 หนาวัด - หนา
บานคุณถนอม หมูที่ 12 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,671,000.00 1,671,000.00 CNTR-1294/59 23/06/2559 45 

9. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางฟุตบาทถนน
สายหนาโรงเรียนอนุบาลแมเมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,800,000.00 1,658,000.00 CNTR-0822/59 24/03/2559 120 

10. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนนพรอมเท
ลานบริเวณพ้ืนที่ที่ทําการเทศบาล
ตําบลแมเมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

850,000.00 719,900.00 CNTR-1198/59 02/06/2559 90 

11. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

อุดหนุนการไฟฟาสวนภุมิภาค
จังหวัดลําปาง โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงตํ่า พรอมพาดสายดับ
ในพ้ืนที่ตําบลแมเมาะ  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,000,000.00 168,040.96 การไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดลําปาง 

27/01/2559 30 

 
9,028.68 

การไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดลําปาง 

11/03/2559 30 

 
306,643.72 

การไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดลําปาง 

20/09/2559 11 

 
596,294.25 

การไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดลําปาง 

28/09/2559 3 

 
630,577.08 

การไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดลําปาง 

30/09/2559 1 

12. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

อุดหนุน การประปาสวนภูมิภาค
จังหวัดลําปางตามโครงการขยาย
เขตประปาในเขตพ้ืนที่ตําบลแม
เมาะ  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,000,000.00 930,650.00 การประปาสวนภูมิภาค
จังหวัดลําปาง 

21/06/2559 30 

 
1,062,799.00 

การประปาสวนภูมิภาค
จังหวัดลําปาง 

21/06/2559 30 

13. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 

โครงการกอสรางเมรุพรอม
อาคารฌาปนสถานบานหวยเปด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

3,900,000.00 3,800,000.00 CNTR-0390/59 26/12/2558 180 
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- สาธารณูปการ หมูที่ 1 

14. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางรั้วรอบสนาม
กีฬาประจําหมูบาน หมูที่ 4 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

650,000.00 615,000.00 CNTR-0779/59 10/03/2559 90 

15. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการสรางเมรุฌาปนสถาน
บานปงชัย หมูที่ 5 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

3,900,000.00 3,820,000.00 CNTR-0364/59 19/12/2558 180 

16. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางหองน้ํา บริเวณ
อาคารผูสูงอายุหมูที่ 7 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

317,000.00 301,700.00 CNTR-0280/59 10/12/2558 90 

17. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงพ้ืนที่พรอมเท
ลาน คสล.บริเวณ ฌาปนสถาน
ประจําหมูบาน หมูที่ 8 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

496,000.00 495,500.00 CNTR-0389/59 22/12/2558 90 

18. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางอาคารศาลาฌา
ปนสถานประจําหมูบาน หมูที่ 8 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

600,000.00 510,300.00 CNTR-0841/59 23/03/2559 120 

19. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางอาคาร
เอนกประสงคบานเมาะหลวง (ฝง
ตะวันตก) หมุที่ 8 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,500,000.00 1,497,000.00 CNTR-1313/59 22/06/2559 150 

20. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางหลังคาคลุม
สนามเด็กเลน หมูที่ 9 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,200,000.00 1,199,500.00 CNTR-0920/59 19/04/2559 90 

21. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางปายนิทรรศการ
แสดงผลงานหนาสถานศึกษาใน
สังกัด ทต.แมเมาะ  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 99,700.00 CNTR-0776/59 16/03/2559 60 

22. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการจัดทําปายบอรด
ประชาสัมพันธขาวสารทาง
ราชการ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.00 90,700.00 CNTR-0585/59 05/02/2559 45 

23. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนน สายสี่แยก
ทางสาย ถึงบานผูชวยหนึ่ง หมูที่ 
2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,500,000.00 1,444,790.00 CNTR-1030/59 17/05/2559 90 

24. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาดานการอนุรักษ
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการพิทักษและอนุรักษปาตน
น้ํา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 2,000.00 CNTR-0663/59 15/02/2559 5 

 
600.00 CNTR-0656/59 12/02/2559 5 

 
4,000.00 CNTR-0657/59 12/02/2559 5 

 
15,000.00 CNTR-0654/59 15/02/2559 5 

 
3,000.00 CNTR-0789/59 15/02/2559 5 

 
4,000.00 CNTR-0804/59 18/03/2559 5 

 
3,000.00 CNTR-0813/59 18/03/2559 5 

 
2,000.00 CNTR-0803/59 18/03/2559 5 

 
600.00 CNTR-0802/59 18/03/2559 5 
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15,000.00 CNTR-0800/59 18/03/2559 5 

 
1,800.00 นายเมธา แกวสุทธิ 28/04/2559 30 

 
4,000.00 CNTR-1144/59 03/06/2559 5 

 
3,000.00 CNTR-1291/59 07/06/2559 5 

 
2,000.00 CNTR-1145/59 03/06/2559 5 

 
15,000.00 CNTR-1289/59 07/06/2559 5 

 
600.00 CNTR-1143/59 06/06/2559 5 

 
2,000.00 CNTR-1292/59 09/06/2559 5 

 
2,000.00 CNTR-1141/59 06/06/2559 5 

 
7,500.00 CNTR-1290/59 09/06/2559 5 

 
600.00 CNTR-1139/59 06/06/2559 5 

 
6,900.00 CNTR-1370/59 06/06/2559 5 

 
3,600.00 นายเมธา แกวสุทธิ 04/07/2559 30 

25. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาดานการอนุรักษ
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 
ซอย 1 หมูที่ 7 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

220,000.00 220,000.00 CNTR-0446/59 07/01/2559 60 

26. ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาดานการอนุรักษ
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการขุดลอกดินหนาฝายแม
ปงตอนลาง บานปงชัย หมูที่ 5 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

70,000.00 70,000.00 CNTR-1034/59 19/05/2559 60 

27. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมกิจกรรมการ
ดําเนินงานของศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตําบลแม
เมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.00 66,800.00 นางพรธนา พฤกษวรา
ภรณ-คาสงเสริมกิจกรรม
การดําเนินงานของศูนย
ถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรฯ 

23/11/2558 30 

 
10,600.00 CNTR-0116/59 10/11/2558 5 

 
7,500.00 CNTR-0114/59 12/11/2558 5 

 
5,000.00 CNTR-0115/59 12/11/2558 5 

 
5,090.00 CNTR-0110/59 11/11/2558 5 

 
3,000.00 CNTR-0113/59 11/11/2558 5 
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14,000.00 CNTR-0112/59 11/11/2558 5 

 
38,000.00 CNTR-0191/59 10/11/2558 5 

28. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว 

โครงการฝกอบรมกลุมอาชีพแปร
รูปการถนอมอาหารและผลไม
ตามฤดูกาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 2,450.00 CNTR-0946/59 22/04/2559 5 

 
5,000.00 CNTR-0944/59 25/04/2559 5 

 
14,000.00 CNTR-0948/59 22/04/2559 5 

 
2,000.00 CNTR-0947/59 22/04/2559 5 

29. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมหมูบานตนแบบ
ผลิตและแปรรูปเห็ดสูผลิตภัณฑ
อาหารเพ่ือสุขภาพ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 3,750.00 CNTR-1038/59 23/05/2559 5 

 
450.00 CNTR-1041/59 19/05/2559 5 

 
19,800.00 CNTR-1042/59 19/05/2559 5 

30. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมหมูบานตนแบบ
ผลิตขาวอินทรียวิถีภูมิปญญา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 5,250.00 CNTR-1427/59 07/07/2559 5 

 
2,000.00 CNTR-1429/59 11/07/2559 5 

 
10,000.00 CNTR-1428/59 12/07/2559 5 

 
23,750.00 CNTR-1426/59 08/07/2559 5 

31. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว 

โครงการจัดนิทรรศการงานแสดง
มหกรรมสินคาชุมชนตําบลแม
เมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 4,000.00 CNTR-0339/59 07/12/2558 5 

 
4,000.00 CNTR-0341/59 16/12/2558 5 

 
3,000.00 CNTR-0335/59 07/12/2558 5 

 
3,000.00 CNTR-0343/59 16/12/2558 5 

 
6,000.00 CNTR-0340/59 07/12/2558 5 

 
8,450.00 CNTR-0338/59 07/12/2558 5 

 
38,000.00 CNTR-0667/59 16/12/2558 5 

 
4,500.00 CNTR-0636/59 11/02/2559 5 

32. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุมวิสาหกิจเลี้ยงไก
พันธุพ้ืนเมือง/ไกพันธุไข 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 26,000.00 CNTR-0691/59 01/03/2559 5 

 
450.00 CNTR-0690/59 29/02/2559 5 
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14,550.00 CNTR-0910/59 29/02/2559 5 

33. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุมสานแหและยอ 
บานนาแขมพัฒนา หมูที่ 11 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000.00 10,800.00 นายพิทักษ ฟกประไพ 29/02/2559 30 

 
32,500.00 CNTR-0748/59 19/02/2559 5 

 
450.00 CNTR-0682/59 19/02/2559 5 

 
16,250.00 CNTR-0685/59 23/02/2559 5 

34. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว 

โครงการ "วันดอกเสี้ยว เที่ยว
ภูเขาไฟจําปาแดด ครั้งที่ 9 
ประจําป พ.ศ. 2559" 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 8,200.00 CNTR-0650/59 09/02/2559 5 

 
3,800.00 CNTR-0649/59 12/02/2559 5 

 
80,000.00 CNTR-0651/59 12/02/2559 5 

 
2,000.00 น.ส.วันวิสาข ศรีอ่ินแกว  01/03/2559 30 

35. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว 

โครงการทองเที่ยวแผนดินหวิด
และสรงน้ําพระธาตุขอุปคํา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 28,800.00 CNTR-1093/59 23/05/2559 5 

 
5,000.00 CNTR-1150/59 02/06/2559 5 

 
1,000.00 CNTR-1137/59 01/06/2559 5 

 
6,200.00 นายจิรัฎฐ ยารังษี 29/07/2559 30 

 
30,000.00 CNTR-1456/59 02/06/2559 5 

 
16,500.00 CNTR-1151/59 02/06/2559 5 

36. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว 

โครงการจัดกิจกรรมสงกรานต
อําเภอแมเมาะ "สีสันลานนา 
มหาสงกรานต แมเมาะ ครั้งที่ 2 
ประจําป 2559" 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

350,000.00 66,500.00 CNTR-0846/59 31/03/2559 5 

 
136,000.00 CNTR-0891/59 10/04/2559 7 

 
85,000.00 CNTR-0874/59 09/04/2559 7 

 
35,000.00 CNTR-0876/59 10/04/2559 7 

 
1,500.00 CNTR-0941/59 07/04/2559 5 

 
5,000.00 CNTR-0877/59 10/04/2559 5 

 
601.88 นายจิรัฎฐ ยารังษี 28/06/2559 30 

37. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและ

โครงการเทศกาลทองเที่ยวแม
เมาะ ประจําป 2559 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 24,000.00 CNTR-0199/59 21/11/2558 5 
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การทองเที่ยว 

 
15,000.00 CNTR-0203/59 27/11/2558 5 

 
70,000.00 CNTR-0202/59 25/11/2558 5 

 
85,000.00 CNTR-0201/59 27/11/2558 5 

 
3,000.00 นางวันวิสาข วงคนันตา 24/12/2558 30 

38. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว 

โครงการขุดลอกพรอมขยายสระ
กักเก็บน้ํา หมูที่ 9 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 172,981.91 CNTR-0540/59 29/01/2559 60 

39. ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว 

โครงการสรางแรงจูงใจในการ
ชําระภาษีและคาธรรมเนียม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 26,320.00 CNTR-0393/59 25/12/2558 5 

40. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการเศรษฐกิจชุมชน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

6,162.00 6,161.31 เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชนอําเภอแมเมาะ 

15/01/2559 15 

41. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
ประจําหมูบาน พรอมติดต้ัง
เครื่องหมายออกกําลังกายและ
อุปกรณสนามเด็กเลน และเวที
กลางแจงหมูที่ 3 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

600,000.00 599,500.00 CNTR-1295/59 10/06/2559 90 

42. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการจัดการแขงขันกีฬา
ผูสูงอายุตําบลแมเมาะ ประจําป 
2559 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 5,688.00 CNTR-0329/59 14/12/2558 5 

 
4,000.00 CNTR-0366/59 14/12/2558 5 

 
3,000.00 CNTR-0326/59 14/12/2558 5 

 
4,800.00 CNTR-0327/59 15/12/2558 5 

 
1,750.00 CNTR-0328/59 15/12/2558 5 

 
8,000.00 CNTR-0330/59 14/12/2558 5 

 
6,000.00 CNTR-0324/59 15/12/2558 5 

 
8,750.00 CNTR-0323/59 14/12/2558 5 

 
20,500.00 CNTR-0325/59 14/12/2558 5 

 
37,000.00 นางพรธนา พฤกษวราภรณ 20/01/2559 30 

43. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพ
ติด เทศบาลตําบลแมเมาะ 
(โครงการแขงขันฟุตซอลตานยา
เสพติด) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 13,996.00 CNTR-0636/59 05/02/2559 5 

 
8,088.00 CNTR-0586/59 04/02/2559 5 
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4,850.00 CNTR-0591/59 05/02/2559 5 

 
3,000.00 CNTR-0638/59 09/02/2559 23 

 
10,000.00 CNTR-0639/59 08/02/2559 24 

 
4,900.00 CNTR-0642/59 09/02/2559 23 

 
10,000.00 CNTR-0641/59 09/02/2559 23 

 
17,019.00 CNTR-0589/59 05/02/2559 35 

44. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงกฝกอบรมทักษะการวายน้ํา
แกเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ตําบล
แมเมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 7,800.00 CNTR-1285/59 15/06/2559 5 

 
900.00 CNTR-1286/59 15/06/2559 5 

 
5,305.00 CNTR-1284/59 15/06/2559 5 

 
30,000.00 CNTR-1287/59 18/06/2559 10 

 
12,000.00 CNTR-1283/59 15/06/2559 5 

 
43,200.00 

วาที่ ร.ต.หญิงดวงฤทัย วงศ
เปย 

22/07/2559 30 

45. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการสงเสริมกิจกรรม
นันทนาการเพ่ือสุขภาพ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 900.00 CNTR-1554/59 11/08/2559 5 

 
30,000.00 CNTR-1548/59 17/08/2559 10 

 
10,200.00 CNTR-1456/59 11/08/2559 5 

 
7,820.00 CNTR-1557/59 11/08/2559 5 

 
5,475.00 CNTR-1555/59 11/08/2559 5 

 
36,000.00 นางแพตทิชา จันตะไทย 06/09/2559 24 

46. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัด ทต.แมเมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 2,000.00 นายวีรชัย มะธะนะ 29/01/2559 30 

 
3,400.00 CNTR-0511/59 18/01/2559 5 

 
2,988.00 CNTR-0510/59 18/01/2559 5 

 
30,821.00 CNTR-0509/59 18/01/2559 5 

 
1,250.00 CNTR-0512/59 18/01/2559 5 
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47. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

อุดหนุน กรรมการหมูบาน ตาม
โครงการจัดการแขงขันกีฬา
ผูสูงอายุตําบลแมเมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

210,000.00 15,000.00 คณะกรรมการพัฒนา
หมูบาน ม.1 

09/12/2558 30 

 
15,000.00 

คณะกรรมการพัฒนา
หมูบาน ม.2 

09/12/2558 30 

 
15,000.00 

คณะกรรมการพัฒนา
หมูบาน ม.3 

09/12/2558 30 

 
15,000.00 

คณะกรรมการพัฒนา
หมูบาน ม.4 

09/12/2558 30 

 
15,000.00 

คณะกรรมการพัฒนา
หมูบาน ม.5 

09/12/2558 30 

 
15,000.00 

คณะกรรมการพัฒนา
หมูบาน ม.6 

09/12/2558 30 

 
15,000.00 

คณะกรรมการพัฒนา
หมูบาน ม.7 

09/12/2558 30 

 
45,000.00 

คณะกรรมการพัฒนา
หมูบาน ม.8 

09/12/2558 30 

 
15,000.00 

คณะกรรมการพัฒนา
หมูบาน ม.9 

09/12/2558 30 

 
15,000.00 

คณะกรรมการพัฒนา
หมูบาน ม.10 

09/12/2558 30 

 
15,000.00 

คณะกรรมการพัฒนา
หมูบาน ม.11 

09/12/2558 30 

 
15,000.00 

คณะกรรมการพัฒนา
หมูบาน ม.12 

09/12/2558 30 

48. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการปองกันภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลฯ 
(ปใหมและสงกรานต) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

160,000.00 11,700.00 CNTR-0351/59 18/12/2558 5 

 
5,475.00 CNTR-0398/59 29/12/2558 5 

 
11,356.00 CNTR-0352/59 18/12/2558 5 

 
11,088.00 CNTR-0894/59 05/04/2559 5 

 
6,150.00 CNTR-0893/59 11/04/2559 5 

 
20,000.00 CNTR-0892/59 08/04/2559 5 

49. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการฝกซอมแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจําป 
2559 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 800.00 CNTR-1116/59 25/05/2559 5 

 
450.00 CNTR-1099/59 25/05/2559 5 

 
1,020.00 CNTR-1115/59 25/05/2559 5 

 
9,000.00 CNTR-1110/59 25/05/2559 5 

 
9,000.00 CNTR-1160/59 27/05/2559 5 
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2,000.00 CNTR-1136/59 26/05/2559 5 

 
3,000.00 CNTR-1113/59 27/05/2559 5 

 
24,600.00 นายบุญชัย โพธิ์ทอง 09/06/2559 30 

50. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการใหความรูดานสาธารณ
ภัยและฝกทักษะดานการปองกัน
และระงับเหตุอัคคีภัยใน
สถานศึกษาเขตพ้ืนที่ตําบลแม
เมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

80,000.00 2,000.00 CNTR-1417/59 11/07/2559 5 

 
4,420.00 CNTR-1415/59 11/07/2559 5 

 
450.00 CNTR-1414/59 11/07/2559 5 

 
4,750.00 CNTR-1416/59 12/07/2559 5 

 
33,000.00 วาที่รอยตรีกัมปนาท ศรีคํา 29/07/2559 30 

 
1,750.00 CNTR-1442/59 21/07/2559 5 

 
3,900.00 CNTR-1418/59 11/07/2559 5 

51. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการฝกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.)ประจําป 2559 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 7,500.00 CNTR-1004/59 13/05/2559 5 

 
15,000.00 CNTR-1003/59 13/05/2559 5 

 
800.00 CNTR-1002/59 12/05/2559 5 

 
2,215.00 CNTR-0996/59 11/05/2559 5 

 
450.00 CNTR-1000/59 12/05/2559 5 

 
2,100.00 CNTR-1021/59 12/05/2559 5 

 
18,000.00 CNTR-1001/59 11/05/2559 5 

 
112,000.00 CNTR-0989/59 05/05/2559 7 

 
2,000.00 CNTR-1127/59 13/05/2559 5 

 
36,000.00 วาที่รอยตรีกัมปนาท ศรีคํา 08/06/2559 30 

52. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการผูสูงอายุย้ิม เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

400,000.00 18,750.00 CNTR-1199/59 11/05/2559 15 

 
18,750.00 CNTR-1199/59 11/05/2559 15 

 
18,750.00 CNTR-1199/59 11/05/2559 15 
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9,400.00 CNTR-1026/59 11/05/2559 5 

 
600.00 CNTR-1025/59 10/05/2559 5 

 
93,750.00 CNTR-1146/59 01/06/2559 29 

 
75,000.00 CNTR-1307/59 06/07/2559 22 

 
93,750.00 CNTR-1625/59 03/08/2559 29 

 
56,250.00 CNTR-1763/59 07/09/2559 15 

 
6,000.00 นายศักด์ิดา ชุมภูสืบ 20/09/2559 11 

 
9,000.00 นายสมศักด์ิ เตชะเทพ 20/09/2559 11 

53. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการปองกันปราบปรามและ
แกไขปญหายาเสพติดในเขต ทต.
แมเมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

80,000.00 17,700.00 นางเยาวนา จันทรเปง 26/07/2559 30 

 
1,040.00 CNTR-1337/59 21/06/2559 3 

 
799.00 CNTR-1271/59 22/06/2559 2 

 
2,040.00 CNTR-1338/59 22/06/2559 2 

 
1,892.00 CNTR-1336/59 22/06/2559 2 

 
5,052.00 CNTR-1335/59 21/06/2559 3 

 
12,500.00 CNTR-1334/59 23/06/2559 1 

 
5,500.00 CNTR-1356/59 21/06/2559 3 

54. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการ ครู D.A.R.E.การศึกษา
เพ่ือตอตานการใชยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000.00 1,855.00 CNTR-0441/59 07/01/2559 5 

 
1,300.00 CNTR-0440/59 07/01/2559 5 

 
750.00 CNTR-0712/59 29/02/2559 1 

 
2,700.00 CNTR-0794/59 25/02/2559 5 

 
2,043.00 CNTR-1472/59 03/08/2559 5 

 
1,200.00 CNTR-1633/59 03/09/2559 2 

 
750.00 CNTR-1631/59 05/09/2559 1 

 
7,800.00 นายพิเชษฐ สุคนธพันธุ 09/09/2559 21 
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55. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
และสงเสริมกิจกรรมของสมาชิก 
TO BE NUMBER ONE 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 1,700.00 CNTR-0377/59 19/12/2558 5 

 
3,600.00 CNTR-0399/59 19/12/2558 5 

 
12,600.00 นางเยาวนา จันทรเปง  28/12/2558 30 

 
3,000.00 CNTR-1353/59 21/06/2559 3 

 
6,000.00 CNTR-1352/59 23/06/2559 1 

 
10,000.00 CNTR-1350/59 21/06/2559 3 

 
10,000.00 CNTR-1351/59 23/06/2559 1 

56. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการบริการสาธารณสุข
เคลื่อนที่ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 300.00 CNTR-0640/59 09/02/2559 5 

 
16,410.00 CNTR-0552/59 29/01/2559 5 

 
1,470.00 CNTR-0626/59 10/02/2559 5 

 
1,200.00 CNTR-0797/59 16/03/2559 5 

57. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการอบรมนวดแผนไทยเพ่ือ
สุขภาพ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 600.00 CNTR-0449/59 08/01/2559 5 

 
450.00 CNTR-0443/59 07/01/2559 5 

 
12,000.00 นางธนกร ตุยเครือ 03/02/2559 30 

 
1,460.00 CNTR-0486/59 15/01/2559 5 

 
4,680.00 CNTR-0484/59 14/01/2559 5 

 
30,000.00 CNTR-0478/59 18/01/2559 12 

58. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการอบรมใหความรูแกผู
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 6,250.00 CNTR-1703/59 14/09/2559 1 

 
1,200.00 CNTR-1723/59 13/09/2559 2 

 
950.00 CNTR-1722/59 10/09/2559 5 

 
5,000.00 CNTR-1725/59 13/09/2559 2 

 
1,800.00 น.ส.ณัฐิรา พุทธวงศ 30/09/2559 1 

 
2,400.00 นายชุมพล กาไวย 30/09/2559 1 
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1,800.00 นายสุเทพ อินวัน 30/09/2559 1 

59. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการมหกรรมอาหาร
ปลอดภัยครั้งที่ 3 ประจําป พ.ศ. 
2559 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 1,400.00 CNTR-0378/59 19/12/2558 5 

 
32,500.00 นายสมทบ ธรรมสรางกูร 15/01/2559 30 

 
20,000.00 CNTR-0489/59 19/12/2558 5 

 
15,000.00 CNTR-0488/59 21/12/2558 5 

60. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

อุดหนุน สภ.แมเมาะ ตาม
โครงการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดและการจัดระเบียบ
สังคมตําบลแมเมาะ (งบสมทบ 
890 บาท) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

86,520.00 86,520.00 สถานีตํารวจภูธรแมเมาะ 09/08/2559 30 

61. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

อุดหนุน อสม. ตําบลแมเมาะ 
ตามโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

180,000.00 15,000.00 สาธารณสุขมูลฐานบานนา
แขมพัฒนา 

01/06/2559 30 

 
15,000.00 

สาธารณสุขมูลฐานบานใหม
มงคล 

06/06/2559 30 

 
15,000.00 

สาธารณสุขมูลฐานบานหวย
เปด 

06/06/2559 30 

 
15,000.00 

สาธารณสุขมูลฐานบาน
เวียงหงสลานนา 

06/06/2559 30 

 
15,000.00 

สาธารณสุขมูลฐานบานหวย
รากไม 

06/06/2559 30 

 
15,000.00 

สาธารณสุขมูลฐานบานหาง
ฮุง 

06/06/2559 30 

 
15,000.00 

สาธารณสุขมูลฐานบานปง
ชัย 

07/06/2559 30 

 
15,000.00 

สาธารณสุขมูลฐานบาน
หวยคิง 

07/06/2559 30 

 
15,000.00 

สาธารณสุขมูลฐานบาน
เวียงสวรรค 

07/06/2559 30 

 
15,000.00 

สาธารณสุขมูลฐานบาน
เมาะสถานี 

07/06/2559 30 

 
15,000.00 

สาธารณสุขมูลฐานบานใหม
นาแขม 

10/06/2559 30 

 
15,000.00 

สาธารณสุขมูลฐานบาน
เมาะหลวง 

03/08/2559 30 

62. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบาและสงเสริมการ
เลี้ยงสุนัชที่ถูกตองในเขต ทต.แม
เมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.00 5,002.00 CNTR-0906/59 19/04/2559 5 

 
84,600.00 CNTR-09098/59 19/04/2559 5 

 
17,550.00 CNTR-1031/59 19/04/2559 2 

 
4,495.00 CNTR-0908/59 19/04/2559 2 
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1,200.00 นางเยาวนา จันทรเปง 30/08/2559 30 

63. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการจัดการสุนัขจรจัดและลด
ปริมาณสุนัขและแมว 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000.00 450.00 CNTR-1600/59 19/08/2559 3 

 
1,250.00 CNTR-1597/59 21/08/2559 1 

64. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการรณรงคควบคุมปองกัน
โรคไขเลือดออก ในเขต ทต.แม
เมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000.00 16,000.00 นางณิชชา ตันติอําไพ 28/06/2559 30 

 
750.00 CNTR-1326/59 18/06/2559 5 

 
3,750.00 CNTR-1270/59 18/06/2559 5 

 
2,500.00 CNTR-1322/59 18/06/2559 5 

 
5,000.00 CNTR-1321/59 16/06/2559 2 

 
5,000.00 CNTR-1319/59 17/06/2559 1 

 
5,500.00 CNTR-1320/59 17/06/2559 1 

 
5,500.00 CNTR-1327/59 16/06/2559 2 

65. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการควบคุมปองกัน
โรคติดตอ/ไมติดตอในเขต ทต.แม
เมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 3,600.00 นางณิชชา ตันติอําไพ 15/07/2559 30 

 
450.00 CNTR-1411/59 01/07/2559 5 

 
2,790.00 CNTR-1412/59 01/07/2559 5 

 
3,000.00 CNTR-1410/59 05/07/2559 1 

 
3,600.00 CNTR-1362/59 05/07/2559 1 

66. ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการชุมชนตนแบบการ
จัดการขยะ (หนาบานปลอดถัง
ขยะ) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 9,095.00 CNTR-1604/59 31/08/2559 5 

 
24,500.00 CNTR-1714/59 06/09/2559 5 

 
14,775.00 CNTR-1634/59 06/09/2559 5 

 
1,250.00 CNTR-1726/59 18/09/2559 2 

67. ยุทธศาสตรที่ 5 การ
พัฒนาดานการศึกษาและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทงตําบลแมเมาะ ประจําป 
2558 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 35,500.00 CNTR-0163/59 20/11/2558 5 

 
20,000.00 CNTR-0173/59 20/11/2558 5 

 
20,000.00 CNTR-0174/59 20/11/2558 5 
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5,000.00 CNTR-0175/59 20/11/2558 5 

 
50,000.00 CNTR-0159/59 19/11/2558 5 

 
11,676.00 CNTR-0161/59 19/11/2558 5 

 
10,000.00 CNTR-0162/59 19/11/2558 5 

 
8,850.00 CNTR-0184/59 19/11/2558 5 

 
22,777.00 CNTR-0158/59 16/11/2558 5 

 
20,000.00 CNTR-0183/59 20/11/2558 5 

 
2,500.00 CNTR-0176/59 20/11/2558 5 

 
82,108.75 นางมนัสนันท หม่ืนสวัสดิกูร 22/12/2558 30 

 
727.17 

การไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดลําปาง 

24/02/2559 30 

68. ยุทธศาสตรที่ 5 การ
พัฒนาดานการศึกษาและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต ประจําป 2559 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 30,000.00 CNTR-964/59 26/04/2559 5 

 
30,000.00 CNTR-963/59 26/04/2559 5 

 
13,824.00 CNTR-991/59 23/04/2559 5 

 
1,127.00 CNTR-960/59 23/04/2559 5 

 
9,900.00 CNTR-962/59 26/04/2559 5 

 
2,000.00 CNTR-972/59 26/04/2559 5 

 
54,500.00 CNTR-965/59 26/04/2559 5 

 
9,600.00 CNTR-966/59 26/04/2559 5 

 
8,838.00 CNTR-955/59 23/04/2559 5 

 
23,000.00 CNTR-956/59 26/04/2559 5 

 
5,000.00 CNTR-959/59 26/04/2559 5 

 
10,000.00 CNTR-990/59 26/04/2559 5 

 
8,850.00 CNTR-961/59 23/04/2559 5 

 
900.00 CNTR-992/59 26/04/2559 5 
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7,200.00 CNTR-958/59 23/04/2559 5 

69. ยุทธศาสตรที่ 5 การ
พัฒนาดานการศึกษาและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการขวงพญา ภูมิปญญา 
วัฒนธรรมพ้ืนบาน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 5,390.00 CNTR-970/59 26/04/2559 5 

 
22,500.00 CNTR-969/59 26/04/2559 5 

 
10,000.00 CNTR-967/59 26/04/2559 5 

 
18,000.00 CNTR-971/59 26/04/2559 5 

 
3,374.00 CNTR-954/59 26/04/2559 5 

 
22,500.00 CNTR-968/59 26/04/2559 5 

 
11,442.00 CNTR-983/59 26/04/2559 5 

70. ยุทธศาสตรที่ 5 การ
พัฒนาดานการศึกษาและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการถายทอดภูมิปญญา
วัฒนธรรมทองถ่ินจากรุนสูรุน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

80,000.00 6,125.00 CNTR-1590/59 29/08/2559 2 

 
15,500.00 CNTR-1586/59 26/08/2559 5 

 
450.00 CNTR-1584/59 26/08/2559 5 

 
7,000.00 CNTR-1585/59 26/08/2559 5 

 
7,080.00 CNTR-1591/59 29/08/2559 2 

 
2,442.00 CNTR-1589/59 29/08/2559 2 

 
10,200.00 CNTR-1583/59 26/08/2559 5 

 
28,800.00 นางกานดา คําลือสาย 02/09/2559 29 

71. ยุทธศาสตรที่ 5 การ
พัฒนาดานการศึกษาและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมและ
พิธีทางศาสนาในวันสําคัญทาง
ศาสนา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 3,000.00 นางมนัสนันท หม่ืนสวัสดิกูร 28/07/2559 30 

 
18,000.00 CNTR-1405/59 04/07/2559 5 

 
1,250.00 CNTR-1406/59 04/07/2559 5 

 
4,400.00 CNTR-1430/59 08/07/2559 8 

 
3,290.00 CNTR-1432/59 08/07/2559 5 

 
6,383.00 CNTR-1431/59 04/07/2559 5 

 
7,800.00 CNTR-1407/59 04/07/2559 5 
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3,500.00 CNTR-1408/59 08/07/2559 1 

 
9,000.00 CNTR-1433/59 11/07/2559 5 

72. ยุทธศาสตรที่ 5 การ
พัฒนาดานการศึกษาและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

อุดหนุน กรรมการหมูบานตาม
โครงการประเพณีสงกรานตืและ
รดน้ําดําหัวผูสูงอายุในหมูบาน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

325,000.00 25,000.00 คณะกรรมการพัฒนา
หมูบาน ม.1 

21/04/2559 30 

 
25,000.00 

คณะกรรมการพัฒนา
หมูบาน ม.9 

21/04/2559 30 

 
25,000.00 

คณะกรรมการพัฒนา
หมูบาน ม.3 

21/04/2559 30 

 
25,000.00 

คณะกรรมการพัฒนา
หมูบาน ม.2 

22/04/2559 30 

 
25,000.00 

คณะกรรมการพัฒนา
หมูบาน ม.4 

22/04/2559 30 

 
25,000.00 

คณะกรรมการพัฒนา
หมูบาน ม.5 

22/04/2559 30 

 
25,000.00 

คณะกรรมการพัฒนา
หมูบาน ม.7 

22/04/2559 30 

 
25,000.00 

คณะกรรมการพัฒนา
หมูบาน ม.10 

22/04/2559 30 

 
25,000.00 

คณะกรรมการพัฒนา
หมูบาน ม.11 

22/04/2559 30 

 
25,000.00 

คณะกรรมการพัฒนา
หมูบาน ม.12 

22/04/2559 30 

 
25,000.00 

คณะกรรมการพัฒนา
หมูบาน ม.6 

19/04/2559 30 

 
50,000.00 

คณะกรรมการพัฒนา
หมูบาน ม.8 

19/04/2559 30 

73. ยุทธศาสตรที่ 5 การ
พัฒนาดานการศึกษาและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

อุดหนุนกรรมการหมูบานตาม
โครงการประเพณีลอยกระทง
หมูบาน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

360,000.00 30,000.00 คณะกรรมการหมูบาน ม.1 19/11/2558 30 

 
30,000.00 คณะกรรมการหมูบาน ม.2 19/11/2558 30 

 
30,000.00 คณะกรรมการหมูบาน ม.3 19/11/2558 30 

 
30,000.00 คณะกรรมการหมูบาน ม.4 19/11/2558 30 

 
30,000.00 คณะกรรมการหมูบาน ม.5 19/11/2558 30 

 
30,000.00 คณะกรรมการหมูบาน ม.7 19/11/2558 30 

 
60,000.00 คณะกรรมการหมูบาน ม.8 19/11/2558 30 

 
30,000.00 คณะกรรมการหมูบาน ม.9 19/11/2558 30 

 
30,000.00 

คณะกรรมการหมูบาน ม.
10 

19/11/2558 30 

 
30,000.00 

คณะกรรมการหมูบาน ม.
11 

19/11/2558 30 
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30,000.00 

คณะกรรมการหมูบาน ม.
12 

19/11/2558 30 

74. ยุทธศาสตรที่ 5 การ
พัฒนาดานการศึกษาและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

อุดหนุน สภาวัฒนธรรมอําเภอแม
เมาะ ตามโครงการสงเสริม
กิจกรรมตามประเพณีและสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน
ประจําป อําเภอแมเมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

79,000.00 79,000.00 สภาวัฒนธรรมอําเภอแม
เมาะ 

27/01/2559 15 

75. ยุทธศาสตรที่ 5 การ
พัฒนาดานการศึกษาและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการสงเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาทองถ่ิน ตามโครงการ
สนับสนุนคาใชจายการบริการ
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค 

2,144,300.00 73,500.00 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแมเมาะ-คาจัดการ
เรียนการสอน 

20/11/2558 30 

 
32,200.00 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
เมาะหลวง-คาจัดการเรียน
การสอน 

20/11/2558 30 

 
9,329.00 CNTR-1663/59 06/07/2559 2 

 
450.00 CNTR-1662/59 06/09/2559 3 

76. ยุทธศาสตรที่ 5 การ
พัฒนาดานการศึกษาและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการปรับปรุงหองเรียน เพ่ือ
จัดเปนหองโสตทัศนูปการ 
(Mutimedia) โรงเรียนเทศบาล
แมเมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

400,000.00 399,000.00 CNTR-1248/59 20/04/2559 60 

77. ยุทธศาสตรที่ 5 การ
พัฒนาดานการศึกษาและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการอาหารเสริม (นม) แก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตําบลแมเมาะ โรงเรียนเทศบาล
แมเมาะ และโรงเรียนสังกัด 
สพท.ลําปางเขต 1 ในเขต
เทศบาลตําบลแมเมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

3,700,000.00 250,698.00 CNTR-0309/59 21/12/2558 31 

 
261,160.00 CNTR-0308/59 01/11/2558 30 

 
1,198,283.00 CNTR-1264/59 31/12/2559 54 

78. ยุทธศาสตรที่ 5 การ
พัฒนาดานการศึกษาและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

อุดหนุน โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียน สังกัด สพท.ลําปางเขต 
1 ในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

4,880,000.00 1,047,000.00 โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ 27/01/2559 30 

 
1,047,000.00 โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ 09/12/2558 30 

 
128,000.00 โรงเรียนวัดบานแขม 09/12/2558 30 

 
46,000.00 

โรงเรียนบานเวียงหงส
ลานนา 

09/12/2558 30 

 
46,000.00 

โรงเรียนบานเวียงหงส
ลานนา 

09/02/2559 30 

 
128,000.00 โรงเรียนวัดบานแขม 09/02/2559 30 

 
142,000.00 โรงเรียนวัดบานแขม 01/06/2559 30 

 
40,000.00 

โรงเรียนบานเวียงหงส
ลานนา 

24/06/2559 30 

 
1,051,000.00 โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ 08/09/2559 22 
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40,000.00 

โรงเรียนบานเวียงหงส
ลานนา 

23/09/2559 8 

 
142,000.00 โรงเรียนวัดบานแขม 23/08/2559 8 

79. ยุทธศาสตรที่ 5 การ
พัฒนาดานการศึกษาและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

อุดหนุน โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ 
ตามโครงการจางวิทยากรชาว
ตางประเทศเพ่ือเตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ (สมทบ 
50,000 บาท) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

400,000.00 400,000.00 โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ 15/02/2559 30 

80. ยุทธศาสตรที่ 5 การ
พัฒนาดานการศึกษาและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

อุดหนุนโรงเรียนแมเมาะวิทยา 
ตามโครงการจางวิทยากรชาวตาง
ประเทสเพ่ือเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียนโรงเรียนแม
เมาะวิทยา (สมทบ 50,000 บาท) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

240,000.00 240,000.00 โรงเรียนแมเมาะวิทยา 25/08/2559 30 

81. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

โครงการวันเทศบาล ประจําป 
2559 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 10,800.00 CNTR-0902/59 22/04/2559 5 

 
6,480.00 CNTR-0926/59 20/04/2559 5 

 
3,000.00 CNTR-0897/59 22/04/2559 5 

 
875.00 CNTR-0900/59 22/04/2559 5 

 
1,087.00 CNTR-0904/59 19/04/2559 5 

 
1,000.00 CNTR-0899/59 21/04/2559 5 

 
6,300.00 CNTR-0901/59 22/04/2559 5 

 
3,000.00 CNTR-0951/59 22/04/2559 5 

 
1,560.00 CNTR-0950/59 20/04/2559 5 

82. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

โครงการเทศบาล "พบประชาชน" เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 4,335.00 CNTR-0744/59 09/03/2559 5 

 
7,000.00 CNTR-0805/59 18/03/2559 5 

 
3,000.00 CNTR-0747/59 09/03/2559 5 

 
12,384.00 CNTR-0780/59 09/03/2559 5 

 
5,410.00 CNTR-0826/59 25/03/2559 5 

 
5,810.00 CNTR-0825/59 19/03/2559 5 

 
7,000.00 CNTR-0828/59 25/03/2559 5 

83. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

โครงการ 88 เทิดไทองคราชาของ
แผนดิน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.00 12,000.00 CNTR-0311/59 05/12/2558 5 
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12,438.00 CNTR-0312/59 14/11/2558 5 

 
39,750.00 CNTR-0299/59 05/12/2558 5 

 
15,000.00 CNTR-0298/59 05/12/2558 5 

 
1,500.00 CNTR-0300/59 02/12/2558 5 

 
9,000.00 CNTR-0301/59 02/12/2558 5 

 
5,700.00 CNTR-0303/59 05/12/2558 5 

 
3,000.00 CNTR-0319/59 02/12/2558 5 

 
2,500.00 CNTR-0358/59 05/12/2558 5 

 
5,000.00 CNTR-0305/59 05/12/2558 5 

 
3,000.00 CNTR-0306/59 14/11/2558 5 

 
1,000.00 CNTR-0307/59 05/12/2558 5 

 
26,000.00 CNTR-0310/59 05/12/2558 5 

 
4,230.00 CNTR-0320/59 03/12/2558 5 

 
900.00 CNTR-0302/59 04/12/2558 5 

 
5,500.00 นางสาวหฤทัย ศรีอุทิศ 23/12/2558 30 

84. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

เทิดไทองคราชินี คูบารมีองค
ราชันย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 15,000.00 CNTR-1537/59 12/08/2559 5 

 
900.00 CNTR-1575/59 25/08/2559 5 

 
750.00 CNTR-1599/59 30/08/2559 5 

 
80,000.00 CNTR-1635/59 25/08/2559 5 

85. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

โครงการสรางรัก สามัคคี เมือง
คนดีที่นาอยู 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 2,000.00 CNTR-1732/59 20/09/2559 5 

 
46,000.00 CNTR-1734/59 19/09/2559 5 

 
1,800.00 CNTR-1730/59 19/09/2559 5 

86. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

โครงการสรางพลเมืองดีในวิถี
ประชาธิปไตย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 450.00 CNTR-1632/59 05/09/2559 5 
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3,000.00 CNTR-1654/59 08/09/2559 5 

 
4,500.00 CNTR-1653/59 08/09/2559 5 

 
17,230.00 CNTR-1648/59 07/09/2559 5 

 
15,000.00 นางมยุเรศ สมปาน 27/09/2559 4 

87. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

โครงการอบรม ศึกษาดูงาน
ผูสูงอายุ เทศบาลตําบลแมเมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

900,000.00 454,000.00 นายพิทักษ ฟกประไพ 09/02/2559 30 

 
357,000.00 CNTR-0503/59 20/01/2559 5 

 
15,000.00 CNTR-0537/59 20/01/2559 5 

 
22,500.00 CNTR-0536/59 20/01/2559 5 

 
15,000.00 CNTR-0539/59 20/01/2559 5 

 
3,000.00 CNTR-0538/59 19/01/2559 5 

 
600.00 CNTR-0496/59 18/01/2559 5 

 
5,100.00 CNTR-0499/59 18/01/2559 5 

 
3,000.00 CNTR-0500/59 18/01/2559 5 

88. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

โครงการพัฒนาศักยภาพหมอ
พ้ืนบานตําบลแมเมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 2,000.00 CNTR-0847/59 30/03/2559 3 

 
450.00 CNTR-0853/59 30/03/2559 3 

 
470.00 CNTR-0854/59 30/03/2559 3 

 
470.00 CNTR-0857/59 30/03/2559 3 

 
3,000.00 CNTR-0850/59 01/04/2559 1 

 
2,000.00 CNTR-0855/59 01/04/2559 1 

 
10,800.00 นางธนกร ตุยเครือ 08/04/2559 30 

89. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

โครงการอบรมและพัฒนา
ศักยภาพของผูปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อส
ม.) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

700,000.00 155,000.00 CNTR-0730/59 08/03/2559 2 

 
3,000.00 CNTR-0784/59 05/03/2559 5 

 
600.00 CNTR-0781/59 05/03/2559 5 
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5,052.00 CNTR-0782/59 05/03/2559 5 

 
21,240.00 CNTR-0795/59 05/03/2559 5 

 
14,600.00 CNTR-0785/59 05/03/2559 5 

 
11,046.00 CNTR-0796/59 05/03/2559 5 

 
73,000.00 CNTR-0786/59 05/03/2559 5 

 
36,500.00 CNTR-0783/59 07/03/2559 1 

 
7,200.00 CNTR-0664/59 27/01/2559 2 

90. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

โครงการสงเสริมกิจกรรมเก่ียวกับ
เด็กและเยาวชนจัดงานวันเด็ก
แหงชาติประจําป 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 26,150.00 CNTR-0360/59 18/12/2558 5 

 
13,388.00 CNTR-0361/59 17/12/2558 5 

 
48,020.00 CNTR-0359/59 18/12/2558 5 

 
27,000.00 CNTR-0375/59 21/12/2558 5 

 
3,500.00 CNTR-0404/59 05/01/2559 5 

 
4,400.00 CNTR-0402/59 05/01/2559 5 

 
15,500.00 CNTR-0405/59 05/01/2559 5 

 
18,328.00 CNTR-0403/59 05/01/2559 5 

 
4,000.00 นางมนัสนันท หม่ืนสวัสดิกูร 29/01/2559 30 

 
38,500.00 CNTR-0406/59 05/01/2559 5 

91. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการและสมาชิก
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแม
เมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 3,000.00 CNTR-1263/59 20/06/2559 5 

 
10,000.00 CNTR-1272/59 24/06/2559 5 

 
38,000.00 CNTR-1255/59 24/06/2559 5 

 
9,600.00 CNTR-1257/59 20/06/2559 5 

 
7,500.00 CNTR-1259/59 23/06/2559 5 

 
15,000.00 CNTR-1258/59 20/06/2559 5 
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8,300.00 CNTR-1261/59 20/06/2559 5 

 
108,600.00 น.ส.นันทนภัส ม่ันเข็มทอง 22/07/2559 30 

92. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการฯ และสมาชิกสภาเด็ก 
เยาวชนตําบลแมเมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 145,600.00 CNTR-0861/59 02/04/2559 4 

 
450.00 CNTR-0838/59 29/03/2559 5 

 
3,000.00 CNTR-0840/59 29/03/2559 5 

 
2,000.00 CNTR-0837/59 29/03/2559 5 

 
5,050.00 CNTR-0839/59 29/03/2559 5 

 
10,000.00 CNTR-0836/59 01/04/2559 5 

93. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

โครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพองคกรและบทบาทสตรี
ตําบลแมเมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

400,000.00 209,900.00 นายพิทักษ ฟกประไพ 22/06/2559 30 

 
162,000.00 CNTR-1243/59 13/06/2559 4 

 
4,125.00 CNTR-1241/59 07/06/2559 5 

 
16,250.00 CNTR-1240/59 13/06/2559 5 

 
2,000.00 CNTR-1237/59 10/06/2559 5 

 
600.00 CNTR-1238/59 07/06/2559 5 

 
4,500.00 CNTR-1239/59 07/06/2559 5 

94. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

โครงการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

80,000.00 22,400.00 CNTR-0558/59 29/01/2559 5 

 
2,988.00 CNTR-0559/59 01/02/2559 5 

 
38,500.00 CNTR-0563/59 02/02/2559 5 

95. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

โครงการขับเคลื่อนการจัดทํา
แผนพัฒนาหมูบาน (แผนชุมชน) 
เพ่ือการจัดการตนเองตําบลแม
เมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 9,626.00 CNTR-0158/59 08/01/2559 5 

 
450.00 CNTR-0466/59 08/01/2559 5 

 
7,050.00 CNTR-0469/59 12/01/2559 5 

 
4,800.00 

นางสาวอุบลรัตน ชัย
นันทรัตน 

20/01/2559 30 

 
10,575.00 CNTR-0528/59 12/01/2559 5 
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96. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

โครงการฝกอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานคณะผูบริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาล ผูนําชุมชน
และผูปฏิบัติงาน ทต.แมเมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

800,000.00 48,000.00 CNTR-0623/59 10/02/2559 5 

 
6,000.00 CNTR-0622/59 11/02/2559 5 

 
450.00 CNTR-0632/59 11/02/2559 5 

 
182,000.00 CNTR-0679/59 24/02/2559 5 

 
273,000.00 นางนลัทพร เอ่ียมสําอางค 01/03/2559 30 

 
132,400.00 นางพรธนา พฤกษวราภรณ 08/04/2559 30 

97. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง แนวทางการจัดวางระบบ
และประเมินผลการควบคุม
ภายใน และวินัยทางงบประมาณ
และการคลัง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

80,000.00 7,000.00 CNTR-1251/59 13/06/2559 5 

 
2,460.00 CNTR-1184/59 07/06/2559 5 

 
3,600.00 CNTR-1214/59 08/06/2559 5 

 
5,400.00 นายนนทนที เครือวงศ 22/06/2559 30 

 
5,400.00 นายชูเกียรติ ดินประภา 22/06/2559 30 

 
46,800.00 หจก.เอเซียลําปางโฮเต็ล 22/06/2559 30 

98. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรทางการศึกษา สังกัด
เทศบาลตําบลแมเมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 450.00 CNTR-1468/59 30/07/2559 5 

 
2,739.00 CNTR-1462/59 02/08/2559 5 

 
5,850.00 CNTR-1467/59 29/07/2559 5 

 
27,000.00 CNTR-1461/59 04/08/2559 3 

 
55,755.00 นางมนัสนันท หม่ืนสวัสดิกูร 31/08/2559 30 

99. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการจัด
การศึกษาของเทศบาลตําบลแม
เมาะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 149,820.00 นางมนัสนันท หม่ืนสวัสดิกูร 19/03/2559 30 

 
450.00 CNTR-0815/59 22/03/2559 5 

 
18,250.00 CNTR-0821/59 22/03/2559 5 

 
6,875.00 CNTR-0820/59 24/03/2559 5 
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91,000.00 CNTR-0873/59 28/03/2559 5 

 
11,534.00 CNTR-0814/59 22/03/2559 5 

100. ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

โครงการอบรมและพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุขของเจาหนาที่ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 600.00 CNTR-0557/59 27/01/2559 5 

 
4,500.00 CNTR-0545/59 29/01/2559 5 

 
56,700.00 CNTR-0562/59 04/02/2559 5 

 
12,000.00 CNTR-0660/59 27/01/2559 2 

 
11,620.00 CNTR-0663/59 27/01/2559 2 

 
6,000.00 CNTR-0666/59 28/01/2559 5 

 
2,814.00 CNTR-0662/59 27/01/2559 2 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2559 
เทศบาลตําบลแมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100% 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 

88.0 107.11 37.0 52.08 23.0 29.73 23.0 29.73 23.0 29.73 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาดานการ
อนุรักษและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

15.0 5.69 4.0 0.66 3.0 0.39 3.0 0.39 3.0 0.39 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

22.0 6.40 15.0 2.29 13.0 1.32 13.0 1.32 13.0 1.32 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาดาน
สังคมและสุขภาวะอนามัย 

47.0 9.99 29.0 3.37 27.0 2.74 27.0 2.74 27.0 2.74 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิปญญาทองถ่ิน 

19.0 25.65 16.0 13.54 14.0 8.22 14.0 8.22 14.0 8.22 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาดาน
การเมืองและการพัฒนาองคกร 

37.0 32.40 26.0 14.19 20.0 3.87 20.0 3.87 20.0 3.87 

 
ตาราง    :  เปรียบเทียบจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามป  ประจําป พ.ศ.2559 
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4. ผลการดําเนินงาน 
เทศบาลตําบลแมเมาะ ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2559 ในเขตพ้ืนท่ี โดย

ไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจน 
โครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยมีผล   
การดําเนินงานท่ีสําคัญดังนี้ 
 

เทศบาลตําบลแมเมาะ ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2559 ในเขตพ้ืนท่ี โดย
ไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจน 
โครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยมีผล   
การดําเนินงานท่ีสําคัญดังนี้ 

 
1. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน สี่แยกทางสาย - บานหวายหวาน หมูท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
     2. โครงการกอสรางถนน บริเวณหนาอาคาร ผูสูงอายุ - ตลาด SML พรอมเทลาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      3. โครงการปรับปรุงและซอมแซมถนน สายซอย 6 บานลุงสุรินทร - บานแมเหลี่ยม  

    (ขางสระน้ําทายหมูบาน) หมู 11 
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     4. โครงการกอสรางฟุตบาทถนนสายหนาโรงเรียนอนุบาลแมเมาะ 
 
 
  
 
 
 
 
 
         
     5. โครงการสรางเมรุฌาปนสถานบานปงชัย หมูท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
     6. โครงการกอสรางอาคารศาลาฌาปนสถานประจําหมูบาน หมูท่ี 8 
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      7. โครงการกอสรางหลังคาคลุมสนามเด็กเลน หมูท่ี 9 
 

                         
 
 
     8. โครงการพิทักษและอนุรักษปาตนน้ํา 
 

                         
 
 
 
     9. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ซอย 1 หมูท่ี 7 
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    10. โครงการ "วันดอกเสี้ยว เท่ียวภูเขาไฟจําปาแดด ครั้งท่ี 9 ประจําป พ.ศ. 2559" 
 

            
 
     11. โครงการทองเท่ียวแผนดินหวิดและสรงน้ําพระธาตุขอุปคํา 
 

             
 
     12. โครงการจัดกิจกรรมสงกรานตอําเภอแมเมาะ "สีสันลานนา มหาสงกรานต แมเมาะ ครั้งท่ี 2  

     ประจําป 2559" 
 

             
 
 
     13. โครงการเทศกาลทองเท่ียวแมเมาะ ประจําป 2559 
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      14. โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด เทศบาลตําบลแมเมาะ (โครงการแขงขันฟุตซอลตานยาเสพติด)  
 

            
 
      15. โครงการสงเสริมกิจกรรมนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 
 

             
 
 
       16 . โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด ทต.แมเมาะ 
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        17.  โครงการฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําป 2559 
 

               
 
 
         18. โครงการใหความรูดานสาธารณภัยและฝกทักษะดานการปองกันและระงับเหตุอัคคีภัยในสถานศึกษา
เขตพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะ 
 

                
 
 
         19. โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)ประจําป 2559 
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     20. โครงการผูสูงอายุยิ้ม 
 

         
 
 
 
     21. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและสงเสริมกิจกรรมของสมาชิก TO BE NUMBER ONE 
 

             
 
 
     22. โครงการรณรงคควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก ในเขต ทต.แมเมาะ 
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         23. โครงการชุมชนตนแบบการจัดการขยะ (หนาบานปลอดถังขยะ) 
 

   
 
 
 
     24. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตําบลแมเมาะ ประจําป 2558 
 

           
 
 
     25. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต ประจําป 2559 
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     26. โครงการขวงพญา ภูมิปญญา วัฒนธรรมพ้ืนบาน 
 

            
 
 
     27. โครงการถายทอดภูมิปญญาวัฒนธรรมทองถ่ินจากรุนสูรุน 
 

             
 
 
     28. โครงการสนับสนุนกิจกรรมและพิธีทางศาสนาในวันสําคัญทางศาสนา 
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     29. โครงการวันเทศบาล ประจําป 2559 
 

             
 
 
     30. โครงการ 88 เทิดไทองคราชาของแผนดิน 
 

            
 
 
     31. เทิดไทองคราชินี คูบารมีองคราชันย 
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     32. โครงการสรางรัก สามัคคี เมืองคนดีท่ีนาอยู 
 

             
 
 
     33. โครงการสรางพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย 
 

             
 
 
     34. โครงการสงเสริมกิจกรรมเก่ียวกับเด็กและเยาวชนจัดงานวันเด็กแหงชาติประจําป 
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     35. โครงการฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ผูนําชุมชนและ
ผูปฏิบัติงาน ทต.แมเมาะ 
 

         
 
     36. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายใน และ
วินัยทางงบประมาณและการคลัง 
 

          
 
 
     37. โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของเจาหนาท่ี 
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สรุปผลสําเร็จของแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559 – 2561 
 

บทสรุปการบริหาร 
ความสําเร็จของการนําแผนพัฒนาสูการปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
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สรุป  :  เทศบาลตําบลแมเมาะ ไดกําหนดแผนงาน/โครงการ บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ. 2559-2561) โดยในปพ.ศ. 2559 ไดมีการกําหนดแผนงาน/โครงการไวภายใตยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวน 228 โครงการ สามารถนํามาจัดทํางบประมาณ (เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2559) 
ไดจํานวน 127 โครงการ และเปนโครงการท่ีเบิกจายจากเงินสะสม จํานวน 2 โครงการ   คิดความสําเร็จเปน 
59.22% 

บทสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
รายงานการวิจัยการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของ

เทศบาลตําบลแมเมาะ 
 

บทสรุป 
 

การสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลแมเมาะ ประจําป
งบประมาณ 2559 ครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการ

ยุทธศาสตร 

ผลการดําเนินโครงการ 

จํานวน อนุมัติงบประมาณ คิดเปอรเซ็นตความสําเร็จ 

1. การพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ 88 39 44.32% 

2. การพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 15 4 26.66% 

3. การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 22 15 68.18% 

4. การพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย 47 29 61.70% 

5. การพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถ่ิน 19 16 84.21% 

6. การพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร 37 26 70.27% 

รวมทุกยุทธศาสตร 228 129 59.22% 

รอยละความสําเร็จ 

 
 

 

1. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

2. การพัฒนาดาน
อนุรักษและบริหาร

จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

3. ดานการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจและ

การทองเที่ยว 

4. การพัฒนาดาน
สังคม และสุขภาวะ

อนามัย 

5. การพัฒนา
ดานการศึกษา
และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

6. การพัฒนา
ดานการ 

เมืองและการ
พัฒนาองคกร 

รอยละความสําเรจ็ 44.32% 26.66% 68.18% 61.70% 84.21% 70.27% 
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ของเทศบาลตําบลแมเมาะ ซ่ึงใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจเปนกรอบในการดําเนินงาน โดยกําหนดประชากรและกลุม
ตัวอยาง คือ ประชาชนผูรับบริการตอโครงการตางๆ 5 งานบริการ คือ โครงการกอสรางฟุตบาท บริเวณโรงเรียน
อนุบาลแมเมาะ, โครงการกอสรางหอนาฬิกา บริเวณตลาด ซอย 5, โครงการกอสรางหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงคประจําหมูบาน หมูท่ี 1, โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลแมเมาะ และ โครงการรณรงคปองกันไขเลือดออกและโครงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบา การศึกษาในครั้งนี้ได
ดําเนินงานครบถวนทุกข้ันตอนตามกรอบแนวคิดท่ีไดกําหนดไว  และไดนําผลท่ีไดจากการศึกษามาวิเคราะห 
สังเคราะห โดยไดผลสรุปในภาพรวมซ่ึงสามารถอธิบายไดดังนี้ 

 

งานบริการ คาเฉล่ีย S.D. รอยละ 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. โครงการกอสรางฟุตบาท บริเวณโรงเรียนอนุบาล 
แมเมาะ 

4.01 0.69 80.20 มาก 

2. โครงการกอสรางหอนาฬิกา บริเวณตลาด ซอย 5 4.02 0.71 80.40 มาก 

3. โครงการกอสรางหลังคาคลุมลานอเนกประสงค
ประจําหมูบาน หมูท่ี 1 

4.17 0.52 83.40 มาก 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิก
สภาเด็กและเยาวชน ตําบลแมเมาะ 

4.22 0.69 84.40 *มากท่ีสุด* 

5. โครงการรณรงคปองกันไขเลือดออกและโครงการ
ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบา  

3.88 0.72 77.60 มาก 

 
 
 
 
 
จากผลการประเมินพบวาภาพรวมของความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการตางๆ 

โดยสวนใหญอยูในระดับ  มาก  การใหบริการท่ีสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการใน อันดับท่ี 1 คือ 
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ตําบลแมเมาะ   รองลงมาคือ   
โครงการกอสรางหลังคาคลุมลานอเนกประสงคประจําหมูบาน หมูท่ี 1, โครงการกอสรางหอนาฬิกาบริเวณ
ตลาดซอย 5, โครงการกอสรางฟุตบาท บริเวณโรงเรียนอนุบาลแมเมาะ และโครงการรณรงคปองกัน
ไขเลือดออกและโครงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบา ตามลําดับ  
 

รายงานผลการวิเคราะหความพึงพอใจในแตละงานบริการ ท้ัง 5 งานบริการ พบวา....... 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ตําบลแมเมาะ 
ความพึงพอใจของประชาชนตอ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกสภาเด็ก

และเยาวชนตําบลแมเมาะ ในภาพรวม มีความพึงพอใจในระดับ มากท่ีสุด ประเด็นท่ีมีความพึงพอใจสูงท่ีสุด 
ไดแก มีการอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรม มีการสนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอ  รองลงมาคือ มี
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การดําเนินงานภายใตหลักการเด็กนํา ผูใหญหนุน เจาหนาท่ีมีการตรวจติดตามการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการฯ อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง  เจาหนาท่ีมีอัธยาศัยไมตรีดี และมีความเปนกันเอง  

 
2) โครงการกอสรางหลังคาคลุมลานอเนกประสงคประจําหมูบาน หมูท่ี 1 
ความพึงพอใจของประชาชนตอ โครงการกอสรางหลังคาคลุมลานอเนกประสงคประจําหมูบาน 

หมูท่ี 1 ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ  มาก  ประเด็นท่ีมีความพึงพอใจสูงท่ีสุด 4 อันดับ ไดแก ดานการ
อํานวยความสะดวกและความคุมคาของโครงการ มีลานอเนกประสงคเพ่ือจัดกิจกรรมเปนประจํา รองลงมาคือ 
ดานความปลอดภัย มีการติดตั้งไฟฟา เตรียมพรอมสําหรับการจัดกิจกรรม และ ดานการบํารุงรักษา ตามลําดับ   

 
3) โครงการกอสรางหอนาฬิกา บริเวณตลาดซอย 5 
ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการโครงการ กอสรางหอนาฬิกา บริเวณตลาดซอย 5   

ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ  มาก  ประเด็นท่ีมีความพึงพอใจสูงท่ีสุด 3 อันดับ ไดแก ดานความคุมคา
ของโครงการ  มีการจัดสถานท่ีภายในหอนาฬิกาเพ่ือประกาศ/แจงขอมูลขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมโครงการตางๆ 
อยางชัดเจน รองลงมาคือ ดานการอํานวยความสะดวก และดานการบํารุงรักษา ตามลําดับ   

 
4) โครงการกอสรางฟุตบาท บริเวณโรงเรียนอนุบาลแมเมาะ 
ความพึงพอใจของประชาชนตอ โครงการกอสรางฟุตบาท บริเวณโรงเรียนอนุบาลแมเมาะ ใน

ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก ประเด็นท่ีมีความพึงพอใจสูงท่ีสุด ไดแก ดานการอํานวยความสะดวก มี
ทางเดินท่ีกวาง ยกระดับใหพนจากบริเวณน้ําทวมขัง รองลงมา คือ ดานความคุมคาของโครงการ ดานความ
ปลอดภัย และดานการบํารุงรักษา ตามลําดับ 

 
 

5) โครงการรณรงคปองกันไขเลือดออก และโครงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบา 
ความพึงพอใจของประชาชนตอ โครงการรณรงคปองกันไขเลือดออกและโครงการฉีดวัคซีนพิษ

สุนัขบา  ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก  ประเด็นท่ีมีความพึงพอใจสูงท่ีสุด 4 อันดับ ไดแก           
ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ มีการรณรงคปองกันอยางสมํ่าเสมอ ใหความรูความเขาใจ สงเสริม
ประชาชนใหมีสวนรวม  มีการประชาสัมพันธและชองทางการติดตอขอรับบริการท่ีสะดวก รองลงมาคือ ดาน     
สิ่งอํานวยความสะดวก มีอุปกรณท่ีเพียงพอ ดานเจาหนาท่ีและบุคลากรผูใหบริการ  ตอบขอซักถามอยางถูกตอง
ชัดเจน เปนกันเอง และดานคุณภาพในการบริการ สะดวกรวดเร็ว ไมยุงยากซับซอน  
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จากผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
ตําบลแมเมาะ พบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลแมเมาะอยูในระดับ
มากถึงมากท่ีสุด ซ่ึงสะทอนวาเทศบาลตําบลแมเมาะสามารถดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคในการตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี อยางไรก็ตาม ในประเด็นท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
เทศบาลตําบลแมเมาะจะตองรักษาระดับคุณภาพการดําเนินงานไวตอไป และสําหรับประเด็นท่ีประชาชนมีความ
พึงพอใจนอยท่ีสุด แมคะแนะจะอยูในระดับมาก เทศบาลตําบลแมเมาะจําเปนตองนํามาพิจารณาและพัฒนา
ตอไปเพ่ือใหการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลแมเมาะดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 

 

โดยประเด็นท่ีประชาชนมีความพึงพอใจนอยท่ีสุดและควรไดรับการพัฒนาตอไปดังนี้ 

ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ ประเด็นท่ีประชาชนมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ 
มีชองทางการติดตอขอรับบริการท่ีสะดวก ไมยุงยาก เทศบาลตําบลแมเมาะควรเพ่ิมชองทางการติดตอสื่อสารท่ี
หลากหลายเพ่ือใหประชาชนสามารถเลือกใชไดอยางเหมาะสม 

ดานเจาหนาท่ีและบุคลากรผูใหบริการ  ประเด็นท่ีประชาชนมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ 
เจาหนาท่ีมีการดําเนินงานอยางท่ัวถึง ท้ังจากระดับคะแนนความพึงพอใจและขอเสนอแนะโดยตรงจาก
ประชาชนสอดคลองกัน โดยประชาชนมีความเห็นวาการดําเนินงานของเจาหนาท่ียังไมท่ัวถึง  ทําใหประชาชน
บางกลุมไมไดรับบริการจากโครงการ เทศบาลตําบลแมเมาะจึงควรมีมาตรการในการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีใหเปนไปอยางท่ัวถึง 

ดานส่ิงอํานวยความสะดวกและการอํานวยความสะดวก  ประเด็นท่ีประชาชนมีความ       
พึงพอใจนอยท่ีสุด คือ มีวัสดุอุปกรณท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ประเด็นนี้เก่ียวของโดยตรงกับการจัดสรร
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งบประมาณของเทศบาลตําบลแมเมาะ โครงการท่ีมีประชาชนกลุมเปาหมายจํานวนมาก อาจมีความจําเปนตอง
จัดสรรงบประมาณสําหรับวัสดุอุปกรณใหเพียงพอเพ่ือใหการบริการเปนไปอยางรวดเร็วและท่ัวถึง 

ดานคุณภาพในการใหบริการและการดําเนินโครงการ ประเด็นท่ีประชาชนนอยท่ีสุด  คือ     
มีการใหบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว ไมยุงยากซับซอน ประเด็นนี้เก่ียวของกับท้ังจํานวนเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ี และระบบในการใหบริการ เทศบาลตําบลแมเมาะจึงควรมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและ
ระบบการใหบริการท่ีชัดเจน 

ดานการบํารุงรักษา  ประเด็นท่ีประชาชนมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ มีการติดตามดูแล 
ตรวจสอบ อยางสมํ่าเสมอ ในโครงการท่ีเปนการกอสรางสาธารณสถานตางๆ เทศบาลตําบลแมเมาะควรมี
แนวทางในการติดตามดูแล ตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหสิ่งท่ีไดกอสรางมานั้นมีอายุการใชงานไดนานและ  
คงสภาพ ซ่ึงสามารถสะทอนความคุมคาของโครงการไดอีกทางหนึ่งดวย 

 

จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตําบล  
แมเมาะ ท้ัง 5 โครงการ ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอประเด็นปญหาและขอเสนอแนะของแตละโครงการดังนี้  

1) โครงการกอสรางฟุตบาท บริเวณโรงเรียนอนุบาลแมเมาะ  

 ปญหา 

  -  

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีแผงก้ันโดยรอบฟุตบาท 

 

2) โครงการกอสรางหอนาฬิกา บริเวณตลาดซอย 5  

ปญหา 

 - ตัวเลขนาฬิกาขาดหายในบางครั้งทําใหมองเห็นไมชัดเจน 

- นาฬิกาเสียเปนบางชวง 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีเจาหนาท่ีดูแลความสะอาดอยางสมํ่าเสมอ 

- ขณะมีขอมีความประชาสัมพันธ  ควรมีตัวเลขดิจิตอลแสดงเวลาดวย 

- ควรมีแสงสวางมากกวานี้ 

- นาฬิกาควรมีหลายๆดาน เพ่ือใหมองเห็นไดทุกทิศ 

- ควรมีการประชาสัมพันธการใชงานใหมากกวานี้ 

- ควรบอกเวลาตลอด 
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3) โครงการกอสรางหลังคาคลุมลานอเนกประสงคประจําหมูบาน หมูท่ี 1 

ปญหา 

- ไมสามารถกันฝนไดท้ังดานหนาและดานหลัง 

ขอเสนอแนะ 

- ควรพัฒนาสิ่งแวดลอมรอบๆ อยางสมํ่าเสมอ 
 

4) โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกสภาเด็ก เยาวชนตําบลแมเมาะ 

ปญหา 

- เวลานัดประชุม ไมคอยไดรับความรวมมือ 

- จํานวนสมาชิกมากแตใหความรวมมือในการทํากิจกรรมนอย 

- ในการประชุมความคิดเห็นไมคอยตรงกัน 

ขอเสนอแนะ 

  -  

 

5) โครงการรณรงคปองกันไขเลือดออก และโครงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบา  

ปญหา 

- การประชาสัมพันธนอยทําใหชาวบานไมรูวามีโครงการเนื่องจากเสียงตามสายชํารุดทําให      
ไมไดรับขาวสาร/ประชาชนไมทราบลวงหนา 

- การพนยาไมท่ัวถึง 

- สถานท่ีท่ีใหบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบาไมคอยเหมาะสม 

- จํานวนพนักงานท่ีใหบริการนอยเกินไป 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีการกระจายขาวผานวิทยุชุมชน รถกระจายเสียง พรอมติดปายไวนิลรณรงค
ประชาสัมพันธใหชัดเจน 

- ควรพนยาใหท่ัวถึง/ทําบอยๆ/สมํ่าเสมอ 

- ควรใหบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบาใหถึงบานเนื่องจากไมสามารถนําสุนัขไปรับวัคซีน ณ จุด
บริการได 

- ควรจัดบริการลักษณะนี้เปนประจําทุกป 
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แมระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอเทศบาลตําบลแมเมาะจะอยูในระดับมากก็ตาม 
ทางเทศบาลตําบลแมเมาะก็ควรท่ีจะพัฒนาองคกรตอไปอีก ซ่ึงสิ่งท่ีควรใหความสําคัญคือ การติดตามปญหา
ตางๆของชาวบาน เพ่ือทําการแกไขและปรับปรุง การลงพ้ืนท่ีพบปะกับชาวบานและการพัฒนาเจาหนาท่ีใหมี
ความรูความสามารถอยูอยางตอเนื่อง รวมท้ังการอบรมใหเจาหนาท่ีมีหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และท่ี
สําคัญท่ีสุดอีกประการนั้นคือ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมมากยิ่งข้ึนท้ังรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปน
ทางการ เชน การจัดใหมีตูรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการ การจัดเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดซ่ึงกันและกัน 
ตามโอกาสตางๆ เพ่ือนําความคิดเห็นเหลานั้นมาปรับปรุงแกไขกระบวนการทํางานใหตอบสนองความตองการ
ของประชาชนมากท่ีสุด ท้ังนี้เพ่ือประชาชนในทองถ่ินและภาพลักษณขององคกรเอง 
 
 
 
 
 
 
 

ท้ังนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความ
ประสงคจะเสนอตวามคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตําบลแมเมาะทราบ เพ่ือจะไดพิจารณา
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอไป 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

  ประกาศ   ณ วันท่ี       เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2559 
 
 
 

    (นายชูชีพ  บุนนาค)  
  นายกเทศบาลตําบลแมเมาะ  
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