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บทนํา 

 
 

1. แนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 
นับแตไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนตนมา 

บทบาทอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน ทองถ่ิน โดยกําหนด
กรอบความเปนอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนและความเปนอิสระในการกําหนด
นโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล 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 จึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญสําหรับผูบริหารท่ีจะไดทราบถึงผลการ
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 
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4. การติดตามประเมินผล 
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 
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7. แนวทาง และวิธีการข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรและแผนสามป  
การติดตาม (Evaluation) 
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 
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ประกาศ เทศบาลตําบลแมเมาะ 

เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งท่ี 1) 
******************************* 

 
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) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ
สภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 30(5) เทศบาลตําบล
แมเมาะ  จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมท้ัง      
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 1 (ไตรมาสท่ี 1-2) มา 
เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาลตําบลแมเมาะ ดังนี้  

 
  ก. วิสัยทัศน ของเทศบาลตําบลแมเมาะ  

    "สังคมแหงการเรียนรู มุงสูเศรษฐกิจสรางสรรค ยึดม่ันธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถึง" 
 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตําบลแมเมาะ  
1) การจัดบริการสาธารณะและบริหารจัดการทรัพยากรทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ  
2) การสรางคุณภาพชีวิตและสังคมท่ีเขมแข็ง บนพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจท่ีดี 
3) การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
4) การพัฒนาการเมืองและสงเสริมการบริหารอยางมีสวนรวม 
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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 
        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 
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1. การวางแผน 
เทศบาลตําบลแมเมาะ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2560 -

2562) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัด
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี 
กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป  

 
     เทศบาลตําบลแมเมาะ ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2560-2562) เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2559 
โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2560-2562)  
 

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2560-2562) 
เทศบาลตําบลแมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

 

ยุทธศาสตร 
 

2560 2561 2562 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 61 78,932,400.00 29 52,365,000.00 33 41,845,000.00 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 8 9,226,000.00 13 8,820,000.00 12 11,046,000.00 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 36 13,620,000.00 36 15,680,700.00 43 16,420,000.00 

การพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย 38 9,345,000.00 36 6,903,000.00 34 14,375,000.00 

การพัฒนาดานการศึกษาและภูมปิญญาทองถ่ิน 20 22,140,000.00 8 9,900,000.00 8 9,900,000.00 

การพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร 26 6,610,000.00 21 5,430,000.00 21 5,430,000.00 

รวม 189 139,873,400.00 143 99,098,700.00 151 99,016,000.00 

 
ตาราง 1    :  แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) 
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2. การจัดทํางบประมาณ 

ผูบริหารเทศบาลตําบลแมเมาะ ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 
2559 โดยมีโครงการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 – 2562) ท่ีบรรจุอยูในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป จํานวน 122 โครงการ งบประมาณ 69,533,000.00บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 35 34,424,500.00 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 6 6,645,500.00 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 20 4,480,000.00 

การพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย 24 3,840,000.00 

การพัฒนาดานการศึกษาและภูมปิญญาทองถ่ิน 16 14,613,000.00 

การพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร 21 5,530,000.00 

รวม 122 69,533,000.00 

ตาราง    :  แสดงการเปรียบเทียบโครงการตามยุทธศาสตรเทศบาลตําบลแมเมาะ 
 

 
 

 
ตาราง    :  แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณตามยุทธศาสตรเทศบาลตําบลแมเมา 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัตงิบประมาณ เทศบาลตําบลแมเมาะ มีดังน้ี 
 

 
ยุทธศาสตร โครงการ  

แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

1. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน 
แอสฟลทติก หมูที่ 1 สายแยก
หอกระจายขาวหวยขมิ้น ขาง

ศาลาพักรถ 

  1,521,000.00 ปองกันอุบัติเหตุจากการสัญจรตาม
ถนน 

ขนาดกวางประมาณ 
3.50 เมตร ยาว

ประมาณ 953 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

4,362 ตร.ม. 

2. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน 
แอสฟลทติก หมูที่ 1 เสนสนาม

กีฬาถึงสะพานฝงเกษตร 

  485,000.00 เพื่อใหประชาชนสามารถสัญจรได
อยางสะดวกและมีความพึงพอใจ 

ถนนกวางประมาณ 6 
เมตร ยาวประมาณ 253 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 1,518 ตร.ม. 

3. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน 
แอสฟลทติก หมูที่ 1 ซอย 13 

สวนเกษตร 

  206,000.00 ถนนไดมาตรฐานและมีความ
ปลอดภัย 

ถนนกวางประมาณ 3 
เมตร ยาวประมาณ 136 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 408 ตร.ม. 

4. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงและซอมแซม
ถนน หมู 4 สายระหวาง ม.4 

ไป ม.1  

  2,360,000.00 ถนนไดมาตรฐานและมีความ
ปลอดภัย 

ถนนกวาง 6 ม. ยาว 
700 ม. หนา 0.05 ม. 

5. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนนขึ้นสํานัก
สงฆสุขสวาง ฝงหวยขมิ้น  

หมูที่ 4  

  490,000.00 เพื่อใหประชาชนเดินทางสะดวก 
ปลอดภัย และมีถนนที่ไดมาตรฐาน 

ถนนยาว 190 เมตร 

6. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 5  
สายบานนายกอง 

  54,500.00 เพื่อใหประชาชนสามารถสัญจรได
อยางสะดวกและมีความพึงพอใจ 

ถนน คสล. ยาว 30 
เมตร 

7. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
พรอมบดอัดแนน หมูที่ 5 (ถนน
สายหวยปาไผ,สายสันเกาโก) 

  1,025,000.00 เพื่อใหประชาชนสามารถสัญจรได
อยางสะดวกและมีความพึงพอใจ 

ถนนหินคลุก ยาว 1337 
เมตร 

8. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
ในหมูบาน หมูที่ 9  

สายบานนายมานิตย 

  770,000.00 เดินทางสะดวกปลอดภยัและมถีนน
ที่ไดมาตรฐาน 

ถนนลาดยาง ยาว 443 
เมตร 

9. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
ในหมูบาน หมูที่ 9  

สายบานนางจันทรเพ็ญ 

  760,000.00 เพื่อใหประชาชนสามารถสัญจรได
อยางสะดวกและมีความพึงพอใจ 

ถนนลาดยาง ยาว 436 
เมตร 

10. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 9  

สายศูนยวิสาหกจิชุมชน 

  665,000.00 ถนนไดมาตรฐานและมีความ
ปลอดภัย 

ถนน คสล. ยาว 213 
เมตร 

11. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 9 เสนบานพอ
หนานแปง ถึงคุณจันทรเพ็ญ 

จิ๋วบาง (สายตลาดใหม) 

  169,000.00 เดินทางสะดวก ปลอดภัยและมีถนน
ที่ไดมาตรฐาน 

ถนน คสล. ยาว 75 
เมตร 

12. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 9 เสนบัาน 
คุณกนกพรรณ ถึงนายคอ  

(สายเลียบทางรถไฟ) 

  371,000.00 เพื่อใหประชาชนสามารถสัญจรได
อยางสะดวกและมีความพึงพอใจ 

ถนน คสล. ยาว 165 
เมตร 
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ยุทธศาสตร โครงการ  

แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

13. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 9 สายบาน

นางนวล โทภัทร ถึง 
บานคุณดุษฎี เรือนมา 

  133,000.00 ถนนไดมาตรฐานและมีความ
ปลอดภัย 

ถนน คสล. ยาว 58 
เมตร 

14. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 9  

สายบานนายประเสริฐ 

  127,000.00 ปองกันอุบัติเหตุจากการสัญจรตาม
ถนน 

ถนน คสล. ยาว 59 
เมตร 

15. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 9  

สายบานนายชาตรี ถึง 
บานนายบุญเชิด ธรรมสาร 

  127,000.00 ถนนไดมาตรฐานและมีความ
ปลอดภัย 

ถนน คสล. ยาว 27 
เมตร 

16. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนนกอสราง 
ซอยหลังอาคารพาณิชย  
บานเมาะหลาง หมูที่ 8 

  485,000.00 เพื่อใหประชาชนสามารถสัญจรได
อยางสะดวกและมีความพึงพอใจ 

ถนน คสล. ยาว 238 
เมตร 

17. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางขยายถนน
สายหนาโรงเรียนเทศบาลแม

เมาะ 

  300,000.00 เดินทางสะดวก ปลอดภัยและมีถนน
ที่ไดมาตรฐาน 

ถนนยาว 150 เมตร 

18. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการติดต้ังราวกันตก 
(การดเรล) รอบสนามกีฬาและ

สํานักงานสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม 

  450,000.00 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ติดต้ังราวกันตก ยาว 
240 เมตร 

19. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

อุดหนุน การประปาสวน
ภูมิภาคจังหวัดลําปาง ตาม
โครงการขยายเขตประปาใน

เขตพื้นที่ตําบลแมเมาะ 

  1,000,000.00 เพื่อจัดบริการสาธารณะดาน
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให

ประชาชนในเขตพื้นที ่

พื้นที่เขตตําบลแมเมาะ 
12 หมูบาน 

20. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

อุดหนุน การไฟฟาสวนภูมิภาค 
จังหวัดลําปาง เพื่อขยายเขต
ไฟฟาและพาดสายดับในพื้นที่

ตําบลแมเมาะ 

  2,500,000.00 เพื่อจัดบริการสาธารณะดาน
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให

ประชาชนในเขตพื้นที ่

พื้นทีเ่ขตตําบลแมเมาะ 
12 หมูบาน 

21. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงคผูสูงอาย ุหมูที่ 2 

  800,000.00 เพื่อใหผูสูงอายุมีสถานที่สําหรับ
ดําเนินกิจกรรมของทางกลุม 

อาคารอเนกประสงค 1 
หลัง 

22. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการติดต้ังร้ัวตาขาย
ลอมรอบสนามฟุตซอล หมูที่ 2 

  1,000,000.00 เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอชวีิต
และทรัพยสิน 

ติดต้ังร้ัวตาขาย 1 แหง 

23. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางลาน
อเนกประสงคฌาปนสถาน  

หมูที่ 3 

  120,000.00 เพื่อใชสําหรับรองรับประชาชนและ
ผูเขารวมกิจกรรมฌาปนกจิของ

ชุมชน 

ลานอเนกประสงค 1 
แหง 

24. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงและตอเติม 
คสมช. หมูบาน หมูที ่4 

  380,000.00 เพื่อใหประชาชนและกลุม อสม. 
ของหมูบานมีสถานที่สําหรับดําเนิน
กิจกรรมทางสาธารณสุขและอื่นๆ 

อาคาร คสมช. 1 หลัง 

25. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางหลังคาคลุม
ลานอเนกประสงคซอย 1 
 (ลานหนาเวที) หมูที ่7 

  3,587,000.00 เพื่อใหมีสถานที่สําหรับกิจกรรม
กลางแจง 

หลังคาคลุมลาน 1 แหง 

26. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางหลังคาคลุม
ลานฌาปนสถาน  

  1,081,000.00 เพื่อใชสําหรับรองรับประชาชนและ
ผูเขารวมกิจกรรมฌาปนกจิของ

หลังคาคลุมลาน 1 แหง 
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ยุทธศาสตร โครงการ  

แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

บานเมาะหลวง หมูที่ 8 ชุมชน 

27. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางหลังคาคลุม
ลานศาลาอเนกประสงค

ศาลหลักเมือง บานเมาะหลวง 
หมูที่ 8 

  2,919,000.00 เพื่อใหมีสถานที่สําหรับจัดกิจกรรมที่
เหมาะสม 

หลังคาคลุมลาน 1 แหง 

28. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงฌาปนสถาน 
บานมอนทุงกลวย หมูที ่8 

  2,600,000.00 เพื่อใชสําหรับรองรับประชาชนและ
ผูเขารวมกิจกรรมฌาปนกจิของ

ชุมชน 

ฌาปนสถาน 1 หลัง 

29. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกสอรางอาคาร
ผูสูงอายุประจาํหมูบาน บาน

ใหมมงคล หมูที่ 10  

  2,200,000.00 ใชรองรับการจัดกิจกรรมของ
ผูสูงอายุในหมูบาน 

อาคาร คสล. 1 หลัง 

30. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางศาลาพักรอรถ 
หนาวิทยาลัยเทคโนโลยี กฟผ. 

 

  720,000.00 เพื่อใหบริการประชาชนที่มารอรถ
โดยสาร 

ศาลาพักรอรถ 1 หลัง 

31. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงและตอเติม
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบล

แมเมาะ 

  250,000.00 เพื่อใหเจาหนาทีแ่ละประชาชนผุมา
ติดตอราชการไดรับความสะดวก 

ปรับปรุงและตอเติม
อาคาร 1 แหง 

32. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงและกอสราง
อาคารสํานักงานกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาล

ตําบลแมเมาะ 

  600,000.00 เพื่อความเปนระเบียบของดาน
อาคารสถานที่และรองรับการ

บริการสําหรับผูมาติดตอราชการ
และอํานวยความสะดวกให

ประชาชน 

อาคารสํานักงานที่ไดรับ
การปรับปรุง 1 แหง 

33. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงและกอสราง
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมเมาะ 

  3,900,000.00 เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทต. 
แมเมาะ มีอาคารเรียนเพียงพอตอ
การใหบริการแกบุตรหลานของ

ประชาชนในเขตพื้นที ่ทต.แมเมาะ 

อาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 1 แหง 

34. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล

ตําบลแมเมาะ 

  200,000.00 เพื่อความเปนระเบียบดานอาคาร
สถานที่เกิดความปลอดภัยสําหรับ
เด็กและผูมาใชบริการ ตลอดจนได

มาตรฐานดานอาคารสถานที ่

ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน 1 แหง 

35. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 9 สายบาน

คุณรําเพย 

  69,000.00 เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ถนน คสล. ยาว 108 
เมตร 

36. การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการปลอยพันธุสัตวน้ํา
เฉลิมพระเกียรติฯ 

  50,000.00 1. เพื่อสรางแหลงอาหารโปรตีนใน
ชุมชน 2. เพื่อรักษาระบบนิเวศดาน

ส่ิงแวดลอม 

โครงการปลอยปลาฯ 1 
โครงการ 

37. การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการเสริมสรางความ
เขมแข็งเครือขายปาชุมชน

ตําบลแมเมาะ 

  100,000.00 1. สรางกระบวนการมีสวนรวมใน
การอนุรักษ 2. สรางเครือขายปา

ชุมชนใหเขมแข็งมีกิจกรรมตอเนื่อง 

เครือขายปาชุมชนตําบล
แมเมาะ 12 หมูบาน 

38. การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสรางพนังปองกัน
ตล่ิงพัง (สะพานหางฮุง) หมูที่ 

3 

  1,300,000.00 เพื่อปองกันปญหาตล่ิงทรุด พนังปองกันตล่ิงพัง ยาว 
20 เมตร 

39. การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการกอสรางพนังปองกัน
ตล่ิงพัง หมูที่ 5 บานนาย

  845,500.00 เพื่อปองกันปญหาตล่ิงทรุด พนังปองกันตล่ิงพัง ยาว 
104 เมตร 
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ยุทธศาสตร โครงการ  

แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

และส่ิงแวดลอม ประเสริฐ มาสืบ 
 

40. การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ํา ซอย 8 (บานนางศรีนวล  
ถึงบานแมบุญแตง) หมูที ่10 

  850,000.00 เพื่อปองกันปญหาน้ําทวมขังภายใน
ชุมชน 

รางระบายน้ํา ยาว 190 
เมตร 

41. การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการปรับปรุงระบบระบาย
น้ําภายในหมูบาน (โซน 1) 

 หมูที่ 12 

  3,500,000.00 เพื่อปองกันปญหาน้ําทวมขังภายใน
ชุมชน 

วางทอระบายน้ํา ยาว 
1630 เมตร 

42. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมการปลูกพืชผัก
ปลอดสารพิษตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

  100,000.00 1. กลุมเกษตรกมีรายไดเสริม  
2. มีผักปลอดสารพิษไวบริโภค 

กลุมอาชีพในตําบล 12 
หมูบาน 

43. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการจัดงานเสดงมหกรรม
สินคาชุมชนตําบลแมเมาะ 

  50,000.00 1.เผยแพรประชาสัมพันธสินคา
ชุมชน 2. เพิ่มชองทางการตลาดเพิ่ม

มูลคาสินคา 

กลุมอาชีพในตําบล 12 
หมูบาน 

44. การพฒันาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมกิจกรรมการ
ดําเนินงานของศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตําบล 

แมเมาะ 

  100,000.00 1. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ 2. 
ขับเคล่ือน กิจกรรมดานการเกษตร 
3. สนับสนุนชวยเหลือเกษตรกรได

อยางรวดเร็วทันเหตุการณ 

คณะกรรมการศูนย
ถายทอด 1 กลุม 

45. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมกลุมวิสาหกิจ
ผลิตปุยหมักปุยอินทรีย 

  50,000.00 1. สงเสริมใชวัสดุเหลือใชผลิตปุย
สารอินทรีย สารปรับปรุงดิน 2. ลด

ปญหาดินเส่ือมจากปุยเคมี 

กลุมอาชีพ 1 กลุม 

46. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการทอตุงใยลานนา   50,000.00 1. อนุรักษสืบสานภูมิปญญา 2. 
สรางงานสรางรายได 3. นําไปใชใน

งานพิธีทางศาสนา 

กลุมอาชีพผูสูงอาย ุ1 
กลุม 

47. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมอาชีพดาน
หัตถกรรมเย็บปกถักรอย 

  50,000.00 ฝกฝนทักษะงานฝมือดานหัตถกรรม 
การเย็บปกถักรอยกระเปา ของที่

ระลึกรูปแบบตางๆ  

กลุมหัตถกรรมตําบลแม
เมาะ 2 กลุม 

48. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ
แปรรูปถนอมอาหาร 

  30,000.00 1. พัฒนาทักษะในการแปรรูปถนอม
อาหารจากเนื้อสัตวและผลผลิต
ทางการเกษตร 2. สรางรายไดใน
ชุมชน 3. เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ 

กลุมอาชีพ 3 กลุม 

49. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ
เพาะเห็ดชนิดตางๆ 

  30,000.00 1. พัฒนาทักษะกลุมอาชพีเพาะเห็ด
ดานการเพาะเชื้อเห็ดชนิดตางๆ 2. 

สงเสริมการแปรรูปเห็ด 

กลุมอาชีพผูสูงอาย ุ3 
กลุม 

50. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการยกระดับผลิตภัณพ
ชุมชนดวยผลิตภัณฑสีเขียว 

  20,000.00 อบรมศึกษาดูงานดานการเย็บปก 
การทอผา การพัฒนาผลิตภัณฑจาก

วัสดุธรรมชาติ 

ตัวแทนกลุมอาชีพ 15 
คน 

51. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการอบรมศึกษาดูงานกลุม
ผลิตภัณฑชุมชนดานการ
บริหารจัดการและการ

ออกแบบรานจาํหนายสินคา
ผลิตภัณฑชุมชนตนแบบ 

  200,000.00 1. จัดทํารานจําหนายสินคา
ผลิตภัณฑชุมชนตนแบบ 2. สงเสริม
และพัฒนากลุมอาชีพ สรางงานและ

รายได 

กลุมอาชีพทกุในตําบล
แมเมาะ 1 ตําบล 

52. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ

โครงการ "วันดอกเส้ียว เที่ยว
ภูเขาไฟ จาํปาแดด คร้ังที่ 10 

  100,000.00 1. เพื่อกระตุนการทองเที่ยวในพื้นที่
ใหเปนที่รูจักของนักทองเที่ยว 2. 

กิจกรรมงานทองเที่ยว
ภูเขาไฟ 1 คร้ัง 
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ยุทธศาสตร โครงการ  

แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

ทองเที่ยว ประจําป พ.ศ. 2560" สรางเศรษฐกิจใหกับชุมชนมากขึ้น 
3. สงเสริมการมีสวนรวมภาค

ประชาชน รัฐ และองคกรตางๆ 

53. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการ "ทองเที่ยวแผนดิน
หวิด และสรงน้ําพระธาตุขอุป

คํา ประจําป พ.ศ. 2560" 

  100,000.00 เพื่อกระตุนการทองเที่ยวในพื้นที่ให
เปนที่รูจักของนักทองเที่ยว สราง

เศรษฐกิจใหกับชุมชนมากขึ้น 
สงเสริมการมีสวนรวมภาค

ประชาชน รัฐและองคกรตางๆ 

กิจกรรมงานทองเที่ยว
แผนดินหวิด 1 กิจกรรม 

54. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการจัดกิจกรรมสงกรานต
อําเภอแมเมาะ "สีสันลานนา 

มหาสงกรานตแมเมาะ คร้ังที่ 3 
ประจําป 2560" 

  300,000.00 เพื่อสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว
และการรวมสนกุสนานวันสงกรานต

ประเพณีไทย 

จัดกิจกรรมวันสงกรานต 
1 กิจกรรม 

55. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการเทศกาลทองเที่ยว 
แมเมาะ ประจําป 2559 

  250,000.00 เพื่อสรางภาพลักษณดานการ
ทองเที่ยวที่ชัดเจน และ

ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวใน
เขตพื้นที ่

จัดนิทรรศการทองเที่ยว 
1 กิจกรรม 

56. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการปนกับพี ่เที่ยวกับนอง 
(Maemoh Touring Bike)  

  100,000.00 เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่
ตําบลแมเมาะใหเปนที่รูจกั 

กิจกรรมปนจกัรยาน 1 
กิจกรรม 

57. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการกอสรางฝายน้าํลน  
ลําหวยแมเมาะ หมูที่ 3 

  380,000.00 เพื่อปองกันปญหาภยัแลง น้ําทวม 
เพื่อใหมีน้ําสําหรับการทํา

เกษตรกรรม 

ฝายน้ําลน ยาว 12 เมตร 

58. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการกอสรางและปรับปรุง
หอถังสูงเพื่อการเกษตรพรอม

ระบบ หมูที่ 11 

  2,500,000.00 เพื่อจัดหาแหลงน้ําและทีก่ักเก็บน้าํ
สําหรับการเกษตร 

ปรับปรุงระบบน้ําประปา 
1 ระบบ 

59. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการพัฒนาหรือปรับปรุง
ขอมูลแผนที่ภาษ ี

  20,000.00 เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงขอมูล
ทะเบียนทรัพยสินของประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลแมเมาะใหถูกตอง

เปนปจจุบัน 

ขอมูลทะเบียนทรัพยสิน 
12 หมูบาน 

60. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการใหความรูแก
ผูประกอบการที่เขาขายชําระ

ภาษีฯ และคาธรรมเนียม 

  20,000.00 เพื่อใหผูประกอบการเขาขายชาํระ
ภาษีและคาธรรมเนียมมีความเขาใจ

และใหความรวมมอืในการชาํระ
ภาษีและคาธรรมเนียม 

ผูประกอบการจํานวน 
50 แหง 

61. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการสรางแรงจูงใจในการ
ชําระภาษีและคาธรรมเนียม 

  30,000.00 เพื่อเปนแรงจูงใจในการให
ผูประกอบการประชาชน มาชําระ
ภาษีและคาธรรมเนียมใหครบถวน 

ถูกตองและตรงตามเวลา 

โครงการสรางแรงจูงใจฯ 
1 โครงการ 

62. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการจัดงาน "วันคนพิการ
เทิดไทองคราชัน" ประจําป 

2560 

  50,000.00 เพื่อใหคนพิการมีขวัญกาํลังใจการ
ดํารงชีวิต มีความภาคภูมิใจใน

คุณคาและศักด์ิศรีของความเปน
มนุษยที่เทาเทียมกบับุคคลปกติ

ทั่วไป 

คนพิการและผูดูแลคน
พิการ 150 คน 

63. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการแขงขันกีฬาตาน 
ยาเสพติด เทศบาลตําบล 
แมเมาะ (โครงการแขงขัน 

  200,000.00 เพื่อสงเสริมใหใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน หางไกลยาเสพติด 

เยาวชนและประชาชน 
จํานวน ไมนอยกวา 15 

ทีม 
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ยุทธศาสตร โครงการ  

แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

ฟุตซอล ตานยาเสพติด) 
 

64. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการอบรมศิลปะมวยไทย
ใหเด็กและเยาวชนและ
ประชาชนตําบลแมเมาะ 

  100,000.00 เพื่อสงเสริมและอนุรักษศิลปแมไม
มวยไทยใหคงอยูคูทองถิ่น มิใหสูญ
หายไปตามกาลเวลาและสงเสริมให
เด็กเยาวชนและประชาชนใชเวลา

วางใหเกิดประโยชนสูงสุด 

เด็กและเยาวชนที่เขา
รวมกิจกรรม 12 

หมูบาน 

65. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการสงเสริมกิจกรรม
นันทนาการเพื่อสุขภาพ 

  100,000.00 เพื่อใหประชาชนไดใชเวลาวางให
เปนประโยชน 

กิจกรรมนันทนาการ 1 
โครงการ 

66. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการแขงขันกีฬาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาล

ตําบลแมเมาะ 

  50,000.00 เพื่อสงเสริมใหเด็กเล็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดมีพัฒนาการครบทุกดาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด 2 ศูนย 

67. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการแขงกีฬาพื้นบาน
ผูสูงอายุตําบลแมเมาะ 

  130,000.00 สรางเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุสราง
ความรักความสามัคคี 

กิจกรรมการแขงขัน 1 
กิจกรรม 

68. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

อุดหนุน กรรมการหมูบานตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพและ
สงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ

  210,000.00 เพื่อใหกลุมผูสูงอายุในตําบลไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมหมูบานละ 1 
คร้ัง 

69. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการปองกนัภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลฯ 
(ปใหมและสงกรานต) ประจําป

งบประมาณ 2560 

  100,000.00 เพื่อปองกันและลดจาํนวนการเกิด
อุบัติภัยบนทองถนนในชวงเทศกาล 

จุดบริการประชาชน/ 
จุดสกัด(ชั่วคราว) 1 แหง 

70. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการฝกซอมแผนดาน 
การปองกันและบรรเทา 
สาธารณภยั ประจําป  

พ.ศ. 2560 

  50,000.00 เพื่อใหบุคลากรที่ปฏบิัติหนาที่ดูแล
งานดานการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภยั สามารถปฏบิัติงานได
อยางมีประสิทธภิาพ และเปนการ
พัฒนาเพิ่มศักยภาพความสามารถ 
พรอมรองรับการเกิดสาธารณภัยใน

ทุกประเภท 

กิจกรรมฝกซอมแผน 1 
กิจกรรม 

71. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการใหความรูดานสาธารณ
ภัยและฝกทักษะดานการ

ปองกันและระบังเหตุอัคคีภัย
ในเขตพื้นที่ตําบลแมเมาะ 12 
หมูบาน ประจําปงบประมาณ 

2560 

  100,000.00 เพื่อใหประชาชนไดเขามามีบทบาท 
มีสวนรวมในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยั และแกไข
ปญหาเฉพาะหนาที่เกี่ยวกับภัยตางๆ 

กลุมตัวแทน 12 หมูบาน 

72. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการผูสูงอายุยิ้ม   450,000.00 เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายุดาน
ตางๆ เชน ดานศาสนา วัฒนธรรม

ประเพณี สุขภาพ งานฝมือ 
นันทนาการ ภูมิปญญา 

กิจกรรมผูสูงอายยุิ้ม 1 
โครงการ 

73. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการอบรมใหความรูแก
ผูประกอบการหอพัก  

ตาม พ.ร.บ. หอพัก 2558 

  30,000.00 เพื่อสรางความรูความเขาใจแก
ผูประกอบการหอพัก ใหเปนไปตาม

กฎหมายกาํหนด 

โครงการอบรม 1 
โครงการ 

74. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการปองกัน ปราบปราม
และแกไขปญหายาเสพติดใน
เขตเทศบาลตําบลแมเมาะ 

  60,000.00 เพื่อเปนการรณรงคปราบปราม และ
แกไขปญหายาเสพติด  

ในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะ 

โครงการปองกัน 
ยาเสพติด 1 โครงการ 
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ประสงค 
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75. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการครู D.A.R.E การศึกษา
เพื่อตอตานการใชยาเสพติดใน

สถานศึกษา 

  60,000.00 เพื่อตอตานการใชยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

นักเรียนชั้น ป.5-ป.6 
ของโรงเรียนในเขต

เทศบาลตําบลแมเมาะ 

76. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการ TO BE NUMBER 
ONE ตานภัยยาเสพติด 

  60,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพการดําเนินงาน
ของกลุมเยาวชนประชาชน TO BE 
NUMBER ONE ตานภัยยาเสพติด 

กลุมเยาวชนใน/นอก
สถานศึกษาที่เปน
สมาชิก TO BE 
NUMBER ONE  

77. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการบริการสาธารณสุข
เคล่ือนที ่

  30,000.00 เพื่อบริการตรวจรักษาพยาบาลและ
ปฐมพยาบาลเบื้องตนแกประชาชน 
ใหบริการออกหนวยเคล่ือนทีแก

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแม
เมาะ เชน การออกหนวยปฐม

พยาบาล 

ประชาชนทุกคนในเขต
เทศบาลตําบลแมเมาะ 

78. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการอบรมใหความรูแกผู
ประกอบกิจการที่เปนอันตราย

ตอสุขภาพ 

  30,000.00 เพื่อใหผูประกอบการมีความรูความ
เขาใจในขอระเบียบ กฎหมายที่

เกี่ยวของ  

ผูประกอบการจํานวน 
40 แหง 

79. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการมหกรรมอาหาร
ปลอดภัย 

  70,000.00 เพื่อใหผูประกอบการรานอาหารมี
ความรูความเขาใจเกีย่วกับการ

สุขาภิบาลรานหาร พัฒนา
รานอาหารใหมีมาตรฐานสุขาภิบาล 

มีผูเขารวมกิจกรรมไม
นอยกวารอยละ 70 

80. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

อุดหนุน อสม.ตําบลแมเมาะ
ตามโครงการพัฒนางาน

สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) 

  210,000.00 เพื่อให อสม.มีความรูและทัศนคติที่
ดีตอการปฏบิัติงานในชุมชนสามารถ
ใหคําปรึกษาแกประชาชนในชุมชน
ขั้นพื้นฐาน ตลอดจนใหบริการคัด
กรองโรคเบื้องตนและปรับปรุง 

ศสมช. ในการใหบริการประชาชน
ไดรับความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ประชาชนตําบลแมเมาะ 

81. การพฒันาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการรณรงคฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบาและ

สงเสริมการเล้ียงสุนัขที่ถูกตอง
ในเขต ทต.แมเมาะ 

  120,000.00 เพื่อปองกันการระบาดของโรคพิษ
สุนัขบาในเขต ทต.แมเมาะ 

สุนัขประมาณ 3,000 ตัว 

82. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการรณรงคควบคุมปองกัน
โรคไขเลือดออก ในเขต  

ทต.แมเมาะ 

  60,000.00 เพื่อกระตุนใหประชาชนไดตระหนกั
ในการดูแลตนเองและชุมชนให
ปลอดภัยจากโรคไขเลือดออก 

ประชาชนในตําบล 
แมเมาะ 

83. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการควบคุมปองกัน
โรคติดตอ/ไมติดตอในเขต 

ทต.แมเมาะ 

  20,000.00 เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับการควบคุม
ปองกันโรคติดตอและโรคไมติดตอ 

ประชาชนในตําบล 
แมเมาะ 

84. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการชุมชนตนแบบการ
จัดการขยะ 

  50,000.00 เพื่อใหชุมชนมีความสะอาด สวยงาม
มีส่ิงแวดลอมที่ดี มีสุขภาวะที่นาอยู
นาอาศัย สงเสริมใหประชาชนไดมี
สวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอม 

หมูบานตนแบบในตําบล
แมเมาะ 

85. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการกอสรางบอและวาง
ระบบบําบัดน้าํเสีย  

บานใหมนาแขม หมูที ่7 

  1,500,000.00 เพื่อแกไขปญหาน้ําเสียและมลภาวะ
ทางน้ําจากน้าํเสียชุมชนและ 

ตลาดสด 

กอสรางบอกกัเก็บน้ํา 
ติดต้ังระบบกําจัดน้ําเสีย 
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86. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการลองสะเปาจาวแม
เมาะ ประจําป 2559 

  300,000.00 เพื่อสงเสริมอนุรักษประเพณีทองถิ่น 
ใหประชาชนในเขตพื้นที่ไดมี

กิจกรรมประเพณีทองถิ่นรวมกัน 
 

สวนราชการ/ประชาชน
ในเขตตําบลแมเมาะ 

87. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ
ตําบลแมเมาะ ประจําป 2560 

  300,000.00 เพื่อสงเสริมอนุรักษประเพณีทองถิ่น
ใหคงอยู รวมกิจกรรมรดน้ําดําหวั 

ผูสูงอาย ุ

ประชาชนและกลุม
ผูสูงอายุตําบลแมเมาะ  

88. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมและ
พิธีทางศาสนาในวันสําคัญทาง

ศาสนา 

  100,000.00 เพื่ออนุรักษประเพณีอันดีงามของ
ทองถิ่นและทํานุบาํรุงรักษาศาสนา

พิธีชาวพุทธ 

บุคลากรและประชาชน
ในพื้นที่ 

89. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการขวงผญา ภูมิปญญา 
วัฒนธรรมพื้นบาน 

  100,000.00 เพื่อฟนฟูอนุรักษและสืบสานภูมิ
ปญญาวัฒนธรรมพื้นบานใหคงอยูคู

ทองถิ่นสืบไป 

ปราชญชาวบาน 
เยาวชน ประชาชนที่เขา

รับการอบรม 

90. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการเพิม่ศักยภาพปราชญ
ทองถิ่น 

  50,000.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับ
ความรู ความสามารถใหกับปราชญ

ทองถิ่นในการนําไปพัฒนาแลt
ถายทอดในชวีิตประจําวัน 

กลุมปราชญทองถิ่น 

91. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการกอสรางศูนย
วัฒนธรรมอําเภอแมเมาะ 

  7,000,000.00 เพื่อใหเกิดความสวยงามและมี
คุณคาทางประวัติศาสตรของอําเภอ 

ศูนยวัฒนธรรมฯ 1 แหง 

92. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

อุดหนุนกรรมหมูบานตาม
โครงการจัดกิจกรรมประเพณี

ลอยกระทงหมูบาน 

  360,000.00 เพื่ออุดหนุนใหหมูบานจัดกจิกรรม
ประเพณีลอยกระทง 

กิจกรรมของหมูบาน  

93. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

อุดหนุน กรรมการหมูบานตาม
โครงการประเพณีสงกรานต

หมูบาน 

  351,000.00 เพื่ออุดหนุนใหหมูบานจัดกจิกรรม
ประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอาย ุ

กิจกรรมภายในหมูบาน  

94. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

อุดหนุน สภาวัฒนธรรมอาํเภอ
แมเมาะ ตามโครงการตาม

ประเพณีและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 

  80,000.00 เพื่ออนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
วัฒนธรรมทองถิ่นไมใหสูญหายไป 

กิจกรรมตีกองปูจาและ
ประเพณีสวดเบิก 

95. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนดานดนตรี 

  100,000.00 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนใน
พื้นที่มีความรูและสามารถใชเคร่ือง

ดนตรีได 

กลุมเด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ที่มีความสนใจดาน

ดนตรี 

96. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการสงเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงสําหรับเด็กและ
เยาวชนตําบลแมเมาะ 

  100,000.00 เพื่อใหเด็กและเยาวชนในตําบลแม
เมาะมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

เศรษฐกิจพอเพียง 

กลุมเด็กและเยาวชนใน
ตําบลแมเมาะ 

97. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

อุดหนุน โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนสังกัด สพท.
ลําปางเขต 1 ในเขตเทศบาล

ตําบลแมเมาะ 

  4,932,000.00 เพื่อใหเด็กนักเรียนมีอาหารกลางวัน
รับประทานอยางเพียงพอ 

อาหารกลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียน 

98. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

อุดหนุน วิทยาลัยเทคโนฯ ตาม
โครงการจางวิทยากรเฉพาะ
ทางเพื่อพัฒนาและสงเสริม

คุณภาพมาตรฐานสูความเปน
เลิศเฉพาะทาง 

  170,000.00 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีความรู
ทักษะวิชาชีพในสาขาเฉพาะทาง
อยางมีคุณภาพ สามารถประกอบ

อาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมสงเสริมทาง
วิชาชีพ 1 โครงการ 
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จํานวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

99. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

อุดหนุน โรงเรียนเวียงหงส
ลานนา ตามโครงการฝกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนใน

ดานคณิตศาสตร 

  30,000.00 เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจและ
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร
ใหสูงขึ้น พัฒนาสูความเปนสากล 

โครงการฝกอบรมทาง
คณิตศาสตร 1 โครงการ 

100. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

อุดหนุน โรงเรียนแมเมาะวิทยา 
ตามโครงการจางวิทยากรชาว
ตางประเทศเพื่อเตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

  240,000.00 เพื่อเตรียมความพรอมในภาษาที่
สามสูประชาคมอาเซียนใหกับ

ผูเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนแม
เมาะวิทยา 

เยาวชน ครู และ
บุคลากรในและนอก

โรงเรียน 

101. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

อุดหนุน โรงเรียนอนุบาลแม
เมาะ (ชุมชน 1) ตามโครงการ
จางวิทยากรชาวตางประเทศ
เพื่อเตรียมความพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

  400,000.00 เพื่อเตรียมความพรอมในภาษาที่
สาม สูประชาคมอาเซียนใหกับ
ผูเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียน

อนุบาลแมเมาะ 

เยาวชน ครู และ
บุคลากรในและนอก

โรงเรียน 

102. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการวันเทศบาล   50,000.00 เพื่อจัดกิจกรรมโครงการวันเทศบาล 
ประจําป 2560 

กิจกรรมวันเทศบาล 1 
โครงการ 

103. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิก
สภาทองถิ่นและผูบริหาร

ทองถิ่น 

  500,000.00 เพื่อใหการเลือกต้ังเปนไปดวยความ
ถูกตองเรียบรอย 

จัดการเลือกต้ัง 1 
กิจกรรม 

104. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการเทศบาล "พบ
ประชาชน" 

  80,000.00 เพื่อใหประชาชนไดรับบริการเพิ่ม
มากขึ้นจากเวลาปกติ 

จัดกิจรรมใหหมูบาน 3 
กิจกรรม 

105. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการ 89 เทิดไทองคราชา
ของแผนดิน 

  150,000.00 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชฯ 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 
ธันวา 

โครงการ 1 กิจกรรม 

106. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

เทิดไทองคราชินี คูบารมีองค
ราชันย 

  100,000.00 เพื่อเฉลิมพระเกียรติด
พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสิบสองสิงหา 

กิจกรมวันแม 1 
โครงการ 

107. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและศึกษาดูงานดาน
การปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย ประจําปงบประมาณ 
2560 

  200,000.00 เพื่อใหบุคลากรที่ปฏบิัติงานดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภยัฯ มี
การแลกเปล่ียนประสบการณความรู
ความคิดเห็นตางๆ ที่เกี่ยวของ และ
นํามาประยุกตใชนในการปฏิบัติงาน

ในพื้นที ่

กิจกรรม 1 โครงการ 

108. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการสงเสริมกิจกรรม
เกี่ยวกบัเด็กและเยาวชนจัดงาน

วันเด็กแหงชาติประจําป 

  200,000.00 เพื่อสงเสริมใหเด็กไดรวมกิจกรรม
และใหความสําคัญกับเด็กและ

เยาวชน 

กิจกรรมวันเด็ก 1 
โครงการ 

109. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการกลุมสตรีและ

สมาชิก 

  300,000.00 เพื่อใหสตรีรูบทบาทหนา มีความ
เขมแข็ง 

กิจกรรม 1 โครงการ 

110. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการและสมาชิก

กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล

  200,000.00 เพื่อสนับสนุนใหกองทุนมีความ
เขมแข็งมั่นคง เพิ่มขีดความสามารถ
คณะกรรมการในดานการจัดการ 

สมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 1 กองทุน 
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ยุทธศาสตร โครงการ  

แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

แมเมาะ 

111. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการฯและสมาชกิสภาเด็ก

เยาวชนตําบลแมเมาะ 

  70,000.00 สงเสริมการเรียนรูดานสิทธิหนาที่
เด็กเยาวชนและดานการพัฒนา
สังคมชุมชนตางๆ สรางความรัก
ความสามัคคีและความเขมแข็ง 

โครงการ 1 กิจกรรม 

112. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการอบรมศึกษดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพชมรมผูสูงอายุ

ตําบลแมเมาะ 

  1,240,000.00 ผูสูงอายุมีคุณภาพชวีิตที่ดี อยูอยาง
มีความสุข 

จัดกิจกรรมสําหรับ
ผูสูงอาย ุ1 กิจกรรม 

113. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการอบรมและพัฒนา
ศักยภาพของผูปฏบิัติงานดาน
สาธารณสุขประจาํหมูบาน 

  700,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพการทาํงานของ
ผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุขประจาํ

หมูบานตําบลแมเมาะ 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ฯ 1 กิจกรรม 

114. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการจัดทําและพัฒนา
ศักยภาพคณะทํางานสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน 
(แผนชุมชน) เพื่อการจัดการ

ตนเองตําบลแมเมาะ 

  300,000.00 เพื่อใหชุมชนมีการบริหารจัดการ
ชุมชนโดยใชแผนชุมชนเปนกลไกใน

การขับเคล่ือน 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ฯ 1 กิจกรรม 

115. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการจัดทําระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกสเทศบาล

ตําบลแมเมาะ 

  300,000.00 เพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศของ
เทศบาลใหมีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พัฒนา

ศักยภาพของคณะทํางานและบุคคล
กรที่เกี่ยวของฯ 

โครงการจัดทําระบบสาร
บรรณฯ 1 โครงการ 

116. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล 

  80,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมใน
กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาฯ 

เวทีประชาคมทุก
หมูบาน 1 โครงการ 

117. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

อุดหนุน อบต.นาสัก ตาม
โครงการต้ังงบประมาณ

รายจายอุดหนุนศูนยรวมขอมูล
ขาสารการจัดซ้ือหรือจัดจาง

ของ อปท. 

  20,000.00 เพื่อจัดต้ังศูนยรวมฐาน ขอมูลศูนย
รวมขอมูลขาวสารและศูนยรวม

ขอมูลการจัดซ้ือจัดจางของ อปท.ใน
อําเภอแมเมาะ 

อุดหนุน 1 องคกร 

118. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการอบรมใหความรูหลัก
กฎหมายที่เกีย่วของใน

ชีวิตประจําวันแกนักเรียน
นักศึกษาในพื้นที่ตําบลแมเมาะ 

  80,000.00 เพื่อใหความรูแกนกัเรียนนักศึกษา
ในพื้นที่ตําบลแมเมาะมีความรูความ
เขาใจในหลักกฎหมายที่เกี่ยวของใน

ชีวิตประจําวันและสามารถนํา
ความรูที่ไดรับจากการอบรมไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

โครงการอบรมใหความรู
ทางกฎหมายฯ 1 

กิจกรรม 

119. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก

ผูบริหารสมาชิกสภา และ
บุคลากรของเทศบาลตําบล 

แมเมาะ 

  700,000.00 เพื่อสงเสริมองคกรใหมีการพัฒนา
บุคลากรอยางตอเนื่อง ใหมี

ประสิทธิผลสูงขึ้น 

โครงการ 1 กิจกรรม 

120. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมบุคลากรกอง

การศึกษา สังกัดเทศบาลตําบล
แมเมาะ 

  100,000.00 เพื่อใหบุคลากรกองการศึกษา สังกัด
เทศบาลตําบลแมเมาะ มีความเขาใจ
ในการใชหลักคุณธรรม จริยธรรมใน

การอบรมเล้ียงดูเด็กและในการ
ทํางาน 

โครงการอบรมจริยธรรม
บุคลากรทางการศึกษาฯ 

1 กิจกรรม 
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ยุทธศาสตร โครงการ  

แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

121. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งานการเรียนรูตามพระราช

กรณียกิจพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

  100,000.00 เพื่อใหประชาชนที่เขารวมโครงการ
ไดเรียนรูพระราชกรณียกิจของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

โครงการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 1 โครงการ 

 
 

3. การใชจายงบประมาณ 
 

       เทศบาลตําบลแมเมาะ มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติ
งบประมาณ  โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 37 โครงการ  จํานวนเงิน 8,196,043  บาท  มี
การเบิกจายงบประมาณจํานวน 37 โครงการ จํานวนเงิน 8,196,043  ลานบาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร 
ไดดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 

การพัฒนาดานสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 6 2,264,768.71 6 2,264,768.71 

การพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

1 100,000.00 1 100,000.00 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 8 946,159.00 8 946,159.00 

การพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย 4 335,463.00 4 335,463.00 

การพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น 7 2,293,000.00 7 2,293,000.00 

การพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร 11 2,256,652.00 11 2,256,652.00 

รวม 37 8,196,042.71 37 8,196,042.71 
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    รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณเทศบาลตําบลแมเมาะ ท่ีมีการกอหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี 
 

 
ยุทธศาสตร โครงการ 

แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

1 การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนนขึ้น
สํานักสงฆสุขสวาง ฝงหวย
ขมิ้น หมูที ่4  

  490,000.00 486,000.00 CNTR-
0303/60 

02/01/2560 60 

2 การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
5 สายบานนายกอง 

  54,500.00 47,500.00 CNTR-
0463/60 

19/01/2560 90 

3 การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางขยาย
ถนนสายหนาโรงเรียน
เทศบาลแมเมาะ 

  300,000.00 265,500.00 CNTR-
0191/60 

26/11/2559 60 

4 การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการติดต้ังราวกันตก 
(การดเรล) รอบสนามกีฬา
และสํานักงานสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม 

  450,000.00 449,000.00 CNTR-
0271/60 

09/12/2559 60 

5 การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

อุดหนุน การประปาสวน
ภูมิภาคจังหวัดลําปาง ตาม
โครงการขยายเขตประปา
ในเขตพื้นที่ตําบลแมเมาะ 

  1,000,000.00 999,800.00 การประปา
สวนภูมิภาค 
สาขาลําปาง 

16/01/2560 30 

6 การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

อุดหนุน การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จังหวัดลําปาง 
เพื่อขยายเขตไฟฟาและ
พาดสายดับในพื้นที่ตําบล
แมเมาะ 

  2,500,000.00 16,968.71 การไฟฟา
สวนภูมิภาค
จังหวัด
ลําปาง 

10/01/2560 30 

7 การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการเสริมสรางความ
เขมแข็งเครือขายปาชุมชน
ตําบลแมเมาะ 

  100,000.00 20,000.00 CNTR-
0568/60 

09/02/2560 5 

          17,600.00 CNTR-
0571/60 

08/02/2560 5 

          3,000.00 CNTR-
0570/60 

09/02/2560 5 

          15,600.00 CNTR-
0569/60 

08/02/2560 5 

          18,000.00 CNTR-
0572/60 

08/02/2560 5 

          25,800.00 นายลภัสยา
กร จันทร
ยอด 

02/03/2560 30 

8 การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมการปลูก
พืชผักปลอดสารพิษตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

  100,000.00 600.00 CNTR-
0200/60 

29/11/2559 5 
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 ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบัญญัต ิ
วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

          4,800.00 น.ส.นันทน
ภัส มั่นเข็ม
ทอง 

07/12/2559 30 

          2,400.00 นางสมจิต 
เรือนมั่น 

26/12/2559 30 

          1,800.00 น.ส.มนตริ
นทร เรือง
จิตต 

26/12/2559 30 

          2,500.00 CNTR-
0203/60 

30/11/2559 5 

          2,500.00 CNTR-
0277/60 

08/12/2559 5 

          15,700.00 CNTR-
0279/60 

06/12/2559 5 

          2,500.00 CNTR-
0282/60 

10/12/2559 5 

          500.00 CNTR-
0205/60 

30/11/2559 5 

          500.00 CNTR-
0199/60 

29/11/2559 5 

          2,500.00 CNTR-
0198/60 

30/11/2559 5 

          500.00 CNTR-
0283/60 

08/12/2559 5 

          13,650.00 CNTR-
0293/60 

08/12/2559 5 

          500.00 CNTR-
0278/60 

03/12/2559 5 

          16,000.00 CNTR-
0206/60 

29/11/2559 5 

          23,450.00 CNTR-
0201/60 

29/11/2559 5 

          9,600.00 CNTR-
0291/60 

09/12/2559 5 

9 การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการจัดงานแสดง
มหกรรมสินคาชุมชนตําบล
แมเมาะ 

  50,000.00 2,500.00 นาง
กรรณิการ 
อุดแกว 

17/02/2560 30 

          3,000.00 CNTR-
0451/60 

16/01/2560 5 

          600.00 CNTR-
0445/60 

13/01/2560 5 

          11,000.00 CNTR-
0448/60 

16/01/2560 5 
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 ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบัญญัต ิ
วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 
          900.00 CNTR-

0450/60 
16/01/2560 5 

          5,000.00 CNTR-
0447/60 

16/01/2560 5 

          2,000.00 CNTR-
0443/60 

16/01/2560 5 

          2,000.00 CNTR-
0446/60 

16/01/2560 5 

          13,000.00 CNTR-
0444/60 

16/01/2560 5 

10 การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมกลุม
วิสาหกจิผลิตปุยหมกัปุย
อินทรีย 

  50,000.00 2,000.00 CNTR-
0744/60 

13/03/2560 5 

          6,600.00 CNTR-
0743/60 

13/03/2560 5 

          2,150.00 CNTR-
0748/60 

13/03/2560 5 

11 การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการอบรมศึกษาดูงาน
กลุมผลิตภัณฑชุมชนดาน
การบริหารจัดการและการ
ออกแบบรานจาํหนาย
สินคาผลิตภัณฑชุมชน
ตนแบบ 

  200,000.00 10,000.00 CNTR-
0309/60 

14/12/2559 5 

          10,000.00 CNTR-
0323/60 

17/12/2559 5 

          57,000.00 CNTR-
0324/60 

17/12/2559 5 

          8,000.00 CNTR-
0310/60 

13/12/2559 5 

          10,000.00 CNTR-
0311/60 

13/12/2559 5 

          3,000.00 CNTR-
0325/60 

16/12/2559 5 

          102,000.00 นายลภัสยา
กร จันทร
ยอด 

19/01/2560 30 

12 การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการ "วันดอกเส้ียว 
เที่ยวภูเขาไฟ จําปาแดด 
คร้ังที่ 10 ประจําป พ.ศ. 
2560" 

  100,000.00 3,000.00 CNTR-
0648/60 

28/02/2560 5 

          829.00 CNTR-
0649/60 

27/02/2560 5 

          1,000.00 CNTR-
0645/60 

28/02/2560 5 
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 ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบัญญัต ิ
วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 
          1,100.00 CNTR-

0642/60 
23/02/2560 5 

          20,000.00 CNTR-
0646/60 

28/02/2560 5 

          15,000.00 CNTR-
0641/60 

23/02/2560 5 

          46,000.00 CNTR-
0740/60 

27/02/2560 5 

          11,500.00 นายจิรัฎฐ 
ยารังษี 

10/03/2560 30 

13 การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการปนกับพี่ เทีย่วกับ
นอง (Maemoh Touring 
Bike)  

  100,000.00 1,000.00 CNTR-
0518/60 

29/01/2559 5 

          38,800.00 CNTR-
0521/60 

28/01/2560 5 

          8,000.00 CNTR-
0520/60 

29/01/2560 5 

          10,700.00 CNTR-
0949/60 

24/01/2560 5 

          19,980.00 CNTR-
0530/60 

26/01/2560 5 

          6,000.00 CNTR-
0517/60 

29/01/2560 5 

          15,000.00 CNTR-
0519/60 

29/01/2560 5 

14 การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการกอสรางฝายน้าํ
ลน ลําหวยแมเมาะ หมูที ่
3 

  380,000.00 379,500.00 CNTR-
0416/60 

11/01/2560 90 

15 การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการสรางแรงจูงใจใน
การชําระภาษีและ
คาธรรมเนียม 

  30,000.00 18,000.00 CNTR-
0270/60 

06/12/2559 5 

16 การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการแขงขันกีฬาตาน
ยาเสพติด เทศบาลตําบล
แมเมาะ (โครงการแขงขัน
ฟุตซอล ตานยาเสพติด) 

  200,000.00 5,981.00 CNTR-
0515/60 

27/01/2560 5 

          5,500.00 CNTR-
0513/60 

27/01/2560 5 

          8,988.00 CNTR-
0512/60 

27/01/2560 5 

          15,090.00 CNTR-
0396/60 

27/01/2560 5 

          7,900.00 CNTR-
0511/60 

27/01/2560 5 
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 ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบัญญัต ิ
วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 
          10,000.00 CNTR-

0640/60 
31/01/2560 24 

          5,000.00 CNTR-
0639/60 

31/01/2560 24 

          3,000.00 CNTR-
0638/60 

31/01/2560 24 

          89,200.00 น.ส.
มนัสนันท 
หมื่นสวัสดิ
กูร 

06/03/2560 30 

          2,800.00 นางแพตทิ
ชา จันตะ
ไทย 

08/03/2560 30 

          2,800.00 นางกานดา 
คําลือสาย 

08/03/2560 30 

          2,600.00 นาง
มนัสนันท 
หมื่นสวัสดิ
กูร 

08/03/2560 30 

          2,800.00 น.ส.วิชญา
ดา วงคคํา
หลา 

08/03/2560 30 

          2,800.00 วาที่ ร.ต. 
หญิงดวง
ฤทัย วงศ
เปย 

08/03/2560 30 

          2,800.00 นางสุภาพร 
เครือคํา 

08/03/2560 30 

          2,800.00 นายวินยั 
จันทรเขียว 

08/03/2560 30 

          2,800.00 น.ส.ธนา
ภรณ ออม
แกว 

08/03/2560 30 

          2,800.00 น.ส.โสรยา 
ปนสืบ 

08/03/2560 30 

          2,800.00 น.ส.ฐิตา
ภรณ คํา
ดวง 

08/03/2560 30 

          2,800.00 นางทอง
อินทร เครือ
บุญมา 

08/03/2560 30 

          2,800.00 นายอนกุร 
ตะสา 

08/03/2560 30 

          2,800.00 นายยุทธ 
ออมแกว 

08/03/2560 30 
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 ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบัญญัต ิ
วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 
          2,800.00 น.ส.

อนันตญา 
เครือบุญมา 

08/03/2560 30 

17 การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการแขงขันกีฬาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
เทศบาลตําบลแมเมาะ 

  50,000.00 2,000.00 นายกิตติ
ศักด กา
รินทร 

21/12/2559 30 

          29,191.00 CNTR-
0327/60 

17/12/2559 5 

          7,630.00 CNTR-
0326/60 

16/12/2559 5 

18 การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการปองกันภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลฯ (ปใหมและ
สงกรานต) ประจําป
งบประมาณ 2560 

  100,000.00 14,458.00 CNTR-
0344/60 

22/12/2559 5 

          5,475.00 CNTR-
0356/60 

29/12/2559 5 

          29,600.00 CNTR-
0353/60 

27/12/2559 5 

19 การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการมหกรรมอาหาร
ปลอดภัย 

  70,000.00 4,750.00 CNTR-
0483/60 

16/01/2560 5 

          2,000.00 CNTR-
0485/60 

17/01/2560 5 

          1,500.00 CNTR-
0482/60 

16/01/2560 5 

          9,000.00 CNTR-
0488/60 

17/01/2560 2 

          2,000.00 CNTR-
0484/60 

17/01/2560 2 

          12,000.00 CNTR-
0487/60 

16/01/2560 2 

          26,200.00 นายสมทบ 
ธรรมสราง
กูร 

08/03/2560 30 

20 การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

อุดหนุน สภาวัฒนธรรม
อําเภอแมเมาะ ตาม
โครงการตามประเพณีและ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

  80,000.00 80,000.00 สภา
วัฒนธรรม
อําเภอแม
เมาะ 

16/01/2560 30 

21 การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการสงเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงสําหรับเด็กและ
เยาวชนตําบลแมเมาะ 

  100,000.00 3,000.00 น.ส.มนตริ
นทร เรือง
จิตต 

03/12/2559 30 
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 ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบัญญัต ิ
วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

          3,000.00 นายเนตร
สุริยะ พินิจ
เนตร 

03/12/2559 30 

          650.00 CNTR-
0275/60 

08/12/2559 5 

          16,000.00 CNTR-
0290/60 

11/12/2559 5 

          650.00 CNTR-
0274/60 

08/12/2559 5 

          6,100.00 CNTR-
0289/60 

10/12/2559 5 

          14,300.00 CNTR-
0212/60 

30/11/2559 5 

          650.00 CNTR-
0211/60 

29/11/2559 5 

          36,500.00 CNTR-
0209/60 

29/11/2559 5 

          1,250.00 CNTR-
0208/60 

29/11/2559 5 

          5,400.00 นายเมธา 
แกวสุทธ ิ

06/01/2560 30 

          3,125.00 CNTR-
0207/60 

30/11/2559 5 

          3,125.00 CNTR-
0210/60 

30/11/2559 5 

          3,125.00 CNTR-
0273/60 

08/12/2559 5 

          3,125.00 CNTR-
0276/60 

11/12/2559 5 

22 การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

อุดหนุน โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนสังกัด 
สพท.ลําปางเขต 1 ในเขต
เทศบาลตําบลแมเมาะ 

  4,932,000.00 1,051,000.00 โรงเรียน
อนุบาลแม
เมาะ 

17/11/2559 30 

          142,000.00 โรงเรียนวัด
บานแขม 

21/11/2559 30 

          40,000.00 โรงเรียน
บานเวียง
หงสลานนา 

29/11/2559 30 

          40,000.00 โรงเรียน
บานเวียง
หงสลานนา 
 

27/02/2560 30 
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 ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบัญญัต ิ
วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

23 การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

อุดหนุน วิทยาลัยเทคโนฯ 
ตามโครงการจางวิทยากร
เฉพาะทางเพื่อพัฒนาและ
สงเสริมคุณภาพมาตรฐาน
สูความเปนเลิศเฉพาะทาง 

  170,000.00 170,000.00 วิทยาลัย
เทคโนโลยี
และการ
จัดการ 
กฟผ.แม
เมาะ 

08/12/2559 30 

24 การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

อุดหนุน โรงเรียนเวียงหงส
ลานนา ตามโครงการ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนในดาน
คณิตศาสตร 

  30,000.00 30,000.00 โรงเรียน
บานเวียง
หงสลานนา 

29/11/2559 30 

25 การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

อุดหนุน โรงเรียนแมเมาะ
วิทยา ตามโครงการจาง
วิทยากรชาวตางประเทศ
เพื่อเตรียมความพรอมเขา
สูประชาคมอาเซียน 

  240,000.00 240,000.00 โรงเรียนแม
เมาะวิทยา 

14/12/2559 30 

26 การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

อุดหนุน โรงเรียนอนุบาล
แมเมาะ (ชุมชน 1) ตาม
โครงการจางวิทยากรชาว
ตางประเทศเพื่อเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน 

  400,000.00 400,000.00 โรงเรียน
อนุบาลแม
เมาะ 

10/01/2560 30 

27 การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการเทศบาล "พบ
ประชาชน" 

  80,000.00 3,000.00 CNTR-
0654/60 

01/03/2560 5 

          13,248.00 CNTR-
0652/60 

01/03/2560 5 

          1,000.00 CNTR-
0663/60 

02/03/2560 5 

          4,400.00 CNTR-
0664/60 

02/03/2560 5 

          4,735.00 CNTR-
0713/60 

01/03/2560 5 

          9,000.00 CNTR-
0668/60 

02/03/2560 5 

28 การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการฝกอบรมเพือ่เพิ่ม
ศักยภาพและศึกษาดูงาน
ดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
ประจําปงบประมาณ 
2560 

  200,000.00 4,950.00 CNTR-
0245/60 

30/11/2559 5 

          3,750.00 CNTR-
0246/60 

06/12/2559 5 
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 ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบัญญัต ิ
วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 
          2,500.00 CNTR-

0244/60 
06/12/2559 5 

          60,000.00 CNTR-
0242/60 

07/12/2559 5 

          127,200.00 จ.อ.วุฒิภัทร 
ปาลสาร 

30/12/2559 30 

29 การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการสงเสริมกิจกรรม
เกี่ยวกบัเด็กและเยาวชน
จัดงานวันเด็กแหงชาติ
ประจําป 

  200,000.00 21,600.00 CNTR-
0396/60 

10/01/2560 5 

          19,723.00 CNTR-
0404/60 

10/01/2560 5 

          4,000.00 CNTR-
0400/60 

14/01/2560 1 

          3,400.00 CNTR-
0399/60 

14/01/2560 1 

          19,396.00 CNTR-
0396/60 

10/01/2560 5 

          10,500.00 CNTR-
0402/60 

14/01/2560 1 

          39,600.00 CNTR-
0403/60 

14/01/2560 1 

          56,994.00 CNTR-
0397/60 

10/01/2560 5 

          18,750.00 CNTR-
04016/60 

10/01/2560 5 

          4,500.00 นาง
มนัสนันท 
หมื่นสวัสดิ
กูร 

19/01/2560 30 

30 การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการฯและ
สมาชิกสภาเด็กเยาวชน
ตําบลแมเมาะ 

  70,000.00 1,000.00 CNTR-
0061/60 

26/10/2559 5 

          600.00 CNTR-
0060/60 

28/10/2559 5 

          9,200.00 CNTR-
0059/60 

28/10/2559 5 

          5,700.00 นางธนกร 
หยงกิจ 

31/01/2560 30 

          4,300.00 CNTR-
0395/60 

11/01/2560 5 

31 การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการอบรมศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพชมรม
ผูสูงอายุตําบลแมเมาะ 

  1,240,000.00 600.00 CNTR-
0388/60 

06/01/2560 5 
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 ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบัญญัต ิ
วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

          50,000.00 CNTR-
0387/60 

06/01/2560 5 

          2,000.00 CNTR-
0389/60 

06/01/2560 5 

          48,000.00 CNTR-
0391/60 

06/01/2560 5 

          6,100.00 CNTR-
0392/60 

06/01/2560 5 

          20,000.00 CNTR-
0390/60 

10/01/2560 12 

          3,000.00 CNTR-
0393/60 

06/01/2560 5 

          499,500.00 CNTR-
0385/60 

10/01/2560 15 

          610,800.00 น.ส.นันทน
ภัส มั่นเข็ม
ทอง 

03/02/2560 30 

32 การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการจัดทําและพัฒนา
ศักยภาพคณะทํางาน
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาหมูบาน (แผน
ชุมชน) เพื่อการจัดการ
ตนเองตําบลแมเมาะ 

  300,000.00 203,400.00 น.ส.อุบล
รัตน ชัย
นันทรัตน 

29/03/2560 30 

33 การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล 

  80,000.00 3,725.00 CNTR-
0110/60 

02/11/2559 5 

          12,000.00 CNTR-
0112/60 

04/11/2559 5 

          10,000.00 CNTR-
0111/60 

03/11/2559 5 

34 การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

อุดหนุน อบต.นาสัก ตาม
โครงการต้ังงบประมาณ
รายจายอุดหนุนศูนยรวม
ขอมูลขาสารการจัดซ้ือ
หรือจัดจางของ อปท. 

  20,000.00 20,000.00 องคการ
บริหารสวน
ตําบลนาสัก 

24/02/2560 30 

35 การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการพัฒนาศุกยภาพ
สงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมแกผูบริหาร
สมาชิกสภา และบุคลากร
ของเทศบาลตําบลแมเมาะ 

  700,000.00 60,000.00 CNTR-
0577/60 

09/02/2560 5 

          9,116.00 CNTR-
0575/60 

06/02/2560 5 

          53,000.00 CNTR-
0587/60 

06/02/2560 5 
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 ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบัญญัต ิ
วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 
          450.00 CNTR-

0578/60 
02/02/2560 5 

          3,000.00 CNTR-
0576/60 

09/02/2560 5 

          154,025.00 นางนลัทพร 
เอี่ยม
สําอางค 

20/02/2560 30 

36 การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานการเรียนรูตาม
พระราชกรณียกจิฯ 

  60,000.00 2,050.00 CNTR-
0318/60 

14/12/2559 5 

          450.00 CNTR-
0319/60 

14/12/2559 5 

          19,680.00 นางมยุเรศ 
สมปาน 

30/12/2559 30 

37 การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานการเรียนรูตาม
พระราชกรณียกจิ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช 

  100,000.00 2,050.00 CNTR-
0318/60 

14/12/2559 5 

          4,100.00 CNTR-
0321/60 

16/12/2559 5 

          6,560.00 CNTR-
0322/60 

16/12/2559 5 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2560 (ครั้งท่ี 1) 

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 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 

61 78,932,400.00 35 34,424,500.00 6 2,264,768.71 6 2,264,768.71 6 2,264,768.71 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาดาน
การอนุรักษและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

8 9,226,000.00 6 6,645,500.00 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

36 13,620,000.00 20 4,480,000.00 8 946,159.00 8 946,159.00 8 946,159.00 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาดาน
สังคมและสุขภาวะอนามัย 

38 9,345,000.00 24 3,840,000.00 4 335,463.00 4 335,463.00 4 335,463.00 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิปญญาทองถ่ิน 

20 22,140,000.00 16 14,613,000.00 7 2,293,000.00 7 2,293,000.00 7 2,293,000.00 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาดาน
การเมืองและการพัฒนาองคกร 

26 6,610,000.00 21 5,530,000.00 11 2,256,652.00 11 2,256,652.00 11 2,256,652.00 

 
ตาราง    :  เปรียบเทียบจาํนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามป  ประจําป พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 1-2 
 
 

0 20 40 60 80

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

การพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

การพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถ่ิน

การพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร

100%

เบิกจาย

ลงนามสัญญา
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4. ผลการดําเนินงาน 
เทศบาลตําบลแมเมาะ ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2560 ไตรมาสท่ี 1-2 ใน

เขตพ้ืนท่ี โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ี
ตลอดจน โครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง 
โดยมีผล  การดําเนินงานท่ีสําคัญดังนี้ 

 
1. โครงการกอสรางถนนข้ึนสํานักสงฆสุขสวาง ฝงหวยขม้ิน หมูท่ี 4  

 
 (ใสรูป) 
 
 
 
 

 
                                                            

 
2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 5 สายบานนายกอง 

 

                                                                            
 
3. โครงการกอสรางขยายถนนสายหนาโรงเรียนเทศบาลแมเมาะ 
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4. โครงการติดตั้งราวกันตก (การดเรล) รอบสนามกีฬาและสํานักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
5. โครงการ "วันดอกเสี้ยว เท่ียวภูเขาไฟ จําปาแดด ครั้งท่ี 10 ประจําป พ.ศ. 2560" 
 

          
 
6. โครงการปนกับพ่ี เท่ียวกับนอง (Maemoh Touring Bike)  
 

          
 
7. โครงการกอสรางฝายน้ําลน ลําหวยแมเมาะ หมูท่ี 3 
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8. โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด เทศบาลตําบลแมเมาะ (โครงการแขงขันฟุตซอล ตานยาเสพติด) 
 

           
 
9. โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลตําบลแมเมาะ 
 

           
 
10. โครงการปองกันภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลฯ (ปใหมและสงกรานต) ประจําป

งบประมาณ 2560 
 

            
 
11. โครงการมหกรรมอาหารปลอดภัย 
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12. โครงการเทศบาล "พบประชาชน" 
 

           
 

13. โครงการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและศึกษาดูงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประจาํปงบประมาณ 2560 

 

           
 

14. โครงการสงเสริมกิจกรรมเก่ียวกับเด็กและเยาวชนจัดงานวันเด็กแหงชาติประจําป 
 

           
 

15. โครงการอบรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพชมรมผูสูงอายุตําบลแมเมาะ 
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16. โครงการจัดทําและพัฒนาศักยภาพคณะทํางานสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน (แผนชุมชน) 

เพ่ือการจัดการตนเองตําบลแมเมาะ 
 

          
 

17. โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
 

         
 

18. โครงการพัฒนาศักยภาพสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกผูบริหารสมาชิกสภา และบุคลากรของ
เทศบาลตําบลแมเมาะ 
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สรุปผลสําเร็จของแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560 - 2562 

บทสรุปการบริหาร 
ความสําเร็จของการนําแผนพัฒนาสูการปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ไตรมาสท่ี 1-2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
 

 

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 57.38% 75.00% 55.56% 63.16% 80.00% 80.77% 

 
สรุป  :  เทศบาลตําบลแมเมาะ ไดกําหนดแผนงาน/โครงการ บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ. 2560-2562) โดยในปพ.ศ. 2560 (ไตรมาสท่ี 1-2) ไดมีการกําหนดแผนงาน/โครงการไวภายใตยุทธศาสตร
การพัฒนา จํานวน 189 โครงการ สามารถนํามาจัดทํางบประมาณ (เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
พ.ศ. 2560) ไดจํานวน 122 โครงการ คิดความสําเร็จเปน 64.55% 

ยุทธศาสตร 

ผลการดําเนินโครงการ 

จํานวน อนุมัติงบประมาณ คิดเปอรเซ็นตความสําเร็จ 

1. การพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ 61 35 57.38% 

2. การพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 8 6 75.00% 

3. การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 36 20 55.56% 

4. การพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย 38 24 63.16% 

5. การพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถ่ิน 20 16 80.00% 

6. การพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร 26 21 80.77% 

รวมทุกยุทธศาสตร 189 122 64.55% 
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ท้ังนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความ

ประสงคจะเสนอตวามคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตําบลแมเมาะทราบ เพ่ือจะไดพิจารณา
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอไป 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

  ประกาศ   ณ วันท่ี      เดือน เมษายน  พ.ศ. 2560 
 

    ชูชีพ  บุนนาค 
    (นายชูชีพ  บุนนาค) 
  นายกเทศบาลตําบลแมเมาะ 
 
 

 


