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แมเมาะ เสนอตอสภาเทศบาลตําบลแมเมาะ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ อยางนอยปละ 1 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลแมเมาะ ไดมีการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจําปงบประมาณ 2563 ซ่ึงประกอบดวยการติดตามผลการดําเนินงาน
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เทศบาลตําบลแมเมาะ (e-Plan) การลงพ้ืนท่ีสุมตรวจโครงการและแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 
2563 เปนเครื่องมือหลักในการติดตาม พรอมท้ังนําเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการ
พัฒนาทองถ่ิน เพ่ือเปนแนวทางปรับปรุงใหนโยบายสามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพ 
และเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน 
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บทนํา 
 
 

1. แนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 
นับแตไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เปนตนมา บทบาท

อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเปล่ียนแปลงไปจากเดิมอยางมากรัฐธรรมนูญฉบับ
ปจจุบันใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน ทองถิ่น โดยกําหนดกรอบความเปนอิสระในการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนและความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การ
บริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ 

นอกจากน้ีพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นคือ คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและกําหนดหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการใหบริการสาธารณะท่ีจําเปนแกทองถิ่น ตลอดจนรายไดของทองถิ่นท่ีเพิ่มขึ้น และ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ไดกําหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นท่ีมีความเปนอิสระ
มากขึ้นนอกจากกฎหมายท้ังสองฉบับแลว ยังมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับท่ีเกี่ยวของ เชน 

• พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ.2542 
• พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

พ.ศ.2542 
• พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

พ.ศ.2542 
ทําใหเห็นไดวา มีการกําหนดตัวบทกฎหมายและกลไกทางกฎหมายเพื่อใหการกระจายอํานาจเปนไป

อยางโปรงใสและสามารถถูกตรวจสอบจากประชาชนและองคกรตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว 
ดังน้ัน องคกรปกครองสวนทองถิ่นยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันประกาศใช จึงมีบทบาท อํานาจ

หนาท่ีอยางกวางขวาง โดยมิเพียงจะมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถิ่นเทาน้ันแตยังขยาย
บทบาท หนาท่ีออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นดวย และเปน
องคกรท่ีเปดใหประชาคมทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น 

แตเน่ืองจากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 30(4)2 และแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ 5.23 กําหนดให
รัฐตองจัดสรรงบประมาณ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 20 ของรายไดของรัฐท้ังหมด
ภายในป 2544 และไมนอยกวารอยละ 35 ของรายไดของรัฐท้ังหมดภายในป 2549 จึงมีความจําเปนในการใช
ทรัพยากรรายได ท้ังท่ีทองถิ่นจัดเก็บเอง และรายไดท่ีรัฐบาลจัดสรรท่ีมีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีความ
โปรงใสมากท่ีสุด การวางแผนถือเปนกลไกสําคัญประการหน่ึงท่ีจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรลุจุดมุงหมาย
ดังกลาวโดยใชยุทธศาสตรท่ีเหมาะสม 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนอยางย่ิงท่ีตองวางแผนการใชทรัพยากรเหลาน้ันใหคุมคาและ เกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาคมท้ังในปจจุบันและอนาคตมีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการท่ี กําหนดใหเกิดสัมฤทธ์ิผลใน
ชวงเวลาท่ีกําหนด มีการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน แผนงาน โครงการน้ัน 
จะตองเปนการบริหารจัดการท่ีดี มีความโปรงใส และพรอมท่ีจะใหมีการตรวจสอบท้ังโดยหนวยงานของรัฐและ 
ประชาคม 
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2. ความหมายของการติดตามและประเมินผล 
การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมท่ีทําเพ่ือแสดงใหเห็นวาเกิดอะไรข้ึนในภาคปฏิบัติดวย

การติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอยางตอเนื่อง เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายและเปาหมายซ่ึงกําหนดไว
ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโนมท่ีไมตองการไดลวงหนา ซ่ึงทาใหเห็นความจําเปนในการ
ดําเนินการแกไข 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะหผลท่ีไดจากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง ประเมิน
วาความเปลี่ยนแปลง (ซ่ึงเปนผลจากการปฏิบัติ) ท่ีเกิดข้ึน เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนหรือไม ผล
การประเมินอาจยืนยนัวา การเปลี่ยนแปลงเปนไปในทิศทางเดียวกับท่ีกําหนดไวในแผน หรืออาจแสดงถึงความลาชา
หรือผลกระทบขางเคียง ซ่ึงควรแกการทบทวน 

การติดตามและประเมินผล จึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญสําหรับผูบริหารท่ีจะไดทราบถึงผลการปฏิบัติงาน
ในชวงเวลาท่ีผานมา ซ่ึงผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนขอเสนอแนะท่ีไดจะเปนแนวทางท่ีผูบริหารจะ
นาไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตไดเปนอยางดี 

 
3. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลเปนท่ีเรื่องท่ีสําคัญมาก และเปนหัวใจของการใชแนวทางเชิงยุทธศาสตร

เพ่ือการบริหารจัดการ ซ่ึงมีลักษณะของการปฏิบัติท่ีมีความตอเนื่องการติดตามผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องจะมี
ประโยชนตอองคกรและผูบริหาร ดังนี้ 

1) สามารถเฝาดูความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเปรียบเทียบกับสมมติฐานท่ีเคยตั้งไวในแผน 
2) สามารถหาแนวโนมจากตัวชี้วัด เพ่ือเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดไว และใหหลักสําหรับแกไข

สถานการณท่ีเกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติไดตามความจําเปน 
3) สามารถจัดทาระบบเตือนลวงหนา เนื่องจากไดเห็นถึงปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
4) มีขอมูลพ้ืนฐานสาหรับการประเมินวา จะบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตามแผนหรือไม สําหรับ

การประเมินผลท่ีไดจากการติดตามผลและระบุปญหาพ้ืนฐาน ซ่ึงจะทาใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลง อันเปนผลจาก
การดาเนินงาน โดยการประเมินผลจะเปนการเปดโอกาสใหทบทวนวา 

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

 
4. การติดตามประเมินผล 
เนื่องดวยการติดตามและประเมินผลโครงการเปนหนาท่ีท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินงานพัฒนา

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงจําเปนตองมีองคกรท่ีทําหนาท่ีติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น โดยแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2561) ขอ 28 ดังนี้  
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ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  
1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  
5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน

ทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการ
คัดเลือกอีกได  

 
5. แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

ระเบียบ มท. วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2561) ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไว ดังนี้ 

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

ทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันไมนอยกวาปละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและ
ตุลาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร   
 

ขอ 30 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวม
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดโดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนด ขอบขายและ
รายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

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

ประเมินผลเพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน 
 
(5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันไมนอยกวาป
ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
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6. การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรและแผนทองถิ่น 
จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตรนั้น คือ การประเมินวามีการนําแผน

ยุทธศาสตรไปปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใด และไดผลเปนอยางไรเพ่ือท่ีจะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน
ยุทธศาสตรได ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชเปนสมมุติฐานในการจัดทําแผนยุทธศาสตรฉบับ
ตอไปได ดังนั้น การท่ีจะประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในภาพรวมไดจําเปนตองประเมินผลการปฏิบัติในแต
ละแนวทางการพัฒนากอน เพ่ือนําไปสูการวัดความสําเร็จของยุทธศาสตร ซ่ึงจะแสดงใหเห็นไดวาการพัฒนาเปนไป
ในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาท่ียั่งยืนและตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไม ดังนั้นในข้ันตน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจึงตองติดตาม 

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหไดขอมูล ขอเท็จจริง อันจะนํามาสูบทสรุปท่ีไมบิดเบือนจากผลการ
ปฏิบัติจริงท่ีเกิดข้ึน 

 
7. แนวทาง และวิธีการข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนา

ทองถิ่น  
การติดตาม (Monitor) 
การติดตามนั้น จะทําใหเราทราบไดวามีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาทองถ่ิน       

ถึงระยะใดแลว ซ่ึงเทคนิคอยางงายท่ีสามารถใชเปนเครื่องมือในการติดตามได เชน Gant Chart ท่ีจะทําให
หนวยงานสามารถติดตามไดวาการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาทองถ่ินมีการดําเนินการในชวงใด 
ตรงกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไวหรือไม แผนปฏิบัติการก็จะเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตามผลการดําเนินงาน   
ดังไดกลาวมาแลว 
 

การประเมินผล (Evaluation) 
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร จําเปนตองมีเกณฑมาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด 

(Indicators) เพ่ือใชเปนกรอบในการประเมินเพ่ือใหเกิดความชัดเจน เปนระบบ มีมาตรฐานและเปนท่ียอมรับ โดย
ประกอบดวยเกณฑท่ีสําคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑการประเมินหนวยงาน และเกณฑการประเมินโครงการ 
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ประกาศ เทศบาลตําบลแมเมาะ 

เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2563  
******************************* 

 
ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการ
ดําเนินงานในรอบป เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 30(5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ
ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยประกาศภายในเดือนธันวาคมของทุกป ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติใหเปนไป
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2561 ขอ 30 (5) เทศบาลตําบลแมเมาะ  จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย 
และผลการดําเนินงาน รวมท้ัง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2563       
(ไตรมาสท่ี 1-4) 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 ดังนี ้

    การพัฒนาดานสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
        1. เคหะและชุมชน 
        2. อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

    การพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
        1. เคหะและชุมชน 
        2. สรางความเขมแข็งของชุมชน 
        3. อุตสาหกรรมและการโยธา 
        4. การเกษตร 
 

    การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
        1. บริหารงานท่ัวไป 
        2. สรางความเขมแข็งของชุมชน 
        3. ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
        4. อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

    ดานสังคมและสุขภาวะอนามัย 
        1. การรักษาความสงบภายใน 
        2. สาธารณสุข 
        3. สังคมสงเคราะห 
        4. สรางความเขมแข็งของชุมชน 
        5. อุตสาหกรรมและการโยธา 
        6. ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
        7. งบกลาง 
 

    การพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญา 
        1. การศึกษา 
        2. ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
        3. อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

    การเมืองและการพัฒนาองคกร 
        1. บริหารงานท่ัวไป 
        2. การศึกษา 
        3. รักษาความสงบเรียบรอย 
        4. สาธารณสุข 
        5. สรางความเขมแข็งของชุมชน 
        6. เคหะและชุมชน 
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1. การวางแผน 
      เทศบาลตําบลแมเมาะ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 
2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การ
จัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี 
กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา 5 ป ตอไป 
  
      เทศบาลตําบลแมเมาะ ไดประกาศใชแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกําหนดโครงการ
ท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) 
เทศบาลตําบลแมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

การพัฒนาดานสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

63 59,635,000.00 69 56,499,500.00 83 115,297,535.00 63 87,184,700.00 39 58,290,000.00 

การพัฒนาดานการอนุรกัษและ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

18 17,920,000.00 21 17,022,000.00 25 15,710,000.00 18 12,285,000.00 17 13,445,000.00 

การพัฒนาดานเศรษฐกจิและการ
ทองเที่ยว 

19 5,440,000.00 17 3,000,000.00 24 10,600,000.00 25 14,660,000.00 21 4,783,500.00 

ดานสังคมและสุขภาวะอนามัย 50 41,700,210.00 45 36,933,910.00 45 39,883,910.00 46 44,373,910.00 44 54,893,910.00 

การพัฒนาดานการศึกษาและภูมิ
ปญญา 

19 17,918,700.00 21 24,288,300.00 21 19,150,000.00 16 12,380,000.00 16 12,380,000.00 

การเมืองและการพัฒนาองคกร 21 5,650,000.00 28 7,700,000.00 27 6,580,000.00 27 7,070,000.00 21 6,860,000.00 

รวม 190 148,263,910.00 201 145,443,710.00 225 207,221,445.00 195 177,953,610.00 158 150,652,410.00 

ตาราง 1    :  แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
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2. การจัดทํางบประมาณ 
ผูบริหารเทศบาลตําบลแมเมาะ ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูใน

ขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 6 8130 โครงการ งบประมาณ 110,109,180.00 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร 
ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 51 78,975,380.00 

การพัฒนาดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 16 7,861,000.00 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 13 2,400,000.00 

การพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย 16 3,840,000.00 

การพัฒนาดานการศึกษาและภูมปิญญาทองถ่ิน 17 14,212,800.00 

การพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร 17 2,820,000.00 

รวม 130 110,109,180.00 

ตาราง    :  แสดงการเปรียบเทียบโครงการตามยุทธศาสตรเทศบาลตําบลแมเมาะ 
 

51

16

13

16

17

17

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

การพัฒนาดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ… 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

การพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

การพัฒนาดานการศึกษาและภมูิปญญาทองถิ่น

การพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร

จํานวนโครงการท่ีไดอนุมัติจัดทํางบประมาณ
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัตงิบประมาณ เทศบาลตําบลแมเมาะ มีดังน้ี 
 

 ยุทธศาสตร  
 

จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

1. การพัฒนาดานการ
อนุรักษและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า สายโรงนํ้าด่ืมชุมชน ถึงรานสาละ
วิน บานหวยรากไม หมูท่ี 2 

1,260,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

2. การพัฒนาดานการ
อนุรักษและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า บานนางนอย ถึงลําหวยไคร บาน
เมาะสถานี หมูท่ี 4 

500,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

3. การพัฒนาดานการ
อนุรักษและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า ถนนบริเวณหนารานพรรค
กระยาจก บานหวยคิง หมูท่ี 6 
 

500,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

4. การพัฒนาดานการ
อนุรักษและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการขุดลอกรางระบายนํ้าท่ีต้ืนเขิน (อุดตัน) บานใหมนาแขม 
หมูท่ี 7 

100,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

5. การพัฒนาดานการ
อนุรักษและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการขุดลอกบอบําบัดนํ้าเสียศูนยเรียนรู บานใหมนาแขม หมูท่ี 
7 

370,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

6. การพัฒนาดานการ
อนุรักษและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. พรอมบอพัก ซอย 11 บานใหมนา
แขม หมูท่ี 7 

45,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

7. การพัฒนาดานการ
อนุรักษและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า ถนนสายหนาบานนายแกวมา ฟู
อิน บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 

1,000,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

8. การพัฒนาดานการ
อนุรักษและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการวางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. พรอมบอพัก  
ค.ส.ล.ถนนสายขางโรงเรียนอนุบาลแมเมาะ บานเมาะหลวง หมูท่ี 
8 

400,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 
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 ยุทธศาสตร  
 

จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

9. การพัฒนาดานการ
อนุรักษและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า ชวงทายซอย 5/1 -6 บานนา
แขมพัฒนา หมูท่ี 11 

1,320,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

10. การพัฒนาดานการ
อนุรักษและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการสรางจิตสํานึกใหแกประชาชนในการบําบัดนํ้าเสีย
ครัวเรือน 

30,000.00 สวนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย , 
สํานักสาธารณสุข 

11. การพัฒนาดานการ
อนุรักษและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการชุมชนตนแบบการจัดการขยะ 50,000.00 สวนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย , 
สํานักสาธารณสุข 

12. การพัฒนาดานการ
อนุรักษและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการบริหารจัดการขยะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นของ
ศูนยจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร องคการบริหารสวน
จังหวัดลําปาง 

396,000.00 สวนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย , 
สํานักสาธารณสุข 

13. การพัฒนาดานการ
อนุรักษและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการอบรมอาสาสมัครดานส่ิงแวดลอม 30,000.00 สวนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย , 
สํานักสาธารณสุข 

14. การพัฒนาดานการ
อนุรักษและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการเพ่ิมผลผลิตและฟนฟูทรัพยากรสัตวนํ้า 25,000.00 
สวนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
สํานักสวัสดิการสังคม 

15. การพัฒนาดานการ
อนุรักษและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการทองถิ่นอาสาปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 25,000.00 
สวนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
สํานักสวัสดิการสังคม 
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 ยุทธศาสตร  
 

จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

16. การพัฒนาดานการ
อนุรักษและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 สาย
ขางวัดทุงกลวยโพธาราม (บานมอน-ทุงกลวย) 

650,000 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

17. การพัฒนาดาน
สาธารณปูโภค-
สาธารณูปการ 

อุดหนุน การไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดลําปาง 1,740,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

18. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงระบบประปา บานเมาะสถานี หมูท่ี 4 500,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา
, สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

19. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการวางระบบนํ้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เทศบาล
ตําบลแมเมาะและศูนยวัฒนธรรมอําเภอแมเมาะ บานเมาะหลวง 
หมูท่ี 8 

1,140,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

20. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

อุดหนุน การประปาสวนภูมิภาค จังหวัดลําปาง 500,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

21. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย บานใหมมงคล หมูท่ี 10 400,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

22. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางและปรับปรุงสวนสาธารณะเทศบาลตําบลแม
เมาะ (สวนดอกแขม) บานใหมนาแขม หมูท่ี 7 

2,500,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

23. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนเฉลิมพระเกียรติฯ (สวน 
@MAEMOH) บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 

500,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

24. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนนสายบานนายนรา อยูกรุง ถึง บานนางยุพิน 
อินคําแหง บานหวยเปด หมูท่ี 1 

1,400,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
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 ยุทธศาสตร  
 

จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

ประปา,  
สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

25. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการขยายถนนเดิมหนาอางเก็บนํ้า บานหวยเปด หมูท่ี 1 200,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

26. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนนเดิมสายปากทางเขาบานหลายทุง บานหาง
ฮุง หมูท่ี 3 

1,400,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

27. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานผูชวยบุญมี บาน
เมาะสถานี หมูท่ี 4 

200,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

28. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมอนตนเหียง 
บานปงชัย หมูท่ี 5 

642,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

29. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการขยายไหลถนน ซอยกลางหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลแม
เมาะและซอย 1 ลาง  
บานใหมนาแขม หมูท่ี 7 

500,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

30. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนนสายหลังโรงเรียนอนุบาลแมเมาะ บานเมาะ
หลวง หมูท่ี 8 

486,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

31. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการขยายไหลถนนสายหลักภายในหมูบาน (จากศาลา 2 ถึง
เขตบานนาแขมพัฒนา) บานเวียงสวรรค หมูท่ี 9 

1,900,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

32. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารอเนกประสงค บานเมาะสถานี หมู
ท่ี 4 

400,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 
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 ยุทธศาสตร  
 

จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

33. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการตอเติมศาลาฌาปนสถาน บานปงชัย หมูท่ี 5 500,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

34. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงอาคารเครื่องครัวแมบาน บานหวยคิง หมูท่ี 6 400,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

35. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางและปรับปรุงตลาดเทศบาล บานเมาะหลวง หมูท่ี 
8 

1,000,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

36. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงอาคาร ท่ีทําการ อ.ส.ม. บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 156,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

37. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางหลังคาโดมคลุมลานอเนกประสงค (ฝงปาไม) บาน
เมาะหลวง หมูท่ี 8 

1,490,400.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

38. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางลานอเนกประสงคศาลา (หนาบานทุงกลวย) บาน
เมาะหลวง หมูท่ี 8 

425,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

39. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงอาคารผูสูงอายุพรอมเทลาน บานใหมมงคล หมูท่ี 
10 

480,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 
 

40. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางโรงทําปุยหมัก ซอย 2 บานใหมมงคล หมูท่ี 10 500,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 
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 ยุทธศาสตร  
 

จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

41. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงศาลาฌาปนสถานเทศบาลตําบลแมเมาะ บานนา
แขมพัฒนา หมูท่ี 11 

1,000,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

42. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางและปรับภูมิทัศนอางเก็บนํ้า บานเวียงหงสลานนา 
หมูท่ี 12 

1,500,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

43. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงพ้ืนเคลือบผิวดวยระบบพอลิยูรีเทน อาคารออก
กําลังกายขางสระนํ้า บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 

250,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

44. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางอาคารปฏิบัติงานและศูนยบริการ One Stop 
Service ภายในบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลแมเมาะ 

25,000,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

45. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถอาคารลานอเนกประสงค
เทศบาลตําบลแมเมาะ 

320,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

46. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางอาคารโรงปมนํ้าพรอมติดต้ังเครื่องสูบนํ้า เทศบาล
ตําบลแมเมาะ บริเวณสระนํ้า สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลตําบลแมเมาะ บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 

249,980.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 
 

47. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ 

300,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 
 

48. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางหองนํ้าเด็กพรอมอางสําหรับลางหนาและท่ีแปรง
ฟนสําหรับเด็กโรงเรียนเทศบาลแมเมาะ 

800,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 
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 ยุทธศาสตร  
 

จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

49. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางทางเดินเช่ือมตอระหวางอาคารเรียนในโรงเรียน
เทศบาลแมเมาะ 

500,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

50. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการติดต้ังหลังคากันสาดอาคารเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมเมาะ 

200,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

51. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการสนามเด็กเลนสรางปญญา 100,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

52. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และทําปายชื่อพรอม เสาธง 
ศูนยเรียนรูผูสูงอายุตําบลแมเมาะ บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 

1,680,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

53. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงและตอเติมหองประชุมเมาะหลวงและสวน
แสดงรางวัลเทศบาลตําบลแมเมาะ 

500,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

54. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการจัดระบบจราจรในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะ 1,386,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

55. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะประจําหมูบาน บานหวยราก

ไม หมูท่ี 2 

500,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

56. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการติดตั้งไฟสองสวางโซลาเซลลบริเวณอาคารฟตเนส 

บานนาแขมพัฒนา หมูท่ี 11 

500,00.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

57. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนน บานปงชัย หมูท่ี 5 500,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
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จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

58. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางฝาปดรางระบายน้ําในหมูบาน โซน 3 บาน

เวียงหงสลานนา หมูท่ี 12 

1,000,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

59. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการขยายถนนและกอสรางทางเทาถนนสายขางธนาคาร 
ออมสิน (หนาอําเภอแมเมาะ) 

2,800,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

60. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางอาคารสงเสริมพัฒนาเด็กเล็กของโรงเรียน
เทศบาลแมเมาะ  

4,300,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

61. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณประปาหมูบาน  
บานเมาะสถานี หมูท่ี 4 

380,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

62. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมูบาน  
บานเวียงสวรรค หมูท่ี 9 

500,00.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

63. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงและซอมแซมถนน ซอย 12 บานหวยเปด  

หมูท่ี 1 

160,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

64. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนนเดิมสายบานนายยลพันธ เก๋ียงแกว  

บานหางฮุง หมูท่ี 3 

660,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

65. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการขยายไหลทาง พรอมระบบระบายน้ํา ซอย 6-13  

(สายบน) บานใหมนาแขม หมูท่ี 7 

1,300,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 
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 ยุทธศาสตร  
 

จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

66. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางโรงอาหารและอาคารประกอบอาหาร โรงเรียน
เทศบาลแมเมาะ 

10,000,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

67. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางอาคารสงเสริมพัฒนาเด็กเล็กของศูนยพัฒนา 

เด็กเล็กเทศบาลตําบลแมเมาะ 

4,000,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

68. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเท่ียว 

โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษี 20,000.00 
สวนการคลัง, กอง
คลัง, สํานักคลัง 

69. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเท่ียว 

โครงการใหความรูแกผูประกอบการท่ีเขาขายชําระภาษีฯ และ
คาธรรมเนียม 

20,000.00 
สวนการคลัง, กอง
คลัง, สํานักคลัง 

70. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเท่ียว 

โครงการสรางแรงจูงใจในการชําระภาษี และคาธรรมเนียม 40,000.00 
สวนการคลัง, กอง
คลัง, สํานักคลัง 

71. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเท่ียว 

โครงการสงเสริมกิจกรรมการดําเนินงานของศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตําบล แมเมาะ 

100,000.00 สวนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
สํานักสวัสดิการสังคม 

72. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเท่ียว 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชสมุนไพรตามแนวพระราชดําริฯ 30,000.00 สวนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
สํานักสวัสดิการสังคม 

73. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเท่ียว 

โครงการสงเสริมเกษตรพอเพียงตามทฤษฎีตามรอยพอ 30,000.00 สวนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
สํานักสวัสดิการสังคม 

74. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเท่ียว 

โครงการพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหกลุมตางๆ 100,000.00 สวนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
สํานักสวัสดิการสังคม 

75. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเท่ียว 

โครงการ "ทองเท่ียวแผนดินหวิด และสรงนํ้าพระธาตุขอุปคํา " 100,000.00 สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

76. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเท่ียว 

โครงการสีสันลานนา พาแอวแมเมาะ 300,000.00 สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

77. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเท่ียว 
 

โครงการปนกับพ่ี เท่ียวกับนอง Maemoh Touring Bike 130,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 
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 ยุทธศาสตร  
 

จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

78. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเท่ียว 

โครงการกอสรางฝายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณวังตนงิ้ว  
บานปงชัย หมูท่ี 5 

420,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

79. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเท่ียว 

โครงการกอสรางพนังลําหวยกันตล่ิงพัง บานปงชัย หมูท่ี 5 
บริเวณบานนายหลัน 

300,000 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

80. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเท่ียว 

โครงการปรับปรุงสระกักเก็บน้ําสาธารณะ พรอมกอสรางประตู
ระบายน้ํา บริเวณหลังวัดเมาะหลวง หมูท่ี 8 

750,000 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

81. ดานสังคมและสุขภาวะ
อนามัย 

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล (ปใหมและ
สงกรานต)  

78,600.00 สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

82. ดานสังคมและสุขภาวะ
อนามัย 

โครงการฝกซอมแผนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  50,000.00 สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

83. ดานสังคมและสุขภาวะ
อนามัย 

โครงการใหความรูเกี่ยวกับการจัดการไฟปาหมอกควันในพ้ืนท่ี
ตําบลแมเมาะ 

43,650.00 สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

84. ดานสังคมและสุขภาวะ
อนามัย 

โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและการสงเสริม
การเล้ียงสุนัขท่ีถูกตองในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะ 

120,000.00 สวนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสรมิคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย , 
สํานักสาธารณสุข 

85. ดานสังคมและสุขภาวะ
อนามัย 

โครงการบริการสาธารณสุขเคล่ือนท่ี 30,000.00 สวนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย , 
สํานักสาธารณสุข 

86. ดานสังคมและสุขภาวะ
อนามัย 

โครงการรณรงคชุมชนปลอดลูกนํ้ายุงลาย 60,000.00 สวนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพชีวิต,
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จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

กองการแพทย , 
สํานักสาธารณสุข 

87. ดานสังคมและสุขภาวะ
อนามัย 

อุดหนุน คณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

240,000.00 สวนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย , 
สํานักสาธารณสุข 

88. ดานสังคมและสุขภาวะ
อนามัย 

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเขตเทศบาลตําบลแม
เมาะ 

30,000.00 สวนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย , 
สํานักสาธารณสุข 

89. ดานสังคมและสุขภาวะ
อนามัย 

โครงการครู D.A.R.E. การศึกษาเพ่ือตอตานการใชยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

60,000.00 สวนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย , 
สํานักสาธารณสุข 

90. ดานสังคมและสุขภาวะ
อนามัย 

โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลแม
เมาะ 

50,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

91. ดานสังคมและสุขภาวะ
อนามัย 

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดเทศบาลตําบลแมเมาะ 
(โครงการแขงขันฟุตซอลตานยาเสพติด) 

200,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

92. ดานสังคมและสุขภาวะ
อนามัย 

โครงการอบรมทักษะการวายนํ้า 200,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 
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93. ดานสังคมและสุขภาวะ
อนามัย 

โครงการแขงกีฬาพ้ืนบานผูสูงอายุตําบลแมเมาะ 200,000.00 สวนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
สํานักสวัสดิการสังคม 

94. ดานสังคมและสุขภาวะ
อนามัย 

โครงการกอสรางสนามฟตุบอลในโรงเรียนเทศบาลแมเมาะ 500,00.00 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

95. ดานสังคมและสุขภาวะ
อนามัย 

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาและติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง 

สนามกีฬาบานใหมมงคล หมูท่ี 10 

1,600,000 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

96. ดานสังคมและสุขภาวะ
อนามัย 

โครงการปรับปรุงสนามกีฬา บานเมาะสถานี หมูท่ี 4 350,000 สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

97. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญา 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 6,488,800.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

98. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญา 

โครงการอบรม ?เทคนิคการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัย? 50,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

99. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญา 

โครงการตลาดนัดวิชาการการจัดการศึกษาทองถิ่นอําเภอแมเมาะ
ประจําป 

50,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 
 

100. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญา 

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรกองการศึกษาฯ 200,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
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และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

101. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญา 

โครงการสงเสริมองคกรปกครองทองถิ่นท่ีจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดนระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

50,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสรมิการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

102. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญา 

อุดหนุน สถานศึกษาโรงเรียน แมเมาะวิทยา ตามโครงการจาง
วิทยากรชาวตางประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียน 

300,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

103. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญา 

อุดหนุน สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลแมเมาะ (ชุมชน 1) ตาม
โครงการจางวิทยากรชาวตางประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

300,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

104. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญา 

อุดหนุน วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการ กฟผ. แมเมาะ ตาม
โครงการจางวิทยากรพิเศษเฉพาะทางเพ่ือพัฒนาและสงเสริม
คุณภาพกาวสูไทยแลนด 4.0 

170,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

105. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญา 

อุดหนุนโรงเรียนวัดบานแขม ตามโครงการอาหารกลางวัน 872,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

106. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญา 

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจําป  300,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
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การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

107. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญา 

โครงการจัดงานประเพณีรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ  190,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

108. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญา 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมและพิธีทางศาสนาในวันสําคัญทาง
ศาสนา 

100,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

109. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญา 

โครงการขวงผญาภูมิปญญาวัฒนธรรมพ้ืนบาน 100,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 
 

110. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญา 

โครงการถายทอดภูมิปญญาวัฒนธรรมทองถิ่นจากรุนสูรุน 80,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

111. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญา 

โครงการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมแมเมาะ (ศูนยวัฒนธรรมแม
เมาะ) 

600,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

112. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญา 

อุดหนุน สภาวัฒนธรรมอําเภอแมเมาะตามโครงการสงเสริม
กิจกรรมตามประเพณีและสืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นประจําป
อําเภอแมเมาะ 

100,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
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การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

113. การพัฒนาดาน
การศึกษาและภูมิ
ปญญา 

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลแมเมาะ (ชุมชน 1) ตามโครงการอาหาร
กลางวัน 

4,452,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

114. การเมืองและการพัฒนา
องคกร 

โครงการวันเทศบาล 1,400.00 สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 
 

115. การเมืองและการพัฒนา
องคกร 

โครงการเทศบาลพบประชาชน 50,000.00 สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

116. การเมืองและการพัฒนา
องคกร 

โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น 1,300,000.00 สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

117. การเมืองและการพัฒนา
องคกร 

โครงการใหความรูเรื่องบทบาทหนาท่ีของผูบริหารทองถิ่นและ
สมาชิกสภาทองถิ่น เทศบาลตําบลแมเมาะ 

30,000.00 สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

118. การเมืองและการพัฒนา
องคกร 

โครงการพัฒนาความรูเพ่ิมศักยภาพการมีสวนรวมเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

40,000.00 สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

119. การเมืองและการพัฒนา
องคกร 

โครงการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเน่ืองสถาบันพระมหากษัตริย 240,000.00 สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

120. การเมืองและการพัฒนา
องคกร 

โครงการตามนโยบายของรัฐ 10,000.00 สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

121. การเมืองและการพัฒนา
องคกร 

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายตอตานการทุจริต 40,000.00 สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

122. การเมืองและการพัฒนา
องคกร 

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลตําบลแมเมาะ 

150,000.00 สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

123. การเมืองและการพัฒนา
องคกร 

โครงการขับเคล่ือนการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน (แผนชุมชน) เพ่ือ
การจัดการตนเองตําบลแมเมาะ 

36,000.00 สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 
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 ยุทธศาสตร  
 

จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

124. การเมืองและการพัฒนา
องคกร 

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ 

50,000.00 สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

125. การเมืองและการพัฒนา
องคกร 

โครงการบริหารศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ อําเภอแมเมาะ จังหวัด
ลําปาง 

30,000.00 สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

126. การเมืองและการพัฒนา
องคกร 

โครงการใหความชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

100,000.00 สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

127. การเมืองและการพัฒนา
องคกร 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลากรกองการศึกษา
สังกัดฯ เทศบาลตําบล 
แมเมาะ 

100,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

128. การเมืองและการพัฒนา
องคกร 

โครงการสงเสริมกิจกรรมเกีย่วกับเด็กและเยาวชนจัดงานวันเด็ก
แหงชาติประจําป 

299,038.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

129. การเมืองและการพัฒนา
องคกร 

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล 
แมเมาะ 

100,000.00 สวนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
สํานักสวัสดิการสังคม 

130. การเมืองและการพัฒนา
องคกร 

โครงการคายเยาวชนสํานึกรักบานเกิด  50,000.00 สวนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
สํานักสวัสดิการสังคม 
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3. การใชจายงบประมาณ 
เทศบาลตําบลแมเมาะ มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหน้ี

ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 73 โครงการ จํานวนเงิน 33,253,175.22 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 60 โครงการ 
จํานวนเงิน 27,250,830.22 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 

การพัฒนาดานสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 24 13,667,972.94 20 9,313,872.94 

การพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

10 4,138,158.00 8 3,139,158.00 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 6 665,823.00 4 628,773.00 

การพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย 8 748,278.00 8 746,638.00 

การพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น 14 13,162,790.48 12 12,659,480.48 

การพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร 11 870,152.80 8 762,907.80 

รวม 73 33,253,175.22 60 27,250,830.22 

 
    รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณเทศบาลตําบลแมเมาะ ท่ีมีการกอหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี 

 
ยุทธศาสตร 

ชื่อโครงการตาม
แผน  

งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

1. 

การพัฒนาดานการอนุรักษ
และบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสราง
ระบบระบายนํ้าสาย
โรงนํ้าด่ืมชุมชน ถึง
รานสาละวิน บาน
หวยรากไม หมูท่ี 2  
ต.แมเมาะ อ.แม
เมาะ จ.ลําปาง 

1,260,000.00 0.00 1,255,000.00 5,000.00 

2. 

การพัฒนาดานการอนุรักษ
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสราง
ระบบระบายนํ้า 
จากบานนางนอย 
ถึงลําหวย บานเมาะ
สถานี หมูท่ี 4 ต.แม
เมาะ อ.แมเมาะ  
จ.ลําปาง 

500,000.00 0.00 499,500.00 500.00 

3. 

การพัฒนาดานการอนุรักษ
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสราง
ระบบระบายนํ้า 
ถนนบริเวณหนา
รานพรรคกระยาจก 
บานหวยคิง หมูท่ี 6 
ต.แมเมาะ อ.แม
เมาะ จ.ลําปาง 

500,000.00 0.00 499,500.00 500.00 

4. 
การพัฒนาดานการอนุรักษ
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

โครงการวางทอ
ระบายนํ้า ค.ส.ล. 
พรอมบอพัก ค.ส.ล. 

400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 



การตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

26 

 
ยุทธศาสตร 

ชื่อโครงการตาม
แผน  

งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

ส่ิงแวดลอม ถนนสายขาง 
โรงเรียนอนุบาล 
แมเมาะ บานเมาะ
หลวง หมูท่ี 8  ต.
แมเมาะ อ.แมเมาะ 
จ.ลําปาง 

5. 

การพัฒนาดานการอนุรักษ
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสราง
ระบบระบายนํ้า 
ชวงทายซอย 5/1 
ถึง ซอย 6 บานนา
แขมพัฒนา หมูท่ี 
11 ต.แมเมาะ  
อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

1,320,000.00 994,000.00 0.00 326,000.00 

6. 

การพัฒนาดานการอนุรักษ
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการสราง
จิตสํานึกใหแก
ประชาชนในการ
บําบัดนํ้าเสีย
ครัวเรือน 

30,000.00 0.00 22,223.00 7,777.00 

7. 

การพัฒนาดานการอนุรักษ
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการชุมชน
ตนแบบการจัดการ
ขยะ 

50,000.00 0.00 36,965.00 13,035.00 

8. 

การพัฒนาดานการอนุรักษ
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการบริหาร
จัดการขยะของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จังหวัด
ลําปาง 

396,000.00 0.00 396,000.00 0.00 

9. 

การพัฒนาดานการอนุรักษ
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
 

โครงการอบรม
อาสาสมัครดาน
ส่ิงแวดลอม 

30,000.00 0.00 29,970.00 30.00 

10. 

การพัฒนาดานการอนุรักษ
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการทองถิ่น
อาสาปลูกปาเฉลิม
พระเกียรติ 

25,000.00 5,000.00 0.00 20,000.00 

11. 
การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

อุดหนุนการไฟฟา
สวนภูมิภาคจังหวัด
ลําปาง ตาม
โครงการขยายเขต
ไฟฟาและพาดสาย
ดับในพ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลแมเมาะ 

1,740,000.00 0.00 1,739,663.94 336.06 
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ยุทธศาสตร 

ชื่อโครงการตาม
แผน  

งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

12. 
การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
ระบบประปา บาน
เมาะสถานี หมูท่ี 4 
ต.แมเมาะ อ.แม
เมาะ จ.ลําปาง 

500,000.00 0.00 499,500.00 500.00 

13. 
การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
สวนสุขภาพเฉลิม
พระเกียรติฯ
เทศบาลตําบลแม
เมาะ บานเมาะ
หลวง หมูท่ี 8 ต.แม
เมาะ อ.แมเมาะ จ.
ลําปาง 

1,140,000.00 1,099,400.00 0.00 40,600.00 

14. 
การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

อุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาคจังหวัด
ลําปาง ตาม
โครงการขยายเขต
ประปาในพ้ืนท่ี
เทศบาลตําบลแม
เมาะ 

500,000.00 0.00 150,909.00 349,091.00 

15. 
การพัฒนาดาน
สาธารณปูโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
เสียงตามสาย บาน
ใหมมงคล หมูท่ี 10 
ต.แมเมาะ อ.แม
เมาะ จ.ลําปาง 

400,000.00 0.00 399,500.00 500.00 

16. 
การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
ถนนสายบานนาย
นรา อยูกรุง - บาน
นางยุพิน อินคําแหง 
บานหวยเปด หมูท่ี 
1 ต.แมเมาะ อ.แม
เมาะ จ.ลําปาง 

1,400,000.00 1,177,000.00 0.00 223,000.00 

17. 
การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการขยายถนน
เดิมหนาอางเก็บนํ้า 
บานหวยเปด หมูท่ี 
1 ต.แมเมาะ อ.แม
เมาะ จ.ลําปาง 

200,000.00 0.00 198,500.00 1,500.00 

18. 
การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
ถนนเดิมสายปาก
ทางเขาบานหลาย
ทุง บานหางฮุง หมู
ท่ี 3 ต.แมเมาะ อ.
แมเมาะ จ.ลําปาง 

1,400,000.00 0.00 1,175,500.00 224,500.00 
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ยุทธศาสตร 

ชื่อโครงการตาม
แผน  

งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

19. 
การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานผูชวย
บุญมี บานแมเมาะ
สถานี หมูท่ี 4 ต.แม
เมาะ อ.แมเมาะ จ.
ลําปาง 

200,000.00 0.00 199,000.00 1,000.00 

20. 
การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล.สาย
ซอยมอนตนเหียง 
บานปงชัย หมูท่ี 5 
ต.แมเมาะ อ.แม
เมาะ จ.ลําปาง 

642,000.00 0.00 528,000.00 114,000.00 

21. 
การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการขยาย
ไหลถนน ซอยกลาง
หนาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลแมเมาะ
และซอย.1 ลาง 
บานใหมนาแขม 
หมูท่ี 7 ต.แมเมาะ 
อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

500,000.00 0.00 453,800.00 46,200.00 

22. 
การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
ถนนสายหลัง
โรงเรียนอนุบาลแม
เมาะ บานเมาะ
หลวง หมูท่ี 8 ต.แม
เมาะ อ.แมเมาะ จ.
ลําปาง 

486,000.00 0.00 479,500.00 6,500.00 

23. 
การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
ตอเติมอาคาร
อเนกประสงคบาน
เมาะสถานี หมูท่ี 4 
ต.แมเมาะ อ.แม
เมาะ จ.ลําปาง 

400,000.00 399,700.00 0.00 300.00 

24. 
การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
อาคารเครื่องครัว
แมบาน บานหวยคิง 
หมูท่ี 6 ต.แมเมาะ 
อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

400,000.00 0.00 381,500.00 18,500.00 

25. 
การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสราง
ลานอเนกประสงค
ศาลา(หนาบานทุง
กลวย) บานเมาะ

425,000.00 0.00 424,000.00 1,000.00 
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ยุทธศาสตร 

ชื่อโครงการตาม
แผน  

งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

หลวง หมูท่ี 8 ต.แม
เมาะ อ.แมเมาะ จ.
ลําปาง 

26. 
การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
อาคารผูสูงอายุ
พรอมเทลาน บาน
ใหมมงคล หมูท่ี 10 
ต.แมเมาะ อ.แม
เมาะ จ.ลําปาง 

480,000.00 0.00 459,000.00 21,000.00 

27. 
การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสราง
โรงทําปุยหมัก ซอย.
2 บานใหมมงคล 
หมูท่ี 10 ต.แมเมาะ 
อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

500,000.00 0.00 499,500.00 500.00 

28. 
การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
พ้ืนเคลือบผิวดวย
ระบบพอลิยูริเทน 
อาคารออกกําลัง
กาย ขางสระนํ้า
บานเมาะหลวง หมู
ท่ี 8 ต.แมเมาะ  
อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

250,000.00 0.00 249,500.00 500.00 

29. 
การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
หลังคาโรงจอดรถ
อาคารลาน
อเนกประสงค 
เทศบาลตําบล 
แมเมาะ หมูท่ี 11 
ต.แมเมาะ  
อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

320,000.00 0.00 319,500.00 500.00 

30. 
การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสราง
อาคารโรงปมนํ้า
พรอมติดต้ังเครื่อง
สูบนํ้าเทศบาล
ตําบลแมเมาะ 

249,980.00 0.00 249,000.00 980.00 

31. 
การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการกอสราง
ทางเดินเชื่อมตอ
ระหวางอาคารเรียน
ในโรงเรียนเทศบาล
แมเมาะ 

500,000.00 0.00 498,500.00 1,500.00 

32. 
การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการติดต้ัง
หลังคากันสาด
อาคารเรียนศูนย

200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 
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ยุทธศาสตร 

ชื่อโครงการตาม
แผน  

งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบล 
แมเมาะ 

33. 
การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการเทลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
และทําปายชื่อ
พรอมเสาธง ศูนย
เรียนรูผูสูงอายุ
ตําบลแมเมาะ บาน
เมาะหลวง หมูท่ี 8 

1,680,000.00 1,678,000.00 0.00 2,000.00 

34. 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และการทองเท่ียว 

โครงการสราง
แรงจงูใจในการ
ชําระภาษีและ
คาธรรมเนียม 

40,000.00 0.00 32,088.00 7,912.00 

35. 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และการทองเท่ียว 

โครงการสงเสริม
กิจกรรมการ
ดําเนินงานของศูนย
ถายทอด
เทคโนโลยีการเกษต
รตําบลแมเมาะ 

100,000.00 29,050.00 0.00 70,950.00 

36. 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และการทองเท่ียว 

โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช
สมุนไพรตามแนว
พระราชดําริฯ 

30,000.00 8,000.00 0.00 22,000.00 

37. 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และการทองเท่ียว 

โครงการพัฒนาและ
สงเสริมอาชีพให
กลุมตางๆ 

100,000.00 0.00 99,880.00 120.00 

38. 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และการทองเท่ียว 

โครงการปนกับพ่ี 
เท่ียวกับนอง 
Maemoh Touring 
Bike 

130,000.00 0.00 129,405.00 595.00 

39. 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และการทองเท่ียว 

โครงการกอสราง
ฝายนํ้าลนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณ
วังตนงิ้ว บานปงชัย 
หมูท่ี 5 ต.แมเมาะ 
อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

420,000.00 0.00 367,400.00 52,600.00 

40. 
ดานสังคมและสุขภาวะ
อนามัย 

โครงการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาล 
(ปใหม และ
สงกรานต) 

78,600.00 0.00 57,555.00 21,045.00 
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ยุทธศาสตร 

ชื่อโครงการตาม
แผน  

งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

41. 
ดานสังคมและสุขภาวะ
อนามัย 

โครงการฝกซอม
แผนดานการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

50,000.00 0.00 47,760.00 2,240.00 

42. 
ดานสังคมและสุขภาวะ
อนามัย 

โครงการใหความรู
เกี่ยวกับการจัดการ
ไฟปาหมอกควันใน
พ้ืนท่ีตําบลแมเมาะ 

43,650.00 0.00 43,650.00 0.00 

43. 
ดานสังคมและสุขภาวะ
อนามัย 

โครงการรณรงคฉีด
วัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบาและ
สงเสริมการเล้ียง
สุนัขท่ีถูกตอง ใน
เขตเทศบาลตําบล
แมเมาะ 

120,000.00 1,640.00 103,440.00 14,920.00 

44. 
ดานสังคมและสุขภาวะ
อนามัย 

โครงการรณรงค
ชุมชนปลอดลูกนํ้า
ยุงลาย 

60,000.00 0.00 59,988.00 12.00 

45. 
ดานสังคมและสุขภาวะ
อนามัย 

โครงการแขงขัน
กีฬาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบล
แมเมาะ 

50,000.00 0.00 38,039.00 11,961.00 

46. 
ดานสังคมและสุขภาวะ
อนามัย 

โครงการแขงขัน
กีฬาตานยาเสพติด
เทศบาลตําบลแม
เมาะ (โครงการ
แขงขันฟุตซอลตาน
ยาเสพติด) 

200,000.00 0.00 199,454.00 546.00 

47. 
ดานสังคมและสุขภาวะ
อนามัย 

โครงการแขงกีฬา
พ้ืนบานผูสูงอายุ
ตําบลแมเมาะ 

200,000.00 0.00 196,752.00 3,248.00 

48. 
การพัฒนาดานการศึกษา
และภูมิปญญา 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา 
 

6,488,800.00 0.00 5,679,135.00 809,665.00 

49. 
การพัฒนาดานการศึกษา
และภูมิปญญา 

โครงการอบรม 
เทคนิคการเลา
นิทานสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

50,000.00 29,610.00 0.00 20,390.00 

50. 
การพัฒนาดานการศึกษา
และภูมิปญญา 

โครงการตลาดนัด
วิชาการการจัด
การศึกษาทองถิ่น

50,000.00 0.00 48,840.00 1,160.00 
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ยุทธศาสตร 

ชื่อโครงการตาม
แผน  

งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

อําเภอแมเมาะ
ประจําป 

51. 
การพัฒนาดานการศึกษา
และภูมิปญญา 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรกอง
การศึกษาฯ 

200,000.00 173,700.00 0.00 26,300.00 

52. 
การพัฒนาดานการศึกษา
และภูมิปญญา 

อุดหนุนโรงเรียนแม
เมาะวิทยา ตาม
โครงการจาง
วิทยากรชาว
ตางประเทศเพ่ือ
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 

53. 
การพัฒนาดานการศึกษา
และภูมิปญญา 

อุดหนุนโรงเรียน
อนุบาลแมเมาะ 
(ชุมชน 1) ตาม
โครงการจาง
วิทยากรชาว
ตางประเทศเพ่ือ
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 

54. 
การพัฒนาดานการศึกษา
และภูมิปญญา 

อุดหนุนวิทยาลัย
เทคโนโลยีและการ
จัดการ กฟผ. 
แมเมาะ ตาม
โครงการจาง
วิทยากรพิเศษ
เฉพาะทางเพ่ือ
พัฒนาและสงเสริม
คุณภาพกาวสูไทย
แลนด 4.0 

170,000.00 0.00 170,000.00 0.00 

55. 
การพัฒนาดานการศึกษา
และภูมิปญญา 

อุดหนุนโรงเรียนวัด
บานแขม ตาม
โครงการอาหาร
กลางวัน 

872,000.00 0.00 840,000.00 32,000.00 

56. 
การพัฒนาดานการศึกษา
และภูมิปญญา 

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอย
กระทงประจําป 

300,000.00 0.00 296,566.48 3,433.52 

57. 
การพัฒนาดานการศึกษา
และภูมิปญญา 

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมและพิธีทาง
ศาสนาในวันสําคัญ
ทางศาสนา 

100,000.00 0.00 99,564.00 436.00 
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ยุทธศาสตร 

ชื่อโครงการตาม
แผน  

งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

58. 
การพัฒนาดานการศึกษา
และภูมิปญญา 

โครงการขวงผญา
ภูมิปญญา
วัฒนธรรมพ้ืนบาน 

100,000.00 0.00 93,940.00 6,060.00 

59. 
การพัฒนาดานการศึกษา
และภูมิปญญา 

โครงการถายทอด
ภูมิปญญา
วัฒนธรรมทองถิ่น
จากรุนสูรุน 

80,000.00 0.00 79,435.00 565.00 

60. 
การพัฒนาดานการศึกษา
และภูมิปญญา 

โครงการอนุรักษสืบ
สานวัฒนธรรมแม
เมาะ (ศูนย
วัฒนธรรมแมเมาะ) 

600,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 

61. 
การพัฒนาดานการศึกษา
และภูมิปญญา 

อุดหนุนโรงเรียน
อนุบาลแมเมาะ 
(ชุมชน 1) ตาม
โครงการอาหาร
กลางวัน 

4,452,000.00 0.00 4,452,000.00 0.00 

62. 
การเมืองและการพัฒนา
องคกร 

โครงการวัน
เทศบาล 
 

1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 

63. 
การเมืองและการพัฒนา
องคกร 

โครงการเทศบาล
พบประชาชน 

50,000.00 950.00 0.00 49,050.00 

64. 
การเมืองและการพัฒนา
องคกร 

โครงการพัฒนา
ความรูเพ่ิมศักยภาพ
การมีสวนรวม
เกี่ยวกับการเมือง
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

40,000.00 24,100.00 0.00 15,900.00 

65. 
การเมืองและการพัฒนา
องคกร 

โครงการจัด
กิจกรรมอัน
เกี่ยวเน่ืองสถาบัน
พระมหากษัตริย 

240,000.00 12,480.00 201,029.80 26,490.20 

66. 
การเมืองและการพัฒนา
องคกร 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือขาย
ตอตานการทุจริต 

40,000.00 15,625.00 0.00 24,375.00 

67. 
การเมืองและการพัฒนา
องคกร 

โครงการขับเคล่ือน
การจัดทํา
แผนพัฒนาหมูบาน 
(แผนชุมชน) เพ่ือ
การจัดการตนเอง
ตําบลแมเมาะ 
 

36,000.00 0.00 35,740.00 260.00 

68. การเมืองและการพัฒนา โครงการบริหาร 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 
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ยุทธศาสตร 

ชื่อโครงการตาม
แผน  

งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

องคกร ศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือ
ประชาชนของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นระดับอําเภอ 
อําเภอแมเมาะ 
จังหวัดลําปาง 

69. 
การเมืองและการพัฒนา
องคกร 

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรกอง
การศึกษาฯ สังกัด
เทศบาลตําบล 
แมเมาะ 

100,000.00 54,090.00 45,900.00 10.00 

70. 
การเมืองและการพัฒนา
องคกร 

โครงการสงเสริม
กิจกรรมเกี่ยวกับ
เด็กและเยาวชนจัด
งานวันเด็กแหงชาติ
ประจําป 
 

299,038.00 0.00 299,038.00 0.00 

71. 
การเมืองและการพัฒนา
องคกร 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมการและ
สมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ตําบลแมเมาะ 

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 

72. 
การเมืองและการพัฒนา
องคกร 

โครงการคาย
เยาวชนสํานึกรัก
บานเกิด 

50,000.00 0.00 49,800.00 200.00 
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4. ผลการดําเนินงาน 
            เทศบาลตําบลแมเมาะ ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2563 ในเขตพ้ืนท่ี 
โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการ
ตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยมีผลการดําเนินงานท่ี
สําคัญดังนี้ 
 

(1) โครงการกอสรางระบบระบายน้ําสายโรงน้ําดื่มชุมชน ถึงรานสาละวิน บานหวยรากไม หมูท่ี 2 ต.แมเมาะ 

อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

   
 

(2) โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา จากบานนางนอย ถึงลําหวย บานเมาะสถานี หมูท่ี 4 ต.แมเมาะ  

อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

   
 

(3) โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ถนนบริเวณหนารานพรรคกระยาจก บานหวยคิง หมูท่ี 6 ต.แมเมาะ  

อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 
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(4) โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมบอพัก ค.ส.ล. ถนนสายขาง โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ  

บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

   
 

(5) โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ชวงทายซอย 5/1 ถึง ซอย 6 บานนาแขมพัฒนา หมูท่ี 11  

ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

   
 

(6) โครงการสรางจิตสํานึกใหแกประชาชนในการบําบัดน้ําเสียครัวเรือน 

   
 

(7) โครงการชุมชนตนแบบการจัดการขยะ 
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(8) โครงการบริหารจัดการขยะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดลําปาง 

   
 

(9) โครงการอบรมอาสาสมัครดานสิ่งแวดลอม 

   
 

(10) โครงการทองถ่ินอาสาปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 

   
 

(11) โครงการปรับปรุงระบบประปา บานเมาะสถานี หมูท่ี 4 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

               
 

(12) โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯเทศบาลตําบลแมเมาะ บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 ต.แมเมาะ 

อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 
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(13) โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย บานใหมมงคล หมูท่ี 10 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

                       
 

(14) โครงการปรับปรุงถนนสายบานนายนรา อยูกรุง - บานนางยุพิน อินคําแหง บานหวยเปด หมูท่ี 1  

ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

   
 

(15) โครงการขยายถนนเดิมหนาอางเก็บน้ํา บานหวยเปด หมูท่ี 1 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

   
 

(16) โครงการปรับปรุงถนนเดิมสายปากทางเขาบานหลายทุง บานหางฮุง หมูท่ี 3 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ  

จ.ลําปาง 
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(17) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานผูชวยบุญมี บานแมเมาะสถานี หมูท่ี 4 ต.แมเมาะ  

อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

 

 

 

  

 

       

(18) โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.สายซอยมอนตนเหียง บานปงชัย หมูท่ี 5 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

   
 

(19) โครงการขยายไหลถนน ซอยกลางหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลแมเมาะและซอย.1 ลาง บานใหมนาแขม 

หมูท่ี 7 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

 

 

 

 

 

        

 

(20) โครงการปรับปรุงถนนสายหลังโรงเรียนอนุบาลแมเมาะ บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.

ลําปาง 
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(21) โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารอเนกประสงคบานเมาะสถานี หมูท่ี 4 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

   
 

(22) โครงการปรับปรุงอาคารเครื่องครัวแมบาน บานหวยคิง หมูท่ี 6 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

   
 

(23) โครงการกอสรางลานอเนกประสงคศาลา(หนาบานทุงกลวย) บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ 

จ.ลําปาง 

   
 

(24) โครงการปรับปรุงอาคารผูสูงอายุพรอมเทลาน บานใหมมงคล หมูท่ี 10 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

   
 

(25) โครงการกอสรางโรงทําปุยหมัก ซอย.2 บานใหมมงคล หมูท่ี 10 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 
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(26) โครงการปรับปรุงพ้ืนเคลือบผิวดวยระบบพอลิยูริเทน อาคารออกกําลังกายขางสระน้ําบานเมาะหลวง  

หมูท่ี 8 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

   
 

(27) โครงการปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถอาคารลานอเนกประสงค เทศบาลตําบลแมเมาะ หมูท่ี 11 ต.แมเมาะ อ.

แมเมาะ จ.ลําปาง 

                           

 

(28) โครงการกอสรางอาคารโรงปมน้ําพรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ําเทศบาลตําบลแมเมาะ 

   
   

(29) โครงการกอสรางทางเดินเชื่อมตอระหวางอาคารเรียนในโรงเรียนเทศบาลแมเมาะ 
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(30) โครงการติดตั้งหลังคากันสาดอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมเมาะ 

   
 

(31) โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และทําปายชื่อพรอมเสาธง ศูนยเรียนรูผูสูงอายุตําบลแมเมาะ บาน

เมาะหลวง หมูท่ี 8 

   
 

(32) โครงการสงเสริมกิจกรรมการดําเนินงานของศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลแมเมาะ 

   
 

(33) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชสมุนไพรตามแนวพระราชดําริฯ 

   
 

(34) โครงการพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหกลุมตางๆ 
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(35) โครงการปนกับพ่ี เท่ียวกับนอง Maemoh Touring Bike 

    
 

(36) โครงการกอสรางฝายน้ําลนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณวังตนง้ิว บานปงชัย หมูท่ี 5 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ 

จ.ลําปาง 

   
 

(37) โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล (ปใหม และสงกรานต) 

   
 

(38) โครงการฝกซอมแผนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   
 

(39) โครงการใหความรูเก่ียวกับการจัดการไฟปาหมอกควันในพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะ 
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(40) โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและสงเสริมการเลี้ยงสุนัขท่ีถูกตอง ในเขตเทศบาลตําบล 

แมเมาะ 

   
 

(41) โครงการรณรงคชุมชนปลอดลูกน้ํายุงลาย 

                            
 

(42) โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมเมาะ 

   
 

(43) โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดเทศบาลตําบลแมเมาะ (โครงการแขงขันฟุตซอลตานยาเสพติด) 
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(44) โครงการแขงกีฬาพ้ืนบานผูสูงอายุตําบลแมเมาะ 

   
 

(45) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 

(46) โครงการอบรม เทคนิคการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัย 

   
 

(47) โครงการตลาดนัดวิชาการการจัดการศึกษาทองถ่ินอําเภอแมเมาะประจําป 

   
 

(48) โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรกองการศึกษาฯ 

   
 

(49) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจําป 
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(50) โครงการสนับสนุนกิจกรรมและพิธีทางศาสนาในวันสําคัญทางศาสนา 

   
 

(51) โครงการขวงผญาภูมิปญญาวัฒนธรรมพ้ืนบาน 

   
 

(52) โครงการถายทอดภูมิปญญาวัฒนธรรมทองถ่ินจากรุนสูรุน 

   
 

(53) โครงการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมแมเมาะ (ศูนยวัฒนธรรมแมเมาะ) 

   
 

(54) โครงการวันเทศบาล 
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(55) โครงการเทศบาลพบประชาชน 

   
 

(56) โครงการพัฒนาความรูเพ่ิมศักยภาพการมีสวนรวมเก่ียวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

   
 

(57) โครงการจัดกิจกรรมอันเก่ียวเนื่องสถาบันพระมหากษัตริย 

   
 

(58) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายตอตานการทุจริต 

   
 

(59) โครงการขับเคลื่อนการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน (แผนชุมชน) เพ่ือการจัดการตนเองตําบลแมเมาะ 
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(60) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกองการศึกษาฯ สังกัดเทศบาลตําบลแมเมาะ 

   
 

(61) โครงการสงเสริมกิจกรรมเก่ียวกับเด็กและเยาวชนจัดงานวันเด็กแหงชาติประจําป 

   
 

(62) โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแมเมาะ 

   
 

(63) โครงการคายเยาวชนสํานึกรักบานเกิด 
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สรุปผลสําเร็จของแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 

บทสรุปการบริหาร 
ความสําเร็จของการนําแผนพัฒนาสูการปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสท่ี 1-4) 

 

ยุทธศาสตร 

 

ผลการดําเนินโครงการ 
 

จํานวน 
 

อนุมัติงบประมาณ 
 
 

คิดเปอรเซ็นตความสําเร็จ 

1. การพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ 83 51 61.45% 
2. การพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

25 16 64.00% 

3. การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 24 13 54.17% 
4. การพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย 45 16 35.56% 
5. การพัฒนาดานการศึกษาและภมูิปญญาทองถ่ิน 21 17 80.95% 
6. การพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร 27 17 62.69% 

รวมทุกยุทธศาสตร 225 130 57.77% 

 

 
 

สรุป  :  เทศบาลตําบลแมเมาะ ไดกําหนดแผนงาน/โครงการ บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน          
(พ.ศ. 2561-2565) โดยในปพ.ศ. 2563 (ไตรมาสท่ี 1-4) ไดมีการกําหนดแผนงาน/โครงการไวภายใตยุทธศาสตร  
การพัฒนา จํานวน 225 โครงการ สามารถนํามาจัดทํางบประมาณ พ.ศ. 2563 (เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป ,  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจายขาดเงินสะสม) ไดจํานวน 130 โครงการ                 
คิดความสําเร็จเปน 57.77% 
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จากรอยละความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะ

อนามัย คิดเปนรอยละ  35.56 ซ่ึงตํ่ากวาหลักเกณฑการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล เนื่องจากมีการบรรจุ
โครงการในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา – การกอสรางและปรับปรุงสนามกีฬา มีการบรรจุโครงการจํานวน
มาก จํานวน 15 โครงการ แตไดรับการอนุมัติงบประมาณในการดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ เนื่องจากหลาย
โครงการพบวามีปญหาเรื่องการขออนุญาตใชพ้ืนท่ี 

ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตําบลแมเมาะ ไดมีขอเสนอแนะใน
การเสนอโครงการตางๆ เพ่ือลดจํานวนโครงการท่ีเกินความจําเปนซ่ึงมีผลตอความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินสู
การปฏิบัติ ดังนี้ 

- ควรทําความเขาใจกับผูนําชุมชนในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 
- ควรมีการพิจารณาโครงการฯ กอนการบรรจุลงในแผนพัฒนา    เพ่ือลดจํานวนโครงการ ซ่ึง

สงผลตอการประเมินผลความสําเร็จแผนฯ 
- ควรมีการพิจารณาโครงการกอสราง โดยเฉพาะอาคารตางๆ ซ่ึงมีจํานวนมากและเกินความ

จําเปน 
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บทสรุป การตรวจติดตามและขอเสนอแนะ 

รายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ 

 

  จากการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2563 ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ 
ไดคัดเลือกโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน และมีการดําเนินงานเปนท่ีเรียบรอยในการตรวจติดตามและ
ประเมินผลโครงการ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 

  1. โครงการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมแมเมาะ (ศูนยวัฒนธรรมแมเมาะ) โดยมีกองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม เปนผูรับผิดชอบโครงการ  

  2. โครงการกอสรางทางเดินเชื่อมตอระหวางอาคารเรียนในโรงเรียนเทศบาลแมเมาะ โดยมี       
กองชางเทศบาลตําบลแมเมาะ เปนผูรับผิดชอบโครงการ 
   

  โดยผลจากการติดตามโครงการ ไดนําผลจากแบบประเมินการตรวจติดตามโครงการมาวิเคราะห
สังเคราะห และไดมีขอเสนอแนะจากคณะกรรมการการติดตามและประเมินผล รายงานผลการติดตามความ        
พึงพอใจในแตละโครงการ เปนดังนี้ 

  1. โครงการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมแมเมาะ (ศูนยวัฒนธรรมแมเมาะ) 

  การจัดทําพิพิธภัณฑในการจัดเก็บองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ินของแมเมาะ จัดทําหอ
ศิลปวัฒนธรรม จัดแสดงนิทรรศการดานตางๆ เชน  

  โซนท่ี 1 หองเลาขานตํานานแมเมาะ เก็บเรื่องราวแมเมาะในอดีต มีเรื่องราวภาพเกาเก่ียวกับชีวิต
ความเปนอยูกอนยายถ่ินฐานมาตั้งรากฐานในปจจุบัน การแสดงซากหินโบราณ   

  โซนท่ี 2 หองสืบสานวัฒนธรรม จัดแสดงเก่ียวกับประเพณีตางๆ เชน  งานบุญ  งานบวชนาค การ
แตงกายในยุคสมัยเกา จัดสรางงานจําลองกลองปูจา  งานจําลองแหชางผา ฯลฯ   

  โซนท่ี 3 หองภูมิหลังทองถ่ิน จัดแสดงเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ิน  ภาพถายบุคคลภูมิปญญาในแต
ละดาน  เชน  ดานวรรณกรรม (ภาษาถ่ินคําเมือง ใบลาน ตํารายา จอย คาว ซอ   ดานอาหาร เชน    สาใบมวง 
สายวม ยําหนัง  ดานหมอพ้ืนบาน เชน สมุนไพร  นวดโบราณ  เพ่ือเปนการอนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน
ใหดํารงอยู  รักษาศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาอันเปนอัตลักษณเฉพาะตัว และอนุรักษสิ่งท่ีบรรพบุรุษไดสรางไว เพ่ือ
ใหแกเด็ก เยาวชนเปนผูสืบทอดตอไป และ 

  โซนท่ี 4  หองแดนดินเมืองเมาะ จัดแสดงเก่ียวกับมีการดําเนินชีวิต ขาวของเครื่องใชไมสอยของ
คนในอดีตเชื่อมโยงจนถึงปจจุบัน เทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับในสมัยใหมกับการใชชีวิตของคนเมืองเมาะ   

  ในพิพิธภัณฑ (หอศิลปวัฒนธรรมแมเมาะ) ไดจัดสรางแบบตอเนื่องตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร
ในแตละปงบประมาณ เพ่ือใหเกิดการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของคนแมเมาะไวเปนแหลงเรียนรูของเด็ก 
เยาวชน และประชาชนรุนตอๆไป 
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ขอเสนอแนะ 

  จากการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมแมเมาะ (ศูนยวัฒนธรรม
แมเมาะ) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ และรับฟงความคิดเห็นจาก
ตัวแทนชมรมทองเท่ียวบานเมาะหลวงท่ีไดใชพ้ืนท่ีดังกลาว มีขอเสนอแนะจากท้ังคณะกรรมการและตัวแทนชมรม
ทองเท่ียวบานเมาะหลวง ดังนี้ 

- ควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชนท้ังในเขตพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะและประชาชนท่ัวไป
ไดรับทราบใหเพ่ิมข้ึน 

- วัสดุท่ีใชในพิพิธภัณฑควรมีความคงทนถาวร เนนวัสดุธรรมชาติ 

- วัสดุท่ีเปนสวนของไมไผ ควรเปลี่ยนเปนวัสดุท่ีใกลเคียงหรือวัสดุอ่ืน เพ่ือความคงทนถาวร
เนื่องจากไมไผเปนอาหารของมอด อาจทําใหงานเสียหายไดงาย  

- ควรมีการเพ่ิมอุปกรณท่ีแสดงถึงรากเงาทองถ่ิน เชน เตาเสา หมอ ไห ฯลฯ 

- ควรเพ่ิมรูปภาพ ขอมูลของจริง ท่ีเปนจุดเดนของแตละหมูบาน เปนศูนยรวมเผยแพร   
ของดีตําบลแมเมาะ 

- ควรเปดใหเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวท่ัวไปสามารถเขาชมได 

- ควรมีการกอสรางทางลาดและหองน้ําสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ 

- ทางเดินควรปูพ้ืนกันลื่น 

- แกไขปญหาน้ําทวมขังบริเวณพ้ืนและทางเดิน 

2. โครงการกอสรางทางเดินเช่ือมตอระหวางอาคารเรียนในโรงเรียนเทศบาลแมเมาะ 

โครงการกอสรางทางเดินเชื่อมตอระหวางอาคารเรียนในโรงเรียนเทศบาลแมเมาะ ไดดําเนินการ
กอสรางในหวงปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือแกไขปญหาทางเดินทางระหวางอาคารของเด็กนักเรียน ปองกัน
แสงแดดและฝนได และสรางความเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยใหแกเด็กนักเรียน คณาจารยและผูปกครอง 

  จากการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการกอสรางทางเดินเชื่อมตอระหวางอาคารเรียนใน
โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ และรับฟง
ความคิดเห็นจากตัวแทนโรงเรียนเทศบาลแมเมาะท่ีไดใชพ้ืนท่ีดังกลาว มีขอเสนอแนะจากท้ังคณะกรรมการและ
ตัวแทนโรงเรียนเทศบาลแมเมาะ ดังนี้ 

- โครงการกอสรางดังกลาวเปนโครงการท่ีดี 

- ควรมีการปูพ้ืนกันลื่นบริเวณทางเดิน 

- ควรมีการตกแตงสถานท่ีทางเดินเชื่อมใหสวยงาม 

  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ : 

- เสนอใหมีการจัดตั้ง “ศูนยบริบาลผูสูงอายุ” รองรับสังคมผูสูงอายุ  

- ปญหาการท้ิงขยะในพ้ืนท่ีสาธารณะ  ยกตัวอยางเชน พ้ืนท่ีสาธารณะบานเมาะหลวง  

- ควรมีการยายปายคําเตือน/ขอหามการท้ิงขยะ มาไวดานนอก 

- ปญหาเรื่อง “กรงขยะ” สรางมลพิษทางอากาศ สงกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนและ   
ผูสัญจรไปมา 
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ท้ังนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงค
จะเสนอตวามคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตําบลแมเมาะทราบ เพ่ือจะไดพิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอไป 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

  ประกาศ   ณ วันท่ี  26  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 

    (นายชูชีพ  บุนนาค) 
  นายกเทศบาลตําบลแมเมาะ 
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