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  กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนเครื่องมือท่ีสําคัญสําหรับผูบริหารท่ี
จะไดทราบถึงผลการปฏิบัติงานในชวงเวลาท่ีผานมา เพ่ือวัดผลการดําเนินงานวาสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตาม
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  สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจําป พ.ศ. 2561 
ครั้งท่ี 1 (ไตรมาสท่ี 1 – 2) ของเทศบาลตําบลแมเมาะ เปนการติดตามผลการปฏิบัติงานในชวงปงบประมาณท่ี
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การพัฒนา ซ่ึงแบงออกเปน 6 ดาน ไดแก ดานสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดานสังคม ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว ดานสังคมและสุขภาวะอนามัย และดานการเมืองและการ
พัฒนา แผนพัฒนาท่ีต้ังไวหรือไม อยางไร แลวจัดทํารายงานผลเสนอผูบริหารเพ่ือใชเปนแนวทางในการวางแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะในปตอไป 

  การจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจําป 
พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 1 (ไตรมาสท่ี 1 – 2)  ของเทศบาลตําบลแมเมาะฉบับนี้ ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทุก
สวนราชการท่ีใหความอนุเคราะหขอมูลจนทําใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวา
รายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนสําหรับคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล สวนราชการและผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือใช
เปนขอมูลในการวิเคราะหตัดสินใจบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
และสงผลใหทองถ่ินมีการพัฒนาอยางแทจริง 
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บทนํา 
 
 

1. แนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 
นับแตไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนตนมา 

บทบาทอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเปล่ียนแปลงไปจากเดิมอยางมาก
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน ทองถิ่น โดยกําหนดกรอบ
ความเปนอสิระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนและความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการ
ปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ 

นอกจากน้ีพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นคือ คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและกําหนดหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการใหบริการสาธารณะท่ีจําเปนแกทองถิ่น ตลอดจนรายไดของทองถิ่นท่ีเพิ่มขึ้น และ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ไดกําหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่นท่ีมีความเปนอิสระมากขึ้นนอกจากกฎหมายท้ังสองฉบับแลว ยังมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับท่ีเกี่ยวของ เชน 

• พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ.2542 
• พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

พ.ศ.2542 
• พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

พ.ศ.2542 
ทําใหเห็นไดวา มีการกําหนดตัวบทกฎหมายและกลไกทางกฎหมายเพื่อใหการกระจายอํานาจเปนไป

อยางโปรงใสและสามารถถูกตรวจสอบจากประชาชนและองคกรตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว 
ดังน้ัน องคกรปกครองสวนทองถิ่นยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันประกาศใช จึงมีบทบาท อํานาจ

หนาท่ีอยางกวางขวาง โดยมิเพียงจะมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถิ่นเทาน้ันแตยัง
ขยายบทบาท หนาท่ีออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นดวย และ
เปนองคกรท่ีเปดใหประชาคมทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น 

แตเน่ืองจากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 30(4)2 และแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ 5.23 
กําหนดใหรัฐตองจัดสรรงบประมาณ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 20 ของรายได
ของรัฐท้ังหมดภายในป 2544 และไมนอยกวารอยละ 35 ของรายไดของรัฐท้ังหมดภายในป 2549 จึงมีความจําเปน
ในการใชทรัพยากรรายได ท้ังท่ีทองถิ่นจัดเก็บเอง และรายไดท่ีรัฐบาลจัดสรรท่ีมีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดและ
มีความโปรงใสมากท่ีสุด การวางแผนถือเปนกลไกสําคัญประการหน่ึงท่ีจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรลุ
จุดมุงหมายดังกลาวโดยใชยุทธศาสตรท่ีเหมาะสม 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนอยางย่ิงท่ีตองวางแผนการใชทรัพยากรเหลาน้ันใหคุมคาและ เกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาคมท้ังในปจจุบันและอนาคตมีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการท่ี กําหนดใหเกิดสัมฤทธ์ิผล
ในชวงเวลาท่ีกําหนด มีการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน แผนงาน โครงการน้ัน 
จะตองเปนการบริหารจัดการท่ีดี มีความโปรงใส และพรอมท่ีจะใหมีการตรวจสอบท้ังโดยหนวยงานของรัฐและ 
ประชาคม 
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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 โดย
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2559) ขอ 28 ดังนี้  

ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  
1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  
5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจ
ไดรับการคัดเลือกอีกได  

 
5. แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

ระเบียบ มท. วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2559) ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไว ดังนี้ 

ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันไมนอยกวาปละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน
และตุลาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร   
 

ขอ 30 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือ
รวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดโดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนด ขอบขายและ
รายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

(2) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน 
(3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
รายงานผลการดําเนินการซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลเพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน 
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(5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันไมนอยกวา
ปละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

 
6. การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรและแผนส่ีป 

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

ประเมินผลแผนพัฒนาสามป ใหไดขอมูล ขอเท็จจริง อันจะนํามาสูบทสรุปท่ีไมบิดเบือนจากผลการ
ปฏิบัติจริงท่ีเกิดข้ึน 

 
7. แนวทาง และวิธีการข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรและแผนส่ีป  
การติดตาม (Evaluation) 
การติดตามนั้น จะทําใหเราทราบไดวามีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรหรือแผนสี่ป ถึงระยะใด

แลว ซ่ึงเทคนิคอยางงายท่ีสามารถใชเปนเครื่องมือในการติดตามได เชน Gant Chart ท่ีจะทําใหหนวยงาน
สามารถติดตามไดวาการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรหรือแผนสามปมีการดําเนินการในชวงใด ตรงกําหนด
ระยะเวลาท่ีกําหนดไวหรือไม แผนปฏิบัติการก็จะเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตามผลการดําเนินงานดังไดกลาว
มาแลว 
 

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.2561 (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. 2561 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 

 
การพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ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 4 ป (พ.ศ. 2561-

2564) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน 
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน ใน
พ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป 

  
      เทศบาลตําบลแมเมาะ ไดประกาศใชแผนพัฒนา 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) เม่ือวันท่ี 14 
พฤศจกิายน 2559 โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) 

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 4 ป (พ.ศ. 2561 -2564) 
เทศบาลตําบลแมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

77 105,598,000.00 24 36,480,000.00 22 39,200,000.00 21 30,050,000.00 

การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

19 23,270,000.00 14 8,225,000.00 10 6,020,000.00 15 9,490,000.00 

การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเท่ียว 

32 14,560,000.00 25 6,640,000.00 27 11,260,000.00 23 5,390,000.00 

การพัฒนาดาน
สังคมและสุขภาวะ
อนามัย 

41 13,025,000.00 35 17,945,000.00 35 7,945,000.00 37 10,245,000.00 

การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

19 23,040,000.00 11 12,250,000.00 10 11,250,000.00 10 11,200,050.00 

การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

23 6,010,000.00 19 5,700,000.00 19 5,700,000.00 19 5,700,000.00 

รวม 211 185,503,000.00 128 87,240,000.00 123 81,375,000.00 125 72,075,050.00 

 
ตาราง 1    :  แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพัฒนาส่ีป (พ.ศ.2561 -2564) 
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2. การจัดทํางบประมาณ 
ผูบริหารเทศบาลตําบลแมเมาะ ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 

2560 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 111 โครงการ งบประมาณ 67,997,080 บาท 
สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้  
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 28 28,257,000.00 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 10 8,520,000.00 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 18 5,140,000.00 

การพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย 23 9,460,000.00 

การพัฒนาดานการศึกษาและภูมปิญญาทองถ่ิน 14 11,200,080.00 

การพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร 18 5,420,000.00 

รวม 111 67,997,080.00 

ตาราง    :  แสดงการเปรียบเทียบโครงการตามยุทธศาสตรเทศบาลตําบลแมเมาะ 
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ตาราง    :  แสดงการเปรียบเทียบโครงการตามยุทธศาสตรเทศบาลตําบลแมเมาะ 
 
 
 
 

 
 

ตาราง    :  แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณตามยุทธศาสตรเทศบาลตําบลแมเมาะ 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัตงิบประมาณ เทศบาลตําบลแมเมาะ มีดังน้ี 
 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

1. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนนเดิม
สายหลักหนาประปาหมูบาน 
ถึง ซอยทายวัด บานหวยเปด 
หมูที่ 1 

 1,032,000.00 เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 

ปรับปรุงถนนเดิม
ดวยการลาดยาง
แอสฟลทติกคอน 
กรีต ขนาดกวาง 4 
เมตร ยาว 645 
เมตร  

2. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางถนนสาย
บานนางทอง วรรณเลิศถึงอาง
เก็บน้ํา บานเมาะหลวง หมูที่ 
8 

 1,750,000.00 เพื่อใหประชาชนสามารถสัญจรได
อยางสะดวก 

กอสรางถนนหิน
คลุกบดอัดแนน 
ยาว 360 เมตร 

3. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงทอประปา
จากบานคุณทองจันทร ถึงอาง
เก็บน้ํา บานเมาะสถานี หมูที ่ 

 500,000.00 เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ
อุปโภค บริโภคอยางทั่วถึง 

ปรับปรุงทอประปา 
1 โครงการ 

4. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับภูมิทัศน
สวนสาธารณะประจําหมูบาน 
บานหวยเปด หมูที ่1 

 500,000.00 เพื่อใหหมูบานมีสถานที่พักผอน
หยอนใจ 

โครงการปรับภูมิ
ทัศนสวนสาธารณะ 
1 โครงการ 

5. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
อาคารอเนกประสงค (หนา
บานสมหวัง) บานเมาะหลวง 
หมูที่ 8 

 300,000.00 เพื่อใหหมูบานมีสถานที่พักผอน
หยอนใจ 

โครงการปรับภูมิ
ทัศน 1 โครงการ 

6. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ
สระน้ํา ซอย 4 (หลังวัดเมาะ
หลวง) บานเมาะหลวง หมูที่ 
8 

 250,000.00 เพื่อใหหมูบานมีสถานที่พักผอน
หยอนใจ 

โครงการปรับภูมิ
ทัศน 1 โครงการ 

7. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับภูมิทัศนรอบ
อาคารอเนกประสงค (ฝง
ตะวันตก) บานเมาะหลวง หมู
ที่ 8 

 250,000.00 เพื่อใหหมูบานมีสถานที่พักผอน
หยอนใจ 

โครงการปรับภูมิ
ทัศน 1 โครงการ 

8. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ศาลหลักเมือง  

 250,000.00 เพื่อใหสถานที่มีความนาอยูเหมาะ
แกการทาํกิจกรรมตางๆ 

โครงการปรับภูมิ
ทัศน 1 โครงการ 

9. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางอาคารศูนย
สาธารณสุขมูลฐานประจาํ
หมูบาน บานหางฮุง หมูที่ 3 

 3,000,000.00 เพื่อใหมีศูนยบริการทาง
สาธารณสุขที่ดี 

อาคาร 1 แหง 

10. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางอาคารฌา
ปนสถาน บานปงชัย หมูที่ 5 

 2,000,000.00 เพื่อใหมีสถานที่เก็บของใหเปน
ระเบียบเรียบรอย 

อาคารฌาปนสถาน 
1 แหง 

11. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการเทลานคอนกรีต 
ตลาด SML บานใหมนาแขม 
หมูที่ 7 

 483,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ใชจัด
กิจกรรมไดอยางเหมาะสม 

ลานคอนกรีต 1 
แหง 

12. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-

โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค (หนาบาน

 700,000.00 เพื่อใหมีสถานที่ในการจัดดําเนิน
กิจกรรมของหมูบาน 

อาคาร
อเนกประสงค 1 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

สาธารณูปการ สมหวัง) บานเมาะหลวง หมูที่ 
8 

แหง 

13. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงอาคารและ
ปรับปรุงภูมิทัศนอาคารศูนย
เด็กเล็ก บานเมาะหลวง (เกา) 
หมูที่ 8 

 450,000.00 เพื่อใหมีสถานที่ในการจัดดําเนิน
กิจกรรมของหมูบาน 

โครงการปรับปรุง 
1 แหง 

14. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางหลังคาคลุม
ลาน (หนาศาลอเนกประสงค 
บานมอน) หมูที่ 8 

 2,842,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ใชจัด
กิจกรรมไดอยางเหมาะสม 

หลังคาคลุมลาน 1 
แหง 

15. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค (เกา) บานเวียง
สวรรค หมูที่ 9 

 1,350,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ใชจัด
กิจกรรมไดอยางเหมาะสม 

โครงการปรับปรุง
ศาลา 1 แหง 

16. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางอาคารโรงน้ํา
ด่ืมชุมชน พรอมติดต้ังระบบ
กรองน้ํา บานเวียงสวรรค ม.9 

 200,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ผลิตน้ํา
สะอาดที่ไดมาตรฐานของชุมชน 

อาคารโรงน้ําด่ืม 1 
แหง 

17. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการซอมแซมและตอเติม
อาคารวิสาหกิจชุมชน บาน
เวียงสวรรค หมูที่ 9 

 400,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ใชจัด
กิจกรรมไดอยางเหมาะสม 

โครงการปรับปรุง
อาคาร 1 แหง 

18. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางโรงเรือน
เกษตรชุมชน บานเวยีงสวรรค 
หมูที่ 9 

 100,000.00 เพื่อใหเกษตรกรและประชาชนที่
สนใจมีแหลงทําการเกษตร ปลูก
ผักในหมูบาน 

โรงเรือนเกษตร
ชุมชน 1 แหง 

19. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการตอเติมอาคาร
ผูสูงอายุพรอมกอสรางหองน้ํา 
(ตอยอด) บานใหมมงคล หมูที่ 
10 

 2,200,000.00 เพื่อใหผูสูงอายุมีสถานทีจ่ัด
กิจกรรมและอาํนวยความสะดวก 

อาคาร 1 แหง 

20. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางหลังคาคลุม
ลานอเนกประสงค (หนาวัดนา
แขม) บานนาแขมพัฒนา หมู
ที่ 11 

 3,000,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ที่จัด
กิจกรรมอยางเหมาะสม 

โครงการกอสราง
หลังคา 1 แหง 

21. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางอาคารโรง
จอดรถบรรทุกขยะ 

 2,650,000.00 เพื่อรองรับภารกิจงานบริหารงาน
สาธารณสุขและใหบริการ
ประชาชน 

อาคารโรงจอดรถฯ 
1 แหง 

22. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางปายฌาปน
สถานเทศบาลตําบลแมเมาะ 
(บานนาแขมพัฒนา หมูที่ 11)  

 100,000.00 เพื่อรองรับภารกิจงานบริหารงาน
สาธารณสุขและใหบริการ
ประชาชน 

ปาย 1 โครงการ 

23. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล
แมเมาะ 

 350,000.00 เพื่อความเปนระเบียบดานอาคาร
สถานทีเกิดความปลอดภัยสําหรับ
เด็กและผูมาใชบริการ ตลอดจน
ไดมาตรฐานดานอาคารสถานที ่

โครงการปรับปรุง
อาคารเรียน 1 
โครงการ 

24. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงซอมแซมร้ัว
พรอมประตูศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

 400,000.00 เพื่อความปลอดภัยสําหรับเด็ก
และทรัพยสินภายในศูนย เกิด
ความเปนระเบียบเรียบรอยดาน
อาคารสถานที่สําหรับการจัด
การศึกษา 

โครงการปรับปรุง
ร้ัว 1 โครงการ 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

25. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงซอมแซม
อาคารโรงอาหาร ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลแมเมาะ 

 200,000.00 เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแมเมาะมีอาคารที่ใชงานได
ดีและปลอดภยัสําหรับเด็ก 

โครงการปรับปรุง
โรงอาหาร 1 
โครงการ 

26. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการติดต้ังเสียงตามสาย 
บานไรรมเย็น ถึงบานหวยคิง 
หมูที่ 6 

 500,000.00 เพื่อประชาสัมพันธเสียงตามสาย
ไดทั่วถึง 

ระบบเสียงตามสาย 
1 ระบบ 

27. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดลําปาง 

 1,500,000.00 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

โครงการอุดหนุน
ไฟฟาฯ 1 โครงการ 

28. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

อุดหนุนการประปาสวน
ภูมิภาคจังหวัดลําปาง 

 1,000,000.00 เพื่อใหทุกครัวเรือมีน้ําสําหรับ
อุปโภคไดอยางทั่วถึง 

โครงการอุดหนุน
การประปาฯ 1 
โครงการ 

29. การพัฒนาดานการ
อนุรักษและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ําภายในหมูบาน บานหวย
รากไม หมูที่ 2 

 2,200,000.00 เพื่อบรรเทาปญหาน้าํทวมขังใน
ชุมชน 

ระบบระบายน้ํา 1 
โครงการ 

30. การพัฒนาดานการ
อนุรักษและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ํา จากซอย 1 ถึงซอย 6 ฝง
หวยขมิ้น บานเมาะสถาน ีหมู
ที่ 4 

 500,000.00 เพื่อบรรเทาปญหาน้าํทวมขังใน
ชุมชน 

ระบบระบายน้ํา 1 
โครงการ 

31. การพัฒนาดานการ
อนุรักษและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ํา ซอย 1-13 (บน-กลาง-
ลาง) บานใหมนาแขม หมูที่ 7 

 2,750,000.00 เพื่อบรรเทาปญหาน้าํทวมขังใน
ชุมชน 

ระบบระบายน้ํา 1 
โครงการ 

32. การพัฒนาดานการ
อนุรักษและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
 

โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ําภายในหมูบาน บานเวียง
หงสลานนา หมูที ่12 

 2,100,000.00 เพื่อปองกันปญหาน้ําทวมน้ําลน
เขาสูบานเรือนในชวงฤดูน้ําหลาก 

ระบบระบายน้ํา 1 
โครงการ 

33. การพัฒนาดานการ
อนุรักษและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
 

โครงการสรางจิตสํานึกใหแก
ประชาชนในการบาํบัดน้ําเสีย
ครัวเรือน 

 70,000.00 เพื่อกระตุนใหครัวเรือนมีจิตสํานึก
ในการบําบัดน้ําเสียของครัวเรือน 

โครงการบําบัดน้ํา
เสียครัวเรือน 1 
โครงการ 

34. การพัฒนาดานการ
อนุรักษและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
 

โครงการชุมชนตนแบบการ
จัดการขยะ 

 200,000.00 เพื่อใหชุมชนมีการจัดการขยะใน
ครัวเรือนดวยตนเอง 

โครงการจัดการ
ขยะ 1 โครงการ 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

35. การพัฒนาดานการ
อนุรักษและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการรณรงคอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 

 50,000.00 เพื่อสรางจิตสํานึกใหประชาชนมี
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมในชุมชน และเพื่อ
ลดภาวะโลกรอน 

โครงการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 1 
โครงการ 

36. การพัฒนาดานการ
อนุรักษและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการอบรมอาสาสมัคร
ดานส่ิงแวดลอม 

 100,000.00 เพื่อสรางเครือขายดาน
ส่ิงแวดลอม เปนการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ใหชุมชนมีส่ิงวดลอม
ที่ดี  

โครงการอบรม 1 
โครงการ 

37. การพัฒนาดานการ
อนุรักษและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสรางพนังคันดิน 
บานคุณพรทิพา เครือสาย 
บานเมาะสถาน ีหมูที ่4 

 500,000.00 เพื่อปองกันตล่ิงพังทลายดินทรุด 
ทําใหเสียหายตอชีวิตและ
ทรัพยสิน 

พนังคันดิน 1 แหง 

38. การพัฒนาดานการ
อนุรักษและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการปลอยพันธุสัตวน้ํา  50,000.00 เพื่อสรางแหลงอาหาร รักษา
ระบบนิเวศดานส่ิงแวดลอม 

โครงการปลอย
พันธุสัตวน้ํา 1 
โครงการ 

39. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการสรางแรงจูงใจในการ
ชําระภาษีและคาธรรมเนียม 

 40,000.00 เพื่อเปนแรงจูงใจในการให
ผูประกอบการประชาชนมาชําระ
ภาษีและคาธรรมเนียมให
ครบถวนถูกตองและตรงตามเวลา 

โครงการชําระภาษี
ฯ 1 โครงการ 

40. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการอบรมอาชีพระยะส้ัน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 200,000.00 เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 

โครงการอบรม
อาชีพฯ 1 
โครงการ 

41. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการจัดงานแสดง
มหกรรมสินคาชุมชนตําบลแม
เมาะ 

 50,000.00 เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธสินคา
ชุมชน เพิ่มชองทางการตลาด เพิ่ม
มูลคาสินคา 
 

โครงการมหกรรม
สินคา 1 โครงการ 

42. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมกิจกรรมการ
ดําเนินงานของศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตําบลแม
เมาะ 

 100,000.00 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ 
ขับเคล่ือนกิจกรรมดานการเกษตร 
สนับสนุนชวยเหลือเกษตรกรได
อยางรวดเร็วทันเหตุการณ 
 

โครงการสนับสนุน
ศูนยถายทอดฯ 1 
โครงการ 

43. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการอบรมศึกษาดูงาน
กลุมผลิตภัณฑชุมชนดานการ
บริหารจัดการและการ
ออกแบบรานจาํหนายสินคา
ผลิตภัณฑชุมชนตนแบบ 

 100,000.00 1. จัดทํารานจําหนายสินคา
ผลิตภัณฑชุมชนตนแบบ 2. 
สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพ 
สรางงานและรายได 

โครงการอบรม
ศึกษาดูงานฯ 1 
โครงการ 

44. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมเกษตร
พอเพียงตามทฤษฎีตามรอย
พอ 

 100,000.00 เพื่อสงเสริมใหประชาชนทํา
การเกษตรแบบพอเพียง ตาม
แนวทางของพระบาทสมเด็จ   
พระปรมินทรอดุลยเดชฯ 

โครงการสงเสริม
เกษตรฯ 1 
โครงการ 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

45. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมอาชีพดาน
เกษตรกรรม 

 250,000.00 เพื่อใหกลุมเกษตรกรไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ มีความรู ความ
เขาใจดานเกษตรกรรม สามารถ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรไดมาก
ขึ้น 

โครงการสงเสริม
อาชีพดาน
เกษตรกรรม 1 
โครงการ 

46. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมอาชีพดานปศุ
สัตว 

 230,000.00 เพื่อใหกลุมเล้ียงสัตวตางๆ ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพมีความรู 
ความเขาใจดานปศุสัตว สามารถ
เพิมผลผลิตไดมากขึ้น 

โครงการสงเสริม
กลุมอาชีพ 1 
โครงการ 

47. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมอาชีพดาน
หัตถกรรม 

 200,000.00 เพื่อใหกลุมเปาหมายดาน
หัตถกรรม ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ สามารถผลิตสินคาได
เพิ่มขึ้น 

โครงการสงเสริม
อาชีพดาน
หัตถกรรม 1 
โครงการ 

48. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ
แปรรูปถนอมอาหาร 

 60,000.00 1. พัฒนาทักษะในการแปรรูป
ถนอมอาหารจากเนื้อสัตวและ
ผลผลิตทางการเกษตร 2. สราง
รายไดในชุมชน 3. เพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑ 

โครงการสงเสริม
อาชีพแปรรูป
ถนอมอาหาร 1 
โครงการ 

49. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการ "วันดอกเส้ียว เที่ยว
ภูเขาไฟจําปาแดด ประจําป 
พ.ศ. 2561" 

 100,000.00 1. เพื่อกระตุนการทองเที่ยวใน
พื้นที่ใหเปนที่รูจักของ
นักทองเที่ยว 2. สรางเศรษฐกิจ
ใหกับชุมชนมากขึ้น 3. สงเสริม
การมีสวนรวมภาคประชาชน รัฐ 
และเอกชนตางๆ  

กิจกรรมวันดอก
เส้ียวฯ 1 โครงการ 

50. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการ "ทองเที่ยวแผนดิน
หวิด และสรงน้ําพระธาตุขอุป
คํา ประจําป พ.ศ. 2561" 

 100,000.00 1. เพื่อกระตุนการทองเที่ยวใน
พื้นที่ใหเปนที่รูจักของ
นักทองเที่ยว 2. สรางเศรษฐกิจ
ใหกับชุมชนมากขึ้น 3. สงเสริม
การมีสวนรวมภาคประชาชน รัฐ 
และองคกรตางๆ 

กิจกรรมทองเที่ยว
แผนดินหวิด 1 
โครงการ 

51. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการจัดกิจกรรมสงกรานต
อําเภอแมเมาะ "สีสันลานนา
มหาสงกรานตแมเมาะ 
ประจําป 2561" 

 350,000.00 เพื่อสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว
และการรวมสนกุสนานวัน
สงกรานตประเพณีไทย 

จัดกิจกรรมวัน
สงกรานต 1 
โครงการ 

52. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการเทศกาลทองเที่ยวแม
เมาะ ประจาํป 2560 

 500,000.00 เพื่อสรางภาพลักษณดานการ
ทองเที่ยวที่ชัดเจนและ
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวใน
เขตพื้นที ่

จัดกิจกรรมสงเสริม
การทองเที่ยว 1 
โครงการ 

53. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการปนจักรยานชมแหลง
ทองเที่ยวในตําบลแมเมาะ 

 150,000.00 เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่
ตําบลแมเมาะใหเปนที่รูจกั 

กิจกรรมปนชม
แหลงทองเที่ยว 1 
โครงการ 

54. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการปรับปรุงฝาย บานพี่
โพดและบานนายทอน บาน
ปงชัย หมูที่ 5 
 

 160,000.00 เพื่อปรับปรุงใหฝายน้ําลนสามารถ
ใชการได 

โครงการปรับปรุง
ฝาย 1 แหง 



การตรวจติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลแม่เมาะ ปี 2561 คร้ังที่ 1 เมษายน 2561 

 

 

15 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

55. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการปรับปรุงระบบสงน้ํา
เพิ่มแรงดันพลังงานไฟฟาเขา
ที่ทํากินหมูบาน บานหวยคิง 
หมูที่ 6 

 1,000,000.00 เพื่อใหเกษตรกรมีแหลงน้ําสําหรับ
ทําเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น 

โครงการปรับปรุง
ระบบสงน้ํา 1 
โครงการ 

56. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการตอเติมอาคารโรงปุย
ฮิวมัส 

 1,450,000.00 เพื่อสงเสริมวิสาหกิจชุมชนใหมี
สถานที่ที่เหมาะสมในการ
ดําเนินงาน 

อาคารโรงปุย 1 
หลัง 

57. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 
(ปใหมและสงกรานต)  

 100,000.00 เพื่อปองกันและลดจาํนวนการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล 

โครงการปองกันลด
อุบัติเหตุ 1 
โครงการ 

58. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการฝกซอมแผนดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

 100,000.00 เพื่อสรางโอกาสการเรียนรูผาน
ประสบการณจากการฝกซอมฯ 

โครงการฝกซอม
แผนฯ 1 โครงการ 

59. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อป
พร.) หลักสูตรจัดต้ัง 

 250,000.00 เพื่อให อปพร. ไดนําความรูมา
ปฏิบัติไดอยางถกูตอง 

โครงการฝกอบรมฯ 
1 โครงการ 

60. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการปรับปรุงและขยาย
การติดต้ังกลองวงจรปด 
CCTV ตําบลแมเมาะ 

 1,400,000.00 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่
ตําบลแมเมาะ 

โครงการปรับปรุง
และขยายการ
ติดต้ังกลอง CCTV 
1 โครงการ 

61. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการใหความรูดานสถาน
ประกอบการตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข 

 50,000.00 1. เพื่อใหกลุมเปาหมายมีความรู
เกี่ยวกบัการดําเนินงานตาม 
พ.ร.บ. การสาธารณสุข 2. เพื่อให
สถานประกอบการไดปฏบิัติตาม 
พ.ร.บ.การสาธารณสุข 

โครงการใหความรู
ฯ 1 โครงการ 

62. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการมหกรรมอาหาร  200,000.00 1. เพื่อยกระดับมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารในเขต ทต.แม
เมาะ 2. เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความรูและบริโภคอาหารที่มี
คุณภาพและปลอดภัย 

โครงการมหกรรม
อาหาร 1 โครงการ 

63. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการรณรงคฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบาและ
การสงเสริมการเล้ียงสุนัขที่
ถูกตองในเขตเทศบาลตําบล
แมเมาะ 

 120,000.00 เพื่อปองกันการระบาดของโรคพิษ
สุนัขบา 

โครงการฉีดวัคซีนฯ 
1 โครงการ 

64. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการบริการสาธารณสุข
เคล่ือนที ่

 30,000.00 1. เพื่อบริการตรวจรักษาพยาบาล
และปฐมพยาบาลเบื้องตนแก
ประชาชนในเขต ทต.แมเมาะ 2.
เพื่อใหบริการออกหนวยเคล่ือนที่
แกประชาชนในเขต ทต.แมเมาะ 

โครงการบริการ
สาธารณสุขฯ 1 
โครงการ 

65. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการรณรงคชุมชนปลอด
ลูกน้ํายุงลาย 

 60,000.00 เพื่อเปนการกระตุนใหประชาชน
ตระหนักในการดูแลตนเองและ
ชุมชนใหปลอดภัยจากโรค
ไขเลือดออก โดยการกําจัดแหลง
เพาะพันธุยงุลาย 

โครงการรณรงค
ชุมชนปลอดลูกน้ํา
ยุงลาย 1 โครงการ 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

66. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการครอบครัวสัมพันธ  100,000.00 เพสรางความเขมแข็งใหกับ
สถาบันครอบครัวในชุมชน 

โครงการครอบครัว
ฯ 1 โครงการ 

67. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการกอสรางศูนย
แลกเปล่ียนการเรียนรูผูสูงอายุ
ตําบลแมเมาะ 

 5,000,000.00 1. เพื่อสงเสริมอาชีพใหแก
ผูสูงอายุ 2. เพื่อเปนสถานที่
สําหรับกิจกรรมกีฬาและนันทน
การของผูสูงอาย ุ3. เพื่อสงเสริม
กิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุของ
ตําบลแมเมาะ 

อาคาร 1 แหง 

68. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการปองกัน ปราบปราม
และแกไขปญหายาเสพติดใน
เขตเทศบาลตําบลแมเมาะ 

 60,000.00 เพื่อเปนการรณรงคปราปรามและ
แกไขปญหายาเสพติดในเขต
เทศบาลตําบลแมเมาะ 

โครงการปองกันยา
เสพติดฯ 1 
โครงการ 

69. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการครู D.A.R.E. 
การศึกษาเพือ่การตอตานการ
ใชยาเสพติดในสถานศึกษา 

 60,000.00 เพื่อตอตานการใชยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

โครงการปองกันยา
เสพติดฯ 1 
โครงการ 

70. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการ To Be Number 
One ตานภยัยาเสพติด 

 70,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ดําเนินงานของกลุมเยาวชน 
ประชาชน To Be Number One 
ตานภัยยาเสพติด 

โครงการทูบีนัม
เบอรวัน 1 
โครงการ 

71. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการรณรงคยุติความ
รุนแรงตอเด็กและสตรี 

 50,000.00 เพื่อปลูกฝงสรางจิตสํานึกให
เยาวชนในพื้นที่ตําบลแมเมาะ
ตระหนักและเขาใจถึงปญหา
ความรุนแรงตอเด็กและสตรี 

โครงการรณรงคฯ 
1 โครงการ 

72. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการกอสรางสนามเด็ก
เลนพรอมอุปกรณกีฬาและ
เคร่ืองออกกําลังกาย บานหวย
เปด หมูที่ 1 

 500,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสถานที่สําหรับ
ออกกาํลังกายและสถานที่ใหเด็ก
ไดทํากิจกรรม 

สนามกีฬา 1 แหง 

73. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการกอสรางอาคารออก
กําลังกายประจาํหมูบาน
พรอมเคร่ืองออกกําลังกาย 
บานเมาะสถาน ีหมูที ่4 

 500,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกาย 

ลานออกกําลังกาย 
1 แหง 

74. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการแขงขันกีฬาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
แมเมาะ 

 50,000.00 เพื่อสงเสริมใหเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กไดมีพัฒนาการครบ
ทุกดาน 

กิจกรรมการ
แขงขันกีฬาศูนย
เด็กเล็กฯ 1 
กิจกรรม 

75. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการแขงขันกีฬาตานยา
เสพติดเทศบาลตําบลแมเมาะ 
(โครงการแขงขันฟุตซอลตาน
ยาเสพติด) 

 200,000.00 1. เพื่อสงเสริมความสามัคคีใหแก
ประชาชนในเขตตําบลแมเมาะ 2. 
เพื่อสงเสริมใหใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนหางไกลยาเสพติด 

โครงการแขงขันฟุต
ซอล 1 โครงการ 

76. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการอบรมศิลปะมวยไทย
ใหเด็กเยาวชนและประชาชน
ตําบลแมเมาะ 

 100,000.00 เพื่อสงเสริมอนุรักษศิลปะแมไม
มวยไทยใหคงอยูคูทองถิ่น มิให
สูญหายไปตามกาลเวลาและ
สงเสริมใหเด็กและเยาวชนใชเวลา
วางใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 

โครงการอบรม
ศิลปะมวยไทย 1 
โครงการ 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
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วัตถุประสงค ผลผลิต 

77. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการสงเสริมกิจกรรม
นันทนาการเพื่อสุขภาพ 

 100,000.00 1. เพื่อใหประชาชนในเขตพื้นที่ได
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 2. 
เพื่อใหประชาชนไดมีกิจกรรมผอน
คลายความตึงเครียดจากการ
ทํางาน 

โครงการสงเสริม
กิจกรรม
นันทนาการ 1 
โครงการ 

78. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการแขงขันกีฬาพื้นบาน
ผูสูงอายุตําบลแมเมาะ 

 150,000.00 1. สรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 2. 
สรางความรักความสามัคคี 

การแขงขันกีฬา
พื้นบาน 1 
โครงการ 

79. การพัฒนาดานสังคม
และสุขภาวะอนามัย 

โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขต
เทศบาลตําบลแมเมาะ 

 210,000.00 เพื่อให อสม. มีความรูและ
ทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานใน
ชุมชน สามารถใหคําปรึกษาแก
ประชาชนในชุมชนขั้นพื้นฐาน
ตลอดจนใหบริการคัดกรองโรค
เบื้องตนและปรับปรุง ศสมช. ใน
การใหบริการประชาชน ไดรับ
ความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

โครงการพัฒนา
งานสาธารณสุขฯ 1 
โครงการ 

80. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทงประจาํป 

 300,000.00 1. เพื่อสงเสริมอนุรักษประเพณี
ทองถิ่น 2. เพื่อใหประชาชนใน
เขตพื้นที่ไดมีกิจกรรมประเพณี
ทองถิ่นรวมกัน 

โครงการลอย
กระทง 1 โครงการ 

81. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณีรด
น้ําดําหัวผูสูงอาย ุ

 300,000.00 1. เพื่อสงเสริมอนุรักษประเพณี
ทองถิ่นใหคงอยู 2. เพื่อรวม
กิจกรรมรดน้ําดําหวัผูสูงอายุ
ตําบล 

โครงการรดน้ําดํา
หัวฯ 1 โครงการ 

82. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการสนับสนุนกิจกรรม
และพิธีทางศาสนาในวัน
สําคัญทางศาสนา 

 100,000.00 เพื่ออนุรักษประเพณีอันดีงามของ
ทองถิ่นและทํานุบาํรุงรักษาศาสน
พิธีชาวพุทธ 

กิจกรรมสนับสนุน
พิธีทางศาสนา 1 
โครงการ 

83. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการขวงผญาภูมิปญญา
วัฒนธรรมพื้นบาน 

 100,000.00 1. เพื่อฟนฟูอนุรักษและสืบสาน
ภูมิปญญา วัฒนธรรมพื้นบานให
คงอยูคูทองถิ่นสืบไป 2. เพื่อ
ปราชญชาวบานไดมีเวทีการ
ถายทอดภูมิปญญา 

โครงการขวงผญาฯ 
1 โครงการ 

84. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการเพิ่มศักยภาพปราชญ
ทองถิ่น 

 50,000.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับ
ความรูความสามารถใหกับ
ปราชญทองถิ่นในการนําไปพัฒนา
และถายทอดในชีวิตประจําวัน 

โครงการเพิ่ม
ศักยภาพปราชญฯ 
1 โครงการ 

85. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการกอสรางอาคารพรอม
ปรับภูมิทัศนภายในศูนย
วัฒนธรรมอําเภอแมเมาะ 

 3,400,000.00 เพื่อใหเกิดความสวยงามและมี
คุณคาทางประวัติศาสตรของ
อําเภอ 

โครงการศูนย
วัฒนธรรมฯ 1 
โครงการ 

86. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

อุดหนุนสถานศึกษา โรงเรียน
แมเมาะวิทยา ตามโครงการ
จางวิทยากรชาวตางประเทศ
เพื่อเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 
 

 240,000.00 เพื่อเตรียมความพรอมในภาษาที่
สามสูประชาคมอาเซียนใหกับ
ผูเรียน 

โครงการจาง
วิทยากรฯ 1 
โครงการ 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

87. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

อุดหนุนสถานศึกษา โรงเรียน
อนุบาลแมเมาะ ตามโครงการ
จางวิทยากรชาวตางประเทศ
เพื่อเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

 400,000.00 เพื่อเตรียมความพรอมในภาษาที่
สามสูประชาคมอาเซียนใหกับ
ผูเรียน 

โครงการจาง
วิทยากรฯ 1 
โครงการ 

88. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

อุดหนุน วิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการ กฟผ.แมเมาะ 
ตามโครงการจางวิทยากร
พิเศษเฉพาะทาง เพือ่พัฒนา
และสงเสริมคุณภาพงานสู
ความเปนเลิศเฉพาะทาง 

 170,000.00 เพื่อเตรียมโครงการจางวิทยากร
พิเศษเฉพาะทาง เพือ่พัฒนาและ
สงเสริมคุณภาพงานสูความเปน
เลิศ 

โครงการจาง
วิทยากรฯ 1 
โครงการ 

89. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

อุดหนุน โรงเรียนวัดบานแขม 
ตามโครงการเพิ่มศักยภาพส่ือ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอน 

 50,080.00 เพื่อใหส่ือเทคโนโลยีความพรอม
ในดานการจัดการเรียนการสอน
สําหรับเด็ก 

โรงเรียนวัดบาน
แขม 1 แหง 

90. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนสังกัด สพท.
ลําปาง เขต 1 ในเขตเทศบาล
ตําบลแมเมาะ 

 5,240,000.00 เพื่อใหเด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทานอยางเพียงพอ 

โครงการอาหาร
กลางวัน 1 
โครงการ 

91. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

อุดหนุนกรรมหมูบาน ตาม
โครงการจัดกิจกรรมประเพณี
ลอยกระทงหมูบาน 

 360,000.00 เพื่ออุดหนุนใหหมูบานจัดกจิกรรม
ประเพณีลอยกระทงหมูบาน 

โครงการจัดงาน
ลอยกระทง 1 โครง
กร 

92. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

อุดหนุนกรรมหมูบาน ตาม
โครงการจัดกิจกรรมประเพณี
สงกรานตและรดน้ําดําหวั
ผูสูงอายุในหมูบาน 

 390,000.00 เพื่ออุดหนุนใหหมูบานจัดกจิกรรม
ประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอาย ุ

โครงการสงกรานต
รดน้ําดําหัว 1 
โครงการ 

93. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

อุดหนุน สภาวัฒนธรรม
อําเภอแมเมาะตาม โครงการ
สงเสริมกิจกรรมตามประเพณี
และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่นประจําปอําเภอแม
เมาะ 

 100,000.00 เพื่ออนุรักษศิลปะประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่นไมใหสูญหายไป 

สภาวัฒนธรรมฯ 1 
โครงการ 

94. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการรวมใจภักด์ิ สรางรัก
สามัคคี สูชุมชนสมานฉันท 

 100,000.00 เสริมสรางความรัก ความสามัคคี 
ความปรองดองและคืนความสุข
ใหคนในชุมชน 

โครงการรวมใจ
ภักด์ิฯ 1 โครงการ 

95. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการวันเทศบาล  50,000.00 เพื่อเปนการระลึกถึงความสําคัญ
และความเปนมาของการ
กอกําเนิดเทศบาล 

โครงการวัน
เทศบาล 1 
โครงการ 

96. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 

 80,000.00 เพื่อใหประชาชนไดรับบริการเพิ่ม
มากขึ้นจากเวลาปกติ 

โครงการเทศบาล
พบประชาชน 1 
โครงการ 

97. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการจัดการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาทองถิ่นและ
ผูบริหารทองถิ่น 

 1,000,000.00 เพื่อใหการเลือกต้ังเปนไปดวย
ความถูกตองเรียบรอย 

โครงการเลือกต้ังฯ 
1 โครงการ 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

98. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการจัดกิจกรรมอัน
เกี่ยวเนื่องสถาบัน
พระมหากษัตริย 

 200,000.00 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ตอสถาบันพระมหากษัตริย 

โครงการเกี่ยวกบั
สถาบันฯ 1 
โครงการ 

99. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการปรับปรุงบอรด
ประชาสัมพันธ อาคาร
เทศบาลตําบลแมเมาะ 

 80,000.00 เพื่อปรับปรุงบอรดประชาสัมพันธ
ขาวสารขององคกรที่มีอยูที่เดิมให
มีความสวยงามและมีความ
เหมาะสมตอการใชงาน 

โครงการปรับปรุง
บอรด 1 โครงการ 

100. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด
เทศบาลตําบลแมเมาะ 

 800,000.00 เพื่อนําความรูที่ไดรับมาพัฒนา
ศักยภาพการทํางานใหดีขึ้นและ
ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่ ตลอดถึงเปน
การเพิ่มความรูและทกัษะใหกับ
บุคลากรในสังกัด 

โครงการฝกอบรมฯ 
1 โครงการ 

101. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการขับเคล่ือนการจัดทํา
แผนพัฒนาหมูบาน (แผน
ชุมชน) เพื่อการจัดการตนเอง
ตําบลแมเมาะ 

 80,000.00 เพื่อใหชุมชนมีการบริหารจัดการ
ชุมชนโดยใชแผนชุมชนเปนกลไก
ในการขับเคล่ือน 

โครงการจัดทําแผน
ชุมชนฯ 1 
โครงการ 

102. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล 

 100,000.00 1. เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมใน
กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาของ 
ทต.แมเมาะ 2. เพื่อใหการจัดทํา
แผนพัฒนาสามารถแกไขปญหา
ของประชาชนไดอยางแทจริง 3. 
สรางกระบวนการแกไขปญหาโดย
ชุมชนเปนหลัก 

โครงการจัดทํา
แผนพัฒนา
เทศบาล 1 
โครงการ 

103. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรทาง
การศึกษาสังกัดเทศบาลตําบล
แมเมาะ 

 100,000.00 เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดเทศบาลตําบลแมเมาะมี
ความเขาใจในการใชหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการอบรม
เล้ียงดูเด็กและในการทํางาน 

โครงการอบรม
จริยธรรมฯ 1 
โครงการ 

104. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการสงเสริมกิจกรรม
เกี่ยวกบัเด็กและเยาวชนจัด
งานวันเด็กแหงชาติประจําป 

 250,000.00 เพื่อสงเสริมใหเด็กไดรวมกิจกรรม
และใหความสําคัญกับเด็กและ
เยาวชน 

โครงการวันเด็ก 1 
โครงการ 

105. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการอบรมและพัฒนา
ศักยภาพผูปฏบิัติงานดาน
สาธารณสุขประจาํหมูบาน 

 700,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพการทาํงาน
ของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข
ประจําหมูบาน ตําบลแมเมาะ 

โครงการอบรม
ผูปฏิบัติงาน
สาธารณสุขฯ 1 
โครงการ 

106. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการจัดทําส่ือ
ประชาสัมพันธและชองทาง
การปองกันการทุจริต 

 50,000.00 จัดทําส่ือเผยแพรความรูเกี่ยวการ
ปองกันการทุจริตและสราง
จิตสํานึกในการปองกันการทุจริต
แกประชาชน บุคลากรของ
หนวยงาน 
 

โครงการจัดทําส่ือฯ 
1 โครงการ 

107. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการกลุมสตรีและ
สมาชิก 

 300,000.00 1. เพื่อใหสตรีรูบทบาทหนาที ่2. 
เพื่อใหสตรีมีความเขมแข็ง 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพฯ 1 
โครงการ 
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108. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการและสมาชิก
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
แมเมาะ 

 200,000.00 1. เพื่อสนับสนุนใหกองทุนมีความ
เขมแข็งมั่นคง 2. เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถคณะกรรมการใน
ดานการจัดการ 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพฯ 1 
โครงการ 

109. การพัฒนาดาน
การเมอืงและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการฯและสมาชกิสภา
เด็กเยาวชนตําบลแมเมาะ 

 300,000.00 1. สงเสริมการเรียนรูดานสิทธิ
หนาที่เด็กเยาวชนและดานการ
พัฒนาสังคมชุมชนตางๆ 2. สราง
ความรักความสามัคคีและความ
เขมแข็ง 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพฯ 1 
โครงการ 

110. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการอบรมศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพชมรม
ผูสูงอายุตําบลแมเมาะ 

 1,000,000.00 1. ผูสูงอายุไดรับการดูแลตาม 
พ.ร.บ.ผูสูงอาย ุ2. ผูสูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดีอยูอยางมี
ความสุข 

โครงการอบรมฯ 1 
โครงการ 

111. การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
พัฒนาองคกร 

โครงการต้ังงบประมาณ
รายจายอุดหนุนศูนยรวม
ขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัด
จางของ อปท. อ.แมเมาะ จ.
ลําปาง  

 30,000.00 เพื่อจัดตงศูนยืรวมฐานขอมูล 
ศูนยรวมขอมูลขาวสาาร และศูนย
รวมขอมูล การจัดซ้ือจัดจางของ 
อปท. อําเภอแมเมาะ 

โครงการอุดหนุน
ศูนยขอมูลขาวสาร
ฯ 1 โครงการ 

 
 

3. การใชจายงบประมาณ 
 
            เทศบาลตําบลแมเมาะ มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติ
งบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 31 โครงการ จํานวนเงิน 6,306,694 บาท มีการ
เบิกจายงบประมาณ จํานวน 31 โครงการ จํานวนเงิน 6,306,694 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ได
ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 

การพัฒนาดานสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 5 1,935,900.00 5 1,935,900.00 

การพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

2 523,637.50 2 523,637.50 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 8 997,720.85 8 997,720.85 

การพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย 9 1,139,970.50 9 1,139,970.50 

การพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น - - - - 

การพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร 7 1,709,465.00 7 1,709,465.00 

รวม 31 6,306,693.85 31 6,306,693.85 
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    รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณเทศบาลตําบลแมเมาะ ท่ีมีการกอหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

1. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงทอประปา
จากบานคุณทองจันทร ถึง
อางเก็บน้ํา บานเมาะสถานี 
หมูที่ 4 

 500,000.00 493,900.00 CNTR-0216/61 29/11/2560 60 

2. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
รอบสระน้ํา ซอย 4 (หลังวัด
เมาะหลวง) บานเมาะหลวง 
หมูที่ 8 

 250,000.00 249,500.00 CNTR-0454/61 19/01/2561 60 

3. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ศาลหลักเมือง  

 250,000.00 249,500.00 CNTR-0229/61 30/11/2560 30 

4. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการเทลานคอนกรีต 
ตลาด SML บานใหมนาแขม 
หมูที่ 7 

 483,000.00 472,000.00 CNTR-0258/61 09/12/2560 60 

5. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการติดต้ังเสียงตามสาย 
บานไรรมเย็น ถึงบานหวยคิง 
หมูที่ 6 

 500,000.00 471,000.00 CNTR-0335/61 20/12/2560 60 

6. การพัฒนาดานการอนุรักษ
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสรางพนังคันดิน 
บานคุณพรทิพา เครือสาย 
บานเมาะสถาน ีหมูที ่4 

 500,000.00 496,600.00 CNTR-0455/61 13/01/2561 90 

7. การพัฒนาดานการอนุรักษ
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการปลอยพันธุสัตวน้ํา  50,000.00 3,037.50 CNTR-0246/61 23/11/2560 5 

  7,000.00 CNTR-0247/61 30/11/2560 5 

  5,000.00 CNTR-0245/61 28/11/2560 5 

  2,000.00 
CNTR-0244/61 
 

01/12/2560 5 

  10,000.00 
CNTR-0248/61 
 

30/11/2560 5 

8. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และการทองเที่ยว 

โครงการสรางแรงจูงใจใน
การชําระภาษีและ
คาธรรมเนียม 

 40,000.00 21,000.00 CNTR-0223/61 25/11/2560 5 

  9,408.00 
CNTR-0502/61 
 

22/01/2561 5 

9. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และการทองเที่ยว 

โครงการจัดงานแสดง
มหกรรมสินคาชุมชนตําบล
แมเมาะ 

 50,000.00 1,000.00 CNTR-0265/61 11/12/2560 5 

  49,000.00 CNTR-0264/61 11/12/2560 5 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

10. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และการทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมอาชีพดาน
เกษตรกรรม 

 250,000.00 450.00 CNTR-0423/61 
(กลุมอาชีพปลูก
ผักปลอด
สารพิษ) 

10/01/2561 5 

  17,000.00 

CNTR-0417/61 
(กลุมอาชีพปลูก
ผักปลอด
สารพิษ) 

10/01/2561 5 

  22,500.00 

CNTR-0416/61 
(กลุมอาชีพปลูก
ผักปลอด
สารพิษ) 

09/01/2561 5 

  7,200.00 

น.ส.นันทนภัส 
มั่นเข็มทอง 
(กลุมอาชีพปลูก
ผักปลอด
สารพิษ) 

23/01/2561 30 

  47,700.00 

CNTR-0418/61 
(กลุมอาชีพปลูก
ผักปลอด
สารพิษ) 

09/01/2561 5 

  5,000.00 

CNTR-0419/61 
(กลุมอาชีพปลูก
ผักปลอด
สารพิษ) 

11/01/2561 6 

  2,000.00 
CNTR-0535/61 
(กลุมวิสาหกิจ
ผลิตปุยหมักฯ) 

31/01/2561 2 

  3,000.00 
CNTR-0534/61 
(กลุมวิสาหกิจ
ผลิตปุยหมักฯ) 

30/01/2561 2 

  28,000.00 
CNTR-0539/61 
(กลุมวิสาหกิจ
ผลิตปุยหมักฯ) 

01/02/2561 2 

  5,000.00 
CNTR-0550/61 
(กลุมวิสาหกิจ
ผลิตปุยหมักฯ) 

31/01/2561 5 

  820.00 
CNTR-0538/61 
(กลุมวิสาหกิจ
ผลิตปุยหมักฯ) 

30/01/2561 1 

  6,000.00 
CNTR-0537/61 
(กลุมวิสาหกิจ
ผลิตปุยหมักฯ) 

30/01/2561 2 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

  2,500.00 
CNTR-0536/61 
(กลุมวิสาหกิจ
ผลิตปุยหมักฯ) 

31/01/2561 1 

11. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และการทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมอาชีพดาน
ปศุสัตว 

 230,000.00 1,875.00 CNTR-0205/61 
(กลุมเล้ียงสุกร
บานเมาะหลวง) 

30/11/2560 5 

  600.00 
CNTR-028/61 
(กลุมเล้ียงสุกร
บานเมาะหลวง) 

27/11/2560 5 

  40,725.00 
CNTR-0207/61 
(กลุมเล้ียงสุกร
บานเมาะหลวง) 

27/11/2560 5 

  2,000.00 
CNTR-0209/61 
(กลุมเล้ียงสุกร
บานเมาะหลวง) 

29/11/2560 5 

  4,800.00 

นายเมธา แกว
สุทธิ (กลุมเล้ียง
สุกรบานเมาะ
หลวง) 

18/12/2560 30 

  8,500.00 
CNTR-0610/61 
(กลุมเล้ียงไก
พื้นเมือง) 

13/02/2561 2 

  2,250.00 
CNTR-0609/61 
(กลุมเล้ียงไก
พื้นเมือง) 

12/02/2561 2 

  9,000.00 
CNTR-0611/61 
(กลุมเล้ียงไก
พื้นเมือง) 

12/02/2561 2 

  2,000.00 
CNTR-0608/61 
(กลุมเล้ียงไก
พื้นเมือง) 

12/02/2561 5 

  6,800.00 
CNTR-0607/61 
(กลุมเล้ียงไก
พื้นเมือง) 

12/02/2561 5 

  21,400.00 
นางกรรณิการ 
อุดแกว (กลุม
เล้ียงไกพื้นเมือง) 

18/02/2561 30 

12. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และการทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมอาชีพดาน
หัตถกรรม 

 200,000.00 15,000.00 CNTR-0670/61 
(กลุมจักสานเสน
พลาสติก) 

23/02/2561 5 

  1,650.00 
CNTR-0669/61 
(กลุมจักสานเสน
พลาสติก) 

20/02/2561 5 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

  18,350.00 
CNTR-0668/61 
(กลุมจักสานเสน
พลาสติก) 

21/02/2561 3 

  15,000.00 

นายลภัสยากร 
จันทรยอด (กลุม
จักสานเสน
พลาสติก) 

09/02/2561 30 

13. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และการทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ
แปรรูปถนอมอาหาร 

 60,000.00 450.00 CNTR-0067/61 27/10/2560 5 

  17,950.00 CNTR-0065/61 27/10/2560 5 

  5,000.00 CNTR-0066/61 30/10/2560 5 

14. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และการทองเที่ยว 

โครงการเทศกาลทองเที่ยว
แมเมาะ ประจําป 2560 

 500,000.00 349,160.00 CNTR-0363/61 09/12/2560 5 

  24,800.00 CNTR-0317/61 12/12/2560 5 

  29,800.00 CNTR-0313/61 07/12/2560 5 

  10,000.00 CNTR-0316/61 13/12/2560 5 

  81,500.00 CNTR-0320/61 13/12/2560 5 

  1,203.75 
นายจิรัฎฐ ยา
รังษี 

29/12/2560 30 

  949.10 
การไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัด
ลําปาง 

05/02/2561 30 

15. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และการทองเที่ยว 

โครงการปนจักรยานชม
แหลงทองเที่ยวในตําบลแม
เมาะ 

 150,000.00 1,650.00 CNTR-0373/61 14/12/2560 5 

  7,650.00 CNTR-0369/61 14/12/2560 4 

  13,580.00 CNTR-0311/61 15/12/2560 3 

  14,700.00 CNTR-0314/61 15/12/2560 3 

  10,000.00 CNTR-0312/61 15/12/2560 3 

  30,000.00 CNTR-0290/61 14/12/2560 4 

  19,800.00 CNTR-0309/61 15/12/2560 3 

  2,000.00 CNTR-0289/61 14/12/2560 4 

16. การพัฒนาดานสังคมและ
สุขภาวะอนามยั 

โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาล (ปใหมและ
สงกรานต)  

 100,000.00 26,125.00 CNTR-0389/61 22/12/2560 5 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

  5,475.00 CNTR-0443/61 29/01/2561 7 

  14,488.00 CNTR-0431/61 22/12/2560 5 

17. การพัฒนาดานสังคมและ
สุขภาวะอนามยั 

โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกนัภยัฝาย
พลเรือน หลักสูตรจัดต้ัง 

 250,000.00 5,400.00 CNTR-0437/61 16/01/2561 5 

18. การพัฒนาดานสังคมและ
สุขภาวะอนามยั 

โครงการมหกรรมอาหาร  200,000.00 39,800.00 CNTR-0339/61 09/12/2560 5 

  35,800.00 CNTR-0268/61 13/12/2560 5 

  40,000.00 CNTR-0269/61 13/12/2560 5 

  1,000.00 CNTR-0267/61 12/12/2560 5 

  53,000.00 
นายสมทบ 
ธรรมสรางกูร 

31/01/2561 30 

19. การพัฒนาดานสังคมและ
สุขภาวะอนามยั 

โครงการรณรงคฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบาและ
การสงเสริมการเล้ียงสุนัขที่
ถูกตองในเขต ทต.แมเมาะ 

 120,000.00 3,215.00 CNTR-0665/61 24/02/2561 5 

  9,550.00 CNTR-0663/61 24/02/2561 5 

  6,750.00 CNTR-0662/61 24/02/2561 5 

  75,000.00 CNTR-0672/61 06/03/2561 5 

20. การพัฒนาดานสังคมและ
สุขภาวะอนามยั 

โครงการครอบครัวสัมพันธ  100,000.00 24,000.00 CNTR-0262/61 10/12/2560 5 

  450.00 CNTR-0261/61 08/12/2560 5 

21. การพัฒนาดานสังคมและ
สุขภาวะอนามยั 

โครงการกอสรางอาคารออก
กําลังกายประจําหมูบาน
พรอมเครื่องออกกําลังกาย 
บานเมาะสถานี หมูท่ี 4 

 500,000.00 496,300.00 CNTR-0385/61 21/12/2560 60 

22. การพัฒนาดานสังคมและ
สุขภาวะอนามยั 

โครงการแขงขันกีฬาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
แมเมาะ 

 50,000.00 24,278.00 CNTR-0256/61 09/12/2560 5 

  2,600.00 CNTR-0321/61 14/12/2560 1 

  2,000.00 
วาที่ ร.ต.หญิงดวง
ฤทัย วงศเปย 

25/12/2560 30 

  11,252.00 CNTR-0255/61 09/12/2560 5 

23. การพัฒนาดานสังคมและ
สุขภาวะอนามยั 

โครงการแขงขันกีฬาตานยา
เสพติดเทศบาลตําบลแม
เมาะ (โครงการแขงขันฟุต
ซอลตานยาเสพติด) 

 200,000.00 7,416.00 CNTR-0546/61 30/01/2561 5 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

  10,896.00 CNTR-0545/61 30/01/2561 5 

  7,900.00 CNTR-0547/61 30/01/2561 5 

  12,538.00 CNTR-0548/61 30/01/2561 5 

  101,000.00 
นางมนัสนันท 
หมื่นสวัสดิกูร 

18/02/2561 30 

  2,800.00 
นายวรเทพ ขวัญ
กิจศักดา 

19/02/2561 30 

  2,400.00 
นางมนัสนันท 
หมื่นสวัสดิกูร 

19/03/2561 30 

  2,600.00 
นางกรวรรณ 
สิทธิบุศย 

19/02/2561 30 

  2,600.00 
นางทองอินทร 
เครือบุญมา 

19/02/2561 30 

  2,800.00 
นางกานดา คํา
ลือสาย 

19/02/2561 30 

  2,800.00 
นางแพทติชา 
จันตะไทย 

19/02/2561 30 

  3,000.00 
วาที่ ร.ต.หญิง
ดวงฤทัย วงศ
เปย 

19/02/2561 30 

  3,000.00 
น.ส.ธนาภรณ 
ออมแกว 

19/02/2561 30 

  3,000.00 
น.ส.เกศนที ชาง
อาจ 

19/02/2561 30 

  3,000.00 
นางสาวิตรี เตชะ
มานิต 

19/02/2561 30 

  2,800.00 นายอนกุร ตะสา 19/02/2561 30 

  2,600.00 
น.ส.ออยรีนา 
แกวสาย 

19/02/2561 30 

  3,000.00 
นายสุมล ทนัน
ไชย 

19/02/2561 30 

24. การพัฒนาดานสังคมและ
สุขภาวะอนามยั 

โครงการแขงขันกีฬาพื้นบาน
ผูสูงอายุตําบลแมเมาะ 

 150,000.00 13,500.00 CNTR-0520/61 25/01/2561 2 

  1,500.00 CNTR-0516/61 26/01/2561 1 

  21,900.00 CNTR-0517/61 25/01/2561 2 

  6,000.00 CNTR-0519/61 25/01/2561 2 

  7,500.00 CNTR-0522/61 27/01/2561 1 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

  8,000.00 CNTR-0523/61 27/01/2561 1 

  17,000.00 CNTR-0521/61 26/01/2561 2 

  8,000.00 CNTR-0525/61 26/01/2561 2 

  3,937.50 CNTR-0518/61 25/01/2561 2 

25. การพัฒนาดานการเมือง
และการพัฒนาองคกร 

โครงการรวมใจภักด์ิ สรางรัก
สามัคคี สูชุมชนสมานฉันท 

 100,000.00 1,258.00 CNTR-0640/61 23/02/2561 5 

  450.00 CNTR-0639/61 23/02/2561 5 

  98,040.00 
น.ส.หฤทัย ศรี
อุทิศ 

22/02/2561 30 

26. การพัฒนาดานการเมือง
และการพัฒนาองคกร 

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 

 80,000.00 3,000.00 CNTR-0765/61 16/03/2561 5 

27. การพัฒนาดานการเมือง
และการพัฒนาองคกร 

โครงการจัดกิจกรรมอัน
เกี่ยวเนื่องสถาบัน
พระมหากษัตริย 

 200,000.00 18,000.00 CNTR-0073/61 24/10/2560 1 

  581.00 CNTR-0023/61 12/10/2560 5 

  12,600.00 CNTR-0021/61 12/10/2560 5 

  3,280.00 CNTR-0022/61 12/10/2560 5 

  1,200.00 CNTR-0077/61 25/10/2560 2 

  1,500.00 CNTR-0076/61 25/10/2560 2 

  18,056.00 CNTR-0028/61 16/10/2560 2 

  20,443.00 CNTR-0029/61 16/10/2560 5 

  28,088.00 CNTR-0147/61 25/10/2560 2 

  35,000.00 CNTR-0081/61 25/10/2560 2 

28. การพัฒนาดานการเมือง
และการพัฒนาองคกร 

โครงการฝกอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากร
สังกัดเทศบาลตําบลแมเมาะ 

 800,000.00 3,450.00 CNTR-0721/61 28/02/2561 5 

  74,000.00 CNTR-0778/61 07/03/2561 5 

  10,434.00 CNTR-0722/61 28/02/2561 5 

  173,810.00 
นางนลัทพร 
เอี่ยมสําอาง 
 

01/03/2561 30 

  38,150.00 
นางพรธนา 
พฤกษวราภรณ 

01/03/2561 30 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

29. การพัฒนาดานการเมือง
และการพัฒนาองคกร 

โครงการขับเคล่ือนการจัดทํา
แผนพัฒนาหมูบาน (แผน
ชุมชน) เพื่อการจัดการ
ตนเองตําบลแมเมาะ 

 80,000.00 7,353.00 CNTR-0512/61 25/01/2561 5 

  9,675.00 CNTR-0528/61 30/01/2561 5 

  6,450.00 CNTR-0528/61 30/01/2561 5 

  540.00 CNTR-0526/61 29/01/2561 5 

30. การพัฒนาดานการเมือง
และการพัฒนาองคกร 

โครงการสงเสริมกิจกรรม
เกี่ยวกบัเด็กและเยาวชนจัด
งานวันเด็กแหงชาติประจําป 

 250,000.00 73,500.00 CNTR-0427/61 13/01/2561 5 

  25,652.00 CNTR-0430/61 12/01/2561 5 

  30,856.00 CNTR-0297/61 14/12/2560 5 

  16,500.00 CNTR-0299/61 14/12/2560 5 

  23,400.00 CNTR-0296/61 14/12/2560 5 

  51,000.00 CNTR-0300/61 14/12/2560 5 

  10,500.00 CNTR-0403/61 13/12/2560 5 

  3,400.00 CNTR-0415/61 12/12/2560 5 

  6,000.00 CNTR-0429/61 12/12/2560 5 

  6,000.00 
นางมนัสนันท 
หมื่นสวัสดิกูร 

24/01/2561 30 

31. การพัฒนาดานการเมือง
และการพัฒนาองคกร 

โครงการอบรมศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพชมรมผูสูงอายุ
ตําบลแมเมาะ 

 1,000,000.00 14,350.00 CNTR-0085/61 03/11/2560 5 

  44,000.00 CNTR-0088/61 03/11/2560 5 

  600.00 CNTR-0083/61 03/11/2560 5 

  3,000.00 CNTR-0078/61 10/11/2560 5 

  2,000.00 CNTR-0084/61 13/11/2560 5 

  15,000.00 CNTR-0086/61 15/11/2560 5 

  492,999.00 CNTR-0093/61 15/11/2560 10 

  68,750.00 CNTR-0087/61 14/11/2560 5 

  15,000.00 CNTR-0199/61 22/11/2560 5 

  241,600.00 
น.ส.นันทนภัส 
มั่นเข็มทอง 

13/12/2560 30 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2561 (ครั้งท่ี 1) 

เทศบาลตําบลแมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 
 

ยุทธศาสตร 

แผนการ
ดําเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100% 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาดานสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 77.0 105.60 28.0 28.26 5.0 1.94 5.0 1.94 5.0 1.94 

2.การพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

19.0 23.27 10.0 8.52 2.0 0.52 2.0 0.52 2.0 0.52 

3.การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 32.0 14.56 18.0 5.14 8.0 1.00 8.0 1.00 8.0 1.00 

4.การพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย 41.0 13.02 23.0 9.46 9.0 1.14 9.0 1.14 9.0 1.14 

5.การพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถ่ิน 19.0 23.04 14.0 11.20 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

6.การพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร 23.0 6.01 18.0 5.42 7.0 1.71 7.0 1.71 7.0 1.71 

 

ตาราง    :  เปรียบเทียบจาํนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามป  ประจําป พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 1-2 
 
 
 

      
 
ตาราง  :   แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 
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4. ผลการดําเนินงาน 
       เทศบาลตําบลแมเมาะ ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2561 ในเขตพ้ืนท่ี 
โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจน
โครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยมีผลการ
ดําเนินงานท่ีสําคัญดังนี้ 

   1. โครงการปรับปรุงทอประปาจากบานคุณทองจันทร ถึงอางเก็บน้ํา บานเมาะสถานี หมูท่ี 4 

                             
 
    2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบสระน้ํา ซอย 4 (หลังวัดเมาะหลวง) บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 
                    
    3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศาลหลักเมือง  

                    
 
    4. โครงการเทลานคอนกรีต ตลาด SML บานใหมนาแขม หมูท่ี 7 
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 5. โครงการติดตั้งเสียงตามสาย บานไรรมเย็น ถึงบานหวยคิง หมูท่ี 6 

                     
 
    6. โครงการกอสรางพนังคันดิน บานคุณพรทิพา เครือสาย บานเมาะสถานี หมูท่ี 4 

                    
 
    7. โครงการปลอยพันธุสัตวน้ํา 

                
 
    8. โครงการสรางแรงจูงใจในการชําระภาษีและคาธรรมเนียม 

                     
    9. โครงการจัดงานแสดงมหกรรมสินคาชุมชนตําบลแมเมาะ 
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    10. โครงการสงเสริมอาชีพดานเกษตรกรรม 

                       
 
    11. โครงการสงเสริมอาชีพดานปศุสัตว 

                       
 
    12. โครงการสงเสริมอาชีพดานหัตถกรรม 
 
    13. โครงการสงเสริมกลุมอาชีพแปรรูปถนอมอาหาร 

                       
 
    14. โครงการเทศกาลทองเท่ียวแมเมาะ ประจําป 2560 
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    15. โครงการปนจักรยานชมแหลงทองเท่ียวในตําบลแมเมาะ 

                   
 
    16. โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล (ปใหมและสงกรานต)  

                  
 
    17. โครงการมหกรรมอาหาร 

                      
 
         18. โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและการสงเสริมการเลี้ยงสุนัขท่ีถูกตองในเขต
เทศบาลตําบลแมเมาะ 
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    19. โครงการครอบครัวสัมพันธ 

                      
 
    20. โครงการกอสรางอาคารออกกําลังกายประจําหมูบานพรอมเครื่องออกกําลังกาย บานเมาะสถานี 
หมูท่ี 4 

                      
 
    21. โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมเมาะ 

                      
    22. โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดเทศบาลตําบลแมเมาะ (โครงการแขงขันฟุตซอลตานยาเสพติด) 
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    23. โครงการแขงขันกีฬาพ้ืนบานผูสูงอายุตําบลแมเมาะ 

                       
 

         24. โครงการรวมใจภักดิ์ สรางรักสามัคคี สูชุมชนสมานฉันท 

                               
     

   25. โครงการเทศบาลพบประชาชน 

                       
 
    26. โครงการจัดกิจกรรมอันเก่ียวเนื่องสถาบันพระมหากษัตริย 
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    27. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาล
ตําบลแมเมาะ 

                    
  
    28. โครงการขับเคลื่อนการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน (แผนชุมชน) เพ่ือการจัดการตนเองตําบลแมเมาะ 

                     
 
    29. โครงการสงเสริมกิจกรรมเก่ียวกับเด็กและเยาวชนจัดงานวันเด็กแหงชาติประจําป 

                        
 
    30. โครงการอบรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพชมรมผูสูงอายุตําบลแมเมาะ 
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สรุปผลสําเร็จของแผนพัฒนาส่ีป พ.ศ. 2561 - 2564 

บทสรุปการบริหาร 
ความสําเร็จของการนําแผนพัฒนาสูการปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสท่ี 1-2) 

 

ยุทธศาสตร 

 

ผลการดําเนินโครงการ 
 

จํานวน 
 

อนุมัติงบประมาณ 
 
 

คิดเปอรเซ็นตความสําเร็จ 

1. การพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ 77 28 36.36% 
2. การพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

19 10 52.63% 

3. การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 32 18 56.25% 
4. การพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย 41 23 50.00% 
5. การพัฒนาดานการศึกษาและภมูิปญญาทองถ่ิน 19 14 73.68% 
6. การพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร 23 18 78.26% 

รวมทุกยุทธศาสตร 211 111 52.61% 

 

 
 

สรุป  :  เทศบาลตําบลแมเมาะ ไดกําหนดแผนงาน/โครงการ บรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ป     
(พ.ศ. 2561-2564) โดยในปพ.ศ. 2561 (ไตรมาสท่ี 1-2) ไดมีการกําหนดแผนงาน/โครงการไวภายใตยุทธศาสตร     
การพัฒนา จํานวน 211 โครงการ สามารถนํามาจัดทํางบประมาณ (เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
พ.ศ. 2561) ไดจํานวน 111 โครงการ คิดความสําเร็จเปน 52.61% 
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ท้ังนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความ
ประสงคจะเสนอตวามคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตําบลแมเมาะทราบ เพ่ือจะไดพิจารณา
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอไป 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

  ประกาศ   ณ วันท่ี      เดือน เมษายน  พ.ศ. 2561 
 
 
 

    (นายชูชีพ  บุนนาค) 
  นายกเทศบาลตําบลแมเมาะ 
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