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  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางและวิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน และรายงานผลพร้อมความเห็นและ
ข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกเทศมนตรีต าบลแม่เมาะ เพื่อให้นายกเทศมนตรีต าบล
แม่เมาะ เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลแม่เมาะ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล    แม่เมาะ อย่างน้อยปีละ 
1 คร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่เมาะ ได้มีกา รติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจ าปีงบประมาณ 2564 ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การ
บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้ จ่ายงบประมาณของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ (e-Plan) การลงพื้นที่สุ่มตรวจโครงการและแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
2564 เป็นเคร่ืองมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งน าเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 
และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
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บทน า 
 
 

1. แนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 เป็นต้นมา บทบาท

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้เปล่ียนแปลงไปจากเดิมอย่างมากรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน โดยกําหนดกรอบความเป็นอิสระในการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง  การบริหาร การ
บริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ 

นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินคือ คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินและกําหนดหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในการให้บริการสาธารณะท่ีจําเป็นแก่ท้องถ่ิน ตลอดจนรายได้ของท้อง ถ่ินท่ีเ พ่ิม ข้ึน  และ  พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 ได้กําหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง ถ่ินท่ีมีความเป็นอิสระ
มากข้ึนนอกจากกฎหมายท้ังสองฉบับแล้ว ยังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ีเก่ียวข้อง เช่น 

• พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้อง ถ่ิน พ.ศ.2542 
• พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 

พ.ศ.2542 
• พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  

พ.ศ.2542 
ทําให้เห็นได้ว่า มีการกําหนดตัวบทกฎหมายและกลไกทางกฎหมายเพ่ือให้การกระจายอํานาจเป็นไป

อย่างโปร่งใสและสามารถถูกตรวจสอบจากประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ 
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยุคหลัง รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้  จึงมีบทบาท อํานาจ

หน้าท่ีอย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน้าท่ีในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถ่ินเท่านั้นแต่ยังขยาย
บทบาท หน้าท่ีออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้อง ถ่ินด้วย  และเป็น
องค์กรท่ีเปิดให้ประชาคมท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงา นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเพ่ิมมากข้ึน 

แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 30(4)2 และแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ข้อ 5.23 กําหนดให้
รัฐต้องจัดสรรงบประมาณ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ  20 ของรายได้ของ รัฐ ท้ังหมด
ภายในปี 2544 และไม่น้อยกว่าร้อยละ  35 ของรายได้ของ รัฐ ท้ังหมดภายในปี  2549 จึงมีความจําเป็นในการใ ช้
ทรัพยากรรายได้ ท้ังท่ีท้องถ่ินจัดเก็บเอง และรายได้ท่ีรัฐบาลจัดสรรท่ีมีอยู่จํากัดให้เกิดประโยชน์สูง สุดและมีความ
โปร่งใสมากท่ีสุด การวางแผนถือเป็นกลไกสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําใ ห้องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินบรรลุจุดมุ่งหมาย
ดังกล่าวโดยใช้ยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจําเป็นอย่าง ย่ิง ท่ีต้องวางแผนการใ ช้ทรัพยากรเหล่านั้นใ ห้คุ้มค่าและ  เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาคมท้ังในปัจจุบันและอนาคตมีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการท่ี  กําหนดให้เกิดสัมฤทธ์ิผลใน
ช่วงเวลาท่ีกําหนด มีการควบคุมติดตาม  วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน  แผนงาน โครงการนั้น 
จะต้องเป็นการบริหารจัดการท่ีดี มีความโปร่งใส และพร้อมท่ีจะให้มีการตรวจสอบท้ังโดยหน่วยงานของรัฐและ  
ประชาคม 
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2. ความหมายของการติดตามและประเมินผล 
การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทําเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วย

การติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเปูาหมายซึ่งกําหนดไว้
ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า  ซึ่งทาให้เห็นความจําเป็นในการ
ดําเนินการแก้ไข 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหน่ึง ประเมิน
ว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนหรือไม่ ผล
การประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กาํหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึงความล่าช้า
หรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน 

การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญสําหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บ ริหารจะ
นาไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

 
3. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลเป็นที่เร่ืองที่สําคัญมาก และเป็นหัวใจของการใช้แนวทางเชิงยุทธศาสตร์

เพื่อการบริหารจัดการ ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเน่ืองการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองจะมี
ประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริหาร ดังน้ี 

1) สามารถเฝูาดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่เคยตั้งไว้ในแผน 
2) สามารถหาแนวโน้มจากตัวชี้วัด เพื่อเปรียบเทียบกับเปูาหมายทีก่ําหนดไว้ และให้หลักสาํหรับแก้ไข

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติได้ตามความจําเป็น 
3) สามารถจัดทาระบบเตือนล่วงหน้า เน่ืองจากได้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
4) มีข้อมูลพื้นฐานสาหรับการประเมินว่า จะบรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนหรือไม่ สําหรับ

การประเมินผลที่ได้จากการติดตามผลและระบุปัญหาพื้นฐาน ซึ่งจะทาให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง อันเป็นผลจาก
การดาเนินงาน โดยการประเมินผลจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทบทวนว่า 

4.1 การปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไม่ 
4.2 วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้แต่แรก สมเหตุสมผลและสามารถบรรลุผลไดจ้ริงหรือไม่ 
4.3 สาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุได้ตามเปูาหมาย 
4.4 ตัวชี้วัดที่นามาใช้วัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงไร 
4.5 มีเร่ืองอะไรที่ประสบความสําเร็จและควรสานต่อบ้าง 
4.6 ได้เรียนรู้ปัญหาซึ่งอาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต 
4.7 ควรปรับวัตถุประสงค์และเปูาหมายในแผนอย่างไร 

 
4. การติดตามประเมินผล 
เน่ืองด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สําคัญอย่างหน่ึงในการดําเนินงานพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังน้ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจําเป็นต้องมีองค์กรที่ทําหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ  กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) ข้อ 28 ดังน้ี  
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ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหน่ึงคน

ทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้  

 
5. แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังน้ี 

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บ ริหาร

ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันไม่น้อยกว่าปีละคร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ทั้งน้ีให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร   
 

ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร่วม
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังน้ี 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างข้อกําหนด  ขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกําหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผล  
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
รายงานผลการดําเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลเพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 
(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันไม่น้อยกว่าปี
ละหน่ึงคร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งน้ีให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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6. การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนท้องถิ่น 
จุดมุ่งหมายสําคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์น้ัน  คือ  การประเมินว่ามีการนําแผน

ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน
ยุทธศาสตร์ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฉบับ
ต่อไปได้ ดังน้ัน การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้จําเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่
ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพื่อนําไปสู่การวัดความสําเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไป
ในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังน้ันในขั้นต้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตาม 

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะนํามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการ
ปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 

 
7. แนวทาง และวิธีการข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
การติดตาม (Monitor) 
การติดตามน้ัน จะทําให้เราทราบได้ว่ามีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผ นพัฒนาท้องถิ่น       

ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการติดตามได้  เช่น Gant Chart ที่จะทําให้
หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการดําเนินการในช่วงใด 
ตรงกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไว้หรือไม่ แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการติดตามผลการดําเนินงาน   
ดังได้กล่าวมาแล้ว 
 

การประเมินผล (Evaluation) 
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จําเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด 

(Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ  โดย
ประกอบด้วยเกณฑ์ที่สําคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ 
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ประกาศ เทศบาลตําบลแม่เมาะ 

เร่ือง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
******************************* 

 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อประชาชนในเร่ืองการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ดําเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิน่ทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยประกาศภายในเดือนธันวาคมของทุกป ีดังน้ัน เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  3) 
พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) เทศบาลตําบลแม่เมาะ  จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย 
และผลการดําเนินงาน รวมทั้ง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       
(ไตรมาสที่ 1-4) มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาลตําบลแม่เมาะ 
ดังน้ี  

 
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตําบลแม่เมาะ  
    "สังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะทั่วถึง" 
 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตําบลแม่เมาะ  
1) การจัดบริการสาธารณะและบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  
2) การสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่เข้มแข็ง บนพื้นฐานด้านเศรษฐกิจที่ดี 
3) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4) การพัฒนาการเมืองและส่งเสริมการบริหารอย่างมีส่วนร่วม 
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตําบลแม่เมาะได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

    การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
        1. เคหะและชุมชน 
        2. อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

    การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. เคหะและชุมชน 
        2. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        3. อุตสาหกรรมและการโยธา 
        4. การเกษตร 
 

    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
        1. บริหารงานทั่วไป 
        2. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        3. ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
        4. อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

    ด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย 
        1. การรักษาความสงบภายใน 
        2. สาธารณสุข 
        3. สังคมสงเคราะห์ 
        4. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        5. อุตสาหกรรมและการโยธา 
        6. ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
        7. งบกลาง 
 

    การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญา 
        1. การศึกษา 
        2. ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
        3. อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

    การเมืองและการพัฒนาองค์กร 
        1. บริหารงานทั่วไป 
        2. การศึกษา 
        3. รักษาความสงบเรียบร้อย 
        4. สาธารณสุข 
        5. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        6. เคหะและชุมชน 
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1. การวางแผน 
      เทศบาลตําบลแม่เมาะ ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การ
จัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชา ชนในพื้นที่ 
ก่อนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป 
  
      เทศบาลตําบลแม่เมาะ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กําหนดโครงการ
ที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565) 
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน  งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ 

การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

63 59,635,000.00 69 56,499,500.00 86 117,447,535.00 97 134,988,700.00 42 63,590,000.00 

การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

18 17,920,000.00 21 17,022,000.00 25 15,710,000.00 38 28,974,000.00 17 13,445,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

19 5,440,000.00 17 3,000,000.00 26 11,600,000.00 32 67,094,000.00 21 4,783,500.00 

ด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย 50 41,700,210.00 45 36,933,910.00 45 39,883,910.00 51 58,223,910.00 47 55,243,910.00 

การพัฒนาด้านการศึกษาและ
ภูมิปัญญา 

19 17,918,700.00 21 24,288,300.00 21 19,150,000.00 21 19,080,000.00 16 12,380,000.00 

การเมืองและการพัฒนาองค์กร 21 5,650,000.00 28 7,700,000.00 28 6,730,000.00 30 7,220,000.00 21 6,860,000.00 

รวม 190 148,263,910.00 201 145,443,710.00 231 210,521,445.00 269 315,580,610.00 164 156,302,410.00 

ตาราง 1    :  แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
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2. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลตําบลแม่เมาะ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน

เทศบัญญัติงบประมาณ จํานวน 126 โครงการ งบประมาณ 68,368,331.00 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 40 32,403,000.00 

การพัฒนาด้านอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 24 14,698,100.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 13 4,516,706.00 

การพัฒนาด้านสงัคมและสุขภาวะอนามัย 16 1,115,251.00 

การพัฒนาด้านการศึกษาและภมิูปัญญาทอ้งถิ่น 15 13,321,604.00 

การพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร 18 2,313,670.00 

รวม 126 68,368,331.00 
ตาราง    :  แสดงการเปรียบเทียบโครงการตามยทุธศาสตร์เทศบาลตําบลแม่เมาะ 
 

 
 
 

 

40 

24 

13 

16 
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18 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย 

การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร 

จ านวนโครงการที่ได้อนุมัติจัดท างบประมาณ 

32,403,000.00 14,698,100.00 

4,516,706.00 

1,115,251.00 

13,321,604.00 

2,313,670.00 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ… 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย 

การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร 

งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติเทศบัญญ ติ 
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รายละเอียดโครงการในขอ้บัญญัติงบประมาณ เทศบาลตําบลแม่เมาะ มีดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์และ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ํา ต้ังแต่หัวสะพานถึงแยก
หน้าวัดมงคลเกษตร  
ฝ่ังขวา บ้านห้วยเป็ด หมู่ที่ 1  
ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ  
จ.ลําปาง  

2,660,000.00 เพ่ือบรรเทาปัญหาน้ําท่วมขัง
ในชุมชน 

(1) โดยทําการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.60 เมตร ยาว 520.00 เมตร 
และอ่ืนๆ หรือ  
(2) ตามแบบแปลนของ ทต. 
แม่เมาะ 

2. การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์และ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการปรับปรุงถนน ซอย 
24 บ้านปงชัย หมู่ที่ 5  
ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ  
จ.ลําปาง 

230,000.00 เพ่ือบรรเทาปัญหาน้ําท่วมขัง
ในชุมชน 

(1) โดยทําการปรับปรุงถนน
ลูกรังเดิม เป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 
0.15 เมตรโดยเฉล่ีย หรือมีพ้ืนที่
รวมกันไม่น้อยกว่า 400.00  
ตร.ม. และอ่ืนๆ  
(2) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

3. การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์และ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการสร้างจิตสํานึกให้แก่
ประชาชนในการบําบัดน้ําเสีย
ครัวเรือน 

50,000.00 1. เพ่ือกระตุ้นให้ครัวเรือนมี
จิตสํานึกในการบําบัดน้ําเสีย
ของครัวเรือน  
2. เพ่ือให้ครัวเรือนมีการบําบัด
น้ําเสียก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ  
3. เพ่ือการรักษาส่ิงแวดล้อม 

หมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบล 
แม่เมาะ 12 หมู่บ้าน 

4. การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์และ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการชุมชนต้นแบบการ
จัดการขยะ 

50,000.00 1. เพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการ
ขยะในครัวเรือนด้วยตนเอง 2. 
เพ่ือให้ชุมชนลดปริมาณขยะลง 
ร้อยละ 20  
3. เพ่ือให้ชุมชนมีส่ิงแวดล้อมที่
ดีเป็นชุมชนที่น่าอยู่ น่าอาศัย 

หมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบล 
แม่เมาะ จํานวน 3 หมู่บ้าน 

5. การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์และ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการบริหารจัดการขยะ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินของศูนย์จัดการขยะมูล
ฝอยรวมแบบครบวงจร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลําปาง 

375,000.00 เพ่ือให้การกําจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลฯ เป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและ
อนามัยส่ิงแวดล้อม 

ประชาชนในเทศบาลฯ ที่ขอรับ
บริการในการเก็บขนและกําจัด
ขยะมูลฝอย 

6. การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์และ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการอบรมอาสาสมัครด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

30,000.00 1. เพ่ือสร้างเครือข่ายด้าน
ส่ิงแวดล้อม  
2. เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
3. เพ่ือให้ชุมชนมีส่ิงแวดล้อมดี  
4. เพ่ือให้อาสาสมัครด้าน
ส่ิงแวดล้อมได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
แม่เมาะ 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

7. การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์และ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการเพ่ิมผลผลิตและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรสัตว์น้ํา 

30,000.00 1. เพ่ือสร้างแหล่งอาหาร
โปรตีนในชุมชน  
2. เพ่ือรักษาระบบนิเวศด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

แหล่งน้ําสาธารณะเขตตําบล 
แม่เมาะ 

8. การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์และ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการท้องถ่ินอาสาปลูกปุา
เฉลิมพระเกียรติ 

20,000.00 1. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการสร้างปุา รักษ์น้ํา  
2. สร้างเครือข่ายปุาชุมชนให้
เข้มแข็งมีกิจกรรมต่อเนื่อง  
3. การปลูกต้นไม้เพ่ิมความ
อุดมสมบูรณ์ให้กับปุา การ
สร้างฝายชะลอน้ํา 

เครือข่ายปุาชุมชนตําบล 
แม่เมาะ จิตอาสา 12 หมู่บ้าน 

9. การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์และ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ํา บริเวณบ้านเลขที่ 1 เช่ือม
บ่อพักเดิม บ้านห้วยเป็ด หมู่ที่ 
1 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ  
จ.ลําปาง 

380,000.00 เพ่ือบรรเทาปัญหาน้ําท่วมขัง
ในชุมชน 

(1) โดยทําการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.60 เมตร ยาว 75.00 เมตร 
และอ่ืนๆ หรือ  
(2) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

10. การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์และ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ํา สายบ้านนายสุทัศน์ แก้ว
คํางาม (ซอยหวายหวาน) บ้าน
ห้วยรากไม้ หมู่ที่ 2 ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

1,388,000.00 เพ่ือบรรเทาปัญหาน้ําท่วมขัง
ในชุมชน 

(1) โดยทําการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.60 เมตร ยาวรวมท่อ
ระบายน้ํา 687.00 เมตร และ
อ่ืนๆ  
(2) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

11. การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์และ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการวางท่อระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม 
เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนสายบ้านนางจรัส
ศรี บ้านเมาะสถานี หมู่ที่ 4  
ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ  
จ.ลําปาง 

289,000.00 เพ่ือบรรเทาปัญหาน้ําท่วมขัง
ในชุมชน 

(1) วางท่อระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก มอก. ช้ัน 3 ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
จํานวน 113.00 ท่อน  
(2) เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 376.00 ตร.ม. และอ่ืนๆ  
(3) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

12. การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์และ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการปรับปรุงระบบระบาย
น้ํา บริเวณห้วยเก๊าเคาะ บ้าน
ปงชัย หมู่ที่ 5 ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

139,000.00 เพ่ือบรรเทาปัญหาน้ําท่วมขัง
ในชุมชน 

(1) โดยทําการวางท่อระบายน้ํา 
คสล. มอก. ช้ัน 3 ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.80 เมตร ความยาว 
18.00 เมตร จํานวน 2 แถว 
และอ่ืนๆ (2) ตามแบบแปลน
ของทต.แม่เมาะ 



การตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 
11 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

13. การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์และ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการวางระบบระบายน้ํา
พร้อมปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณโรง
กรองน้ําด่ืมชุมชน บ้านห้วยคิง 
หมู่ที่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ  
จ.ลําปาง 

350,000.00 เพ่ือบรรเทาปัญหาน้ําท่วมขัง
ในชุมชน 

(1) โดยทําการวางระบบระบาย
น้ํา 1 ระบบ  
(2) เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก มี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 379.00 ตร.ม. 
และอ่ืนๆ  
(3) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

14. การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์และ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ําบริเวณบ้านนายเพชร ศรี
สืบ บ้านเมาะหลวง หมู่ที่ 8  
ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ  
จ.ลําปาง 

495,000.00 เพ่ือบรรเทาปัญหาน้ําท่วมขัง
ในชุมชน 

(1) โดยทําการวางท่อ ค.ส.ล. 
มอก. ช้ัน 3 ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาว
รวม 125.00 เมตร พร้อมบ่อพัก
น้ํา ค.ส.ล. จํานวน 12 บ่อ และ
อ่ืนๆ หรือ  
(2) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

15. การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์และ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการปรับปรุงระบบระบาย
น้ํา บริเวณส่ีแยก ซอย.9  
บ้านเมาะหลวง หมู่ที่ 8  
ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ  
จ.ลําปาง 

453,200.00 เพ่ือบรรเทาปัญหาน้ําท่วมขัง
ในชุมชน 

(1) โดยทําการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. ท้องรางกว้าง
เฉล่ีย 1.00 เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า 73.00 เมตร พร้อมวาง
ท่อทางเข้าบ้าน (เดิม) คสล. ช้ัน 
3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 
เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
20.00 เมตร และทางเข้าบ้าน 
คสล. พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
200.00 ตารางเมตร  
(2) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

16. การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์และ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการปรับปรุงระบบระบาย
น้ํา บริเวณสามแยก ซอย.3 
บ้านเมาะหลวง  
หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

492,000.00 เพ่ือบรรเทาปัญหาน้ําท่วมขัง
ในชุมชน 

(1) โดยทําการวางท่อ ค.ส.ล. 
มอก ช้ัน 3 ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1.00 ม. ความยาวไม่
น้อยกว่า 25.00 เมตร  
(2) ถมดินปรับระดับพ้ืนที่ร่องน้ํา
หลังท่อ พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
860.00 ตารางเมตร ปริมาณ
วัสดุคัดเลือกถมเฉล่ีย 1,300.00 
ลูกบาศก์เมตร และอ่ืนๆ  
(3) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

17. การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์และ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการปรับปรุงระบบระบาย
น้ํา บริเวณหน้าบ้านนายดี 
เทพจักร์คํา บ้านเมาะหลวง 
หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ  
จ.ลําปาง 

492,000.00 เพ่ือบรรเทาปัญหาน้ําท่วมขัง
ในชุมชน 

(1) โดยทําการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ฝาปิดตะแกรง
เหล็ก ท้องกว้างเฉล่ียไม่น้อยกว่า 
0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 120.00 เมตร และอ่ืนๆ 
หรือ  
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(2) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

18. การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์และ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ํา ซอย.2 บ้านใหม่มงคล หมู่
ที่ 10 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ  
จ.ลําปาง 

1,950,000.00 เพ่ือบรรเทาปัญหาน้ําท่วมขัง
ในชุมชน 

(1) โดยทําการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
เฉล่ีย 0.40 เมตร และท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. มอก ช้ัน 3 ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 595 เมตร 
และอ่ืนๆ หรือ  
(2) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

19. การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์และ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ํา ซอย 5/3 บ้านนาแขม
พัฒนา หมู่ที่ 11 ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

749,900.00 เพ่ือบรรเทาปัญหาน้ําท่วมขัง
ในชุมชน 

(1) โดยทําการวางท่อระบายน้ํา 
คสล. มอก. ช้ัน 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
ความยาวรวมบ่อพัก 2 ฝ่ังๆละ 
203.00 เมตร และอ่ืนๆ หรือ  
(2) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

20. การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์และ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ํา ซอย 5/4 บ้านนาแขม
พัฒนา หมู่ที่ 11 ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

923,000.00 เพ่ือบรรเทาปัญหาน้ําท่วมขัง
ในชุมชน 

(1) โดยทําการวางท่อระบายน้ํา 
คสล. มอก. ช้ัน 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
ความยาวรวมบ่อพัก 2 ฝ่ังๆละ 
174.00 เมตร และอ่ืนๆ หรือ  
(2) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

21. การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์และ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการปรับปรุงระบบระบาย
น้ํา ล็อกงาน (โซน 2) บ้าน
เวียงหงส์ล้านนา หมู่ที่ 12  
ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ  
จ.ลําปาง 
 

1,752,000.00 เพ่ือปิดรางระบายน้ํา ปูองกัน
การเกิดอุบัติเหตุพลัดตกร่อง
ระบายน้ํา 

(1) โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปิดรางระบายน้ํา หนาเฉล่ีย 
0.12 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,460 ตร.ม. และอ่ืนๆ หรือ  
(2) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

22. การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์และ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการก่อสร้างพนังปูองกัน
ตล่ิงพังลําห้วยไคร้ บริเวณ
วังเก๊าบง บ้านปงชัย  
หมู่ที่ 5 ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

135,000.00 เพ่ือปูองกันตล่ิงพัง ดินทรุด ลด
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 

(1) โดยทําการเรียงหินใหญ่ 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 
เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อย
กว่า 120.00 ตร.ม. และอ่ืนๆ  
(2) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

23. การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์และ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการก่อสร้างพนังปูองกัน
ตล่ิงพังลําห้วยไคร้ บริเวณบ้าน
นายปิง บ้านปงชัย หมู่ที่ 5  
ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ  
จ.ลําปาง 

119,000.00 เพ่ือปูองกันตล่ิงพัง ดินทรุด ลด
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 

(1) โดยทําการเรียงหินใหญ่ 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 
เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อย
กว่า 100.00 ตร.ม. และอ่ืนๆ  
(2) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 
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24. การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์และ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการเรียงหินใหญ่ปูองกัน
ตล่ิงพังพร้อมขุดลอกลําห้วย
ไคร้ บริเวณสะพานหน้า
โรงเรียนปงชัย บ้านปงชัย  
หมู่ที่ 5 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ  
จ.ลําปาง 

1,146,000.00 เพ่ือปูองกันตล่ิงพัง ดินทรุด ลด
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 

(1) โดยทําการเรียงหินใหญ่ 
กว้าง 3.00 เมตร ความยาวรวม 
2 ข้าง 355.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่
รวมกันไม่น้อยกว่า 1,065 ตร.ม.  
(2) โดยทําการขุดลอกลําห้วย
ไคร้ ขนาดกว้าง 8.00 เมตรโดย
เฉล่ีย ยาว 193.00 เมตร ลึกจาก
ท้องห้วยเดิม 1.00 เมตรโดย
เฉล่ีย และอ่ืนๆ  
(3) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

25. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

อุดหนุน การไฟฟูาส่วนภูมิภาค 
จังหวัดลําปาง 

2,600,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างทั่วถึง 

(1) ขยายเขตไฟฟูาภายในพ้ืนที่
ตําบลแม่เมาะ 
 (2) ตามแบบประมาณการของ 
กฟภ. 

26. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

อุดหนุน การประปาส่วน
ภูมิภาค จังหวัดลําปาง 

1,374,000.00 เพ่ือให้ทุกครัวเรือนมีน้ําสําหรับ
อุปโภคได้อย่างทั่วถึง 

ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร 

27. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนน สาย
ครัวลุยทุ่ง บ้านห้วยรากไม้ หมู่
ที่ 2 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ  
จ.ลําปาง 

500,000.00 เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก 

((1) โดยทําการปรับปรุงถนน
ลูกรังเดิม เป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 
0.15 เมตรโดยเฉล่ีย หรือมีพ้ืนที่
รวมกันไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม. 
และอ่ืนๆ  
(2) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

28. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนน สาย
บ้านนางอนงค์ จุมปาหลวง 
บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 2  
ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ  
จ.ลําปาง  

500,000.00 เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก ลดการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน 

(1) โดยทําการปรับปรุงถนน
ลูกรังเดิม เป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 196.00 เมตร หนา 
0.15 เมตรโดยเฉล่ีย หรือมีพ้ืนที่
รวมกันไม่น้อยกว่า 784.00  
ตร.ม. และอ่ืนๆ  
(2) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

29. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนนเดิม 
เช่ือม หมู่ที่ 3 ถึง หมู่ที่ 6 
(หลังศาลาห้วยทราย)  
บ้านหางฮุง  
หมู่ที่ 3 

300,000.00 เพ่ือก่อสร้างถนนให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก 
ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

(1) โดยทําการปรับเกรดถนน
ลูกรังเดิมพร้อมลงหินคลุกอัด
แน่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาวประมาณ 300.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมี
พ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 
1,200.00 ตร.ม.  
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(2) วางท่อลอดเหล่ียม ค.ส.ล.
สําเร็จรูป ขนาด 1.50 x 1.20 
เมตร และอ่ืนๆ หรือ  
(3) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

30. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างฟุตบาท ถนน
สายบน บ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ 
7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ  
จ.ลําปาง 

3,400,000.00 เพ่ือความปลอดภัยในเดินทาง
เท้าของประชาชนที่ใช้สัญจร 

(1) โดยทําการก่อสร้างฟุตบาท 
กว้าง 1.50 เมตร ความยาวรวม 
949.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่
รวมกันไม่น้อยกว่า 1,423.50 
ตร.ม. และอ่ืนๆ 
 (2) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

31. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงอาคาร 
ศสมช. เดิม บ้านห้วยเป็ด  
หมู่ที่ 1 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ  
จ.ลําปาง 

100,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีสถานที่
ดําเนินกิจกรรมได้อย่างสะดวก 

(1) โดยทําการร้ือผนังเดิมพร้อม
ขนทิ้ง ติดต้ังฝูาเพดานภายนอก
รอบอาคาร และติดต้ังประตูม้วน 
และอ่ืนๆ หรือ  
(2) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

32. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียนเทศบาล 
แม่เมาะ 

400,000.00 เพ่ือความเป็นระเบียบด้าน
อาคารสถานที่เกิดความ
ปลอดภัยสําหรับเด็กและผู้มา
ใช้บริการ ตลอดจนได้
มาตรฐานด้านอาคารสถานที่ 

(1) โดยทําการปรับปรุงอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนเทศบาลตําบล 
แม่เมาะ  
(2) ทาสีอาคาร  
(3) เปล่ียนอุปกรณ์ประกอบชุด
บานเล่ือนหน้าต่าง 
(4) เปล่ียนชุดกุญแจบานประตู  
(5) ติดต้ังรางน้ําฝน  
(6) อ่ืนๆ  
(7) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 
 

33. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างห้องน้ํา
สําหรับประชาชนในโรงเรียน
เทศบาลแม่เมาะ  
(อาคารฟุตซอล) 
 

800,000.00 เพ่ือให้โรงเรียนเทศบาล  
แม่เมาะมีห้องน้ําบริการอย่าง
เพียงพอและถูกสุขลักษณะ
สําหรับประชาชน 

(1) โดยทําการก่อสร้างห้องน้ํา 
จํานวน 1 หลัง แยกชายหญิง 
พร้อมห้องน้ําสําหรับผู้พิการ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 12.50 
เมตร หรือ  
(2) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

34. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างอาคารที่จอด
รถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแม่เมาะ 
 

380,000.00 เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแม่เมาะมี
สถานที่จอดรถสําหรับ
เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มา
ติดต่องานราชการ 

(1) โดยทําการก่อสร้างอาคารที่
จอดรถ ขนาด 4.5 x 22 เมตร  
(2) ตามแบบแปลนทาง  
ทต.แม่เมาะ) 
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35. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงระบบส่งจ่าย
น้ําประปาหมู่บ้าน  
บ้านเมาะสถานี หมู่ที่ 4  
ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ  
จ.ลําปาง 

500,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ําไว้ใช้ใน
การอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง 

(1) โดยทําการเปล่ียนท่อประปา 
P.V.C. เดิม เป็นท่อ PE ชนิด
ความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 
(SDR 21) TIS. 982-2556 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. 
ความยาวไม่น้อยกว่า 1,733.00 
เมตร หรือ  
(2) ตามแบบแปลน ของ  
ทต.แม่เมาะ 

36. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับภูมิทัศน์และจัด
สวนหย่อมพ้ืนที่สาธารณะ 
บริเวณหน้าศาลหลักเมือง
อําเภอแม่เมาะ บ้านเมาะ
หลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

495,000.00 เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่ว่างเปล่า ให้
สามารถใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อน
ใจหรือจัดกิจกรรมต่างๆ  

(1) โดยทําการรับภูมิทัศน์จัดทํา
พ้ืนที่สีเขียว ปลูกต้นไม้ สนาม
หญ้า ทางเดิน คสล. ปูายสวน 
ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง ระบบน้ํา
รดสวน พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
2,000 ตร.ม. และอ่ืนๆ หรือ  
(2) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

37. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงตลาด 
(ตลาดห้วยเป็ด) บ้านห้วยเป็ด 
หมู่ที่ 1 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ  
จ.ลําปาง 
 

300,000.00 เพ่ือปรับปรุงให้ตลาดอยู่ใน
สภาพดี เหมาะสมสําหรับ
ประกอบกิจการ สภาพที่ดีและ
ถูกสุขลักษณะอนามัย 

(1) โดยการทาสี  
(2) ติดต้ังลูกหมุนดูดอากาศ  
(3) เปล่ียนฝารางระบายน้ํา  
(4) อ่ืนๆ หรือ  
(5) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

38. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนนเดิม 
สายแยกบ้านนายเจริญ หน่อ
แก้วงาม เช่ือมถนนเดิมสาย
ปากทางเข้า(บ้านหล่ายทุ่ง) 
บ้านหางฮุง หมู่ที่ 3  
ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ  
จ.ลําปาง 

500,000.00 เพ่ือปรับปรุงถนนให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานและมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

(1) โดยทําการร้ือถนนเดิมพร้อม
ขนทิ้ง  
(2) ทําการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 - 
5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 886.00 ตร.ม. 
และอ่ืนๆ หรือ  
(3) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

39. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนนเดิม 
บริเวณส่ีแยกบ้านนางยวน 
เก๋ียงแก้ว ถึงถนนสายปาก
ทางเข้า (บ้านหล่ายทุ่ง) บ้าน
หางฮุง หมู่ที่ 3 ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

1,100,000.00 เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก 
และลดการเกิดอุบัติเหตุ 

(1) โดยทําการร้ือถนนเดิมพร้อม
ขนทิ้ง  
(2) ทําการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 386.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 1,544.00 ตร.ม. และ
อ่ืนๆ หรือ  
(3) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 
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40. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนนโดยการ
ฉาบผิวกันล่ืน (Anti-Skid) 
บริเวณสามแยกร้านบ้านปูาณี 
บ้านเมาะสถานี หมู่ที่ 4  
ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ  
จ.ลําปาง 

500,000.00 เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก 
และลดการเกิดอุบัติเหตุ 

(1) โดยการฉาบผิวกันล่ืน (Anti-
Skid) พ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 
376.00 ตร.ม.  
(2) ตีเส้นจราจร พ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 24.00 ตร.ม. และอ่ืนๆหรือ  
(3) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

41. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงอาคาร อสม. 
บ้านเมาะสถานี หมู่ที่ 4  
ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ  
จ.ลําปาง 

300,000.00 เพ่ือให้ประชาชนและ อสม. มี
สถานที่สําหรับดําเนินกิจกรรม
ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

(1) โดยการปูกระเบื้องพ้ืน
อาคาร  
(2) เปล่ียนหลังคา ฝูาเพดาน 
หน้าต่าง และ อ่ืนๆ จํานวน 1 
หลังหรือ  
(3) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

42. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงอาคาร
ผู้สูงอายุ บ้านเมาะสถานี  
หมู่ที่ 4 ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 
 

500,000.00 เพ่ือให้ประชาชนและ กลุ่ม
ผู้สูงอายุ มีสถานที่สําหรับ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ อย่าง
เหมาะสม 

(1) โดยทําการติดต้ังฝูาเพดาน 
(2) ติดต้ังผนังกระจกโคร่งคร่าว
อลูมิเนียม  
(3) ปูกระเบื้องพ้ืนอาคาร และ
อ่ืนๆ จํานวน 1 หลัง หรือ 
(4) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

43. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายท้าย
หมู่บ้านถึงสายสุสาน บ้าน
ห้วยคิง หมู่ที่ 6 ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

1,900,000.00 เพ่ือปรับปรุงถนนให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานและมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

(1) ปรับปรุงถนน คสล.  
ช่วง 1 สายท้ายหมู่บ้าน กว้าง 4 
ม. ยาว 245 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตรหินคลุกไหล่ทางเฉล่ียข้าง
ละ 0.25 เมตร  
ช่วง 2 สายโรงรับซ้ือของเก่า 
กว้าง 4 ม. ยาว 230 ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม. หินคลุกไหล่ทาง
เฉล่ียข้างละ 0.50 ม.  
ช่วงที่ 3 สายสุสาน กว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
หินคลุกไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 
0.50 เมตร  
ช่วงที่ 4 สายซอยนางชลดา 
กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม. หินคลุกไหล่ทาง
เฉล่ียข้างละ 0.25 ม. หรือ  
(2) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

44. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างไหล่ถนน 
ซอย. 7 และซอย.9 บ้านใหม่
นาแขม หมู่ที่ 7 ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

1,500,000.00 เพ่ือขยายไหล่ถนนให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานและมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

(1) โดยทําการก่อสร้างไหล่ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉล่ีย 
1.50 เมตร ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 1,509.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
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0.15 เมตร และอ่ืนๆ  
(2) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

45. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างไหล่ถนนสาย
กลาง ต้ังแต่ซอย 1 ถึงซอย 13 
บ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ 7  
ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ  
จ.ลําปาง 
 

760,000.00 เพ่ือขยายไหล่ถนนให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานและมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

(1) โดยทําการก่อสร้างไหล่ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
เฉล่ีย 1.50 เมตร ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 840.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร และอ่ืนๆ  
(2) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

46. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนนสายข้าง
โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ บ้าน
เมาะหลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ 
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

1,050,000.00 เพ่ือปรับปรุงถนนให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานและมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

(1) โดยทําการปูยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต  
จุดที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 634.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร  
จุดที่ 2 ไหล่ทางด้านโรงเรียน
อนุบาลแม่เมาะ ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 63.0 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร  
 
จุดที่ 3 ไหล่ทางด้านโรงเรียน
เทศบาลแม่เมาะ ขนาดกว้าง 
5.80 เมตร ยาว 73.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 
3,845.40 ตารางเมตร พร้อมตี
เส้นจราจรพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
190.20 ตารางเมตร  
(2) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

47. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการขยายไหล่ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์
วิสาหกิจชุมชนภายในหมู่บ้าน 
บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ที่ 9  
ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ  
จ.ลําปาง 
 

1,020,000.00 เพ่ือขยายไหล่ถนนให้มีความ
กว้าง สภาพพร้อมใช้งานและมี
ความปลอดภัยในการสัญจร 

(1) โดยทําการขยายไหล่ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
1.50 เมตร ยาว 960.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 1,440.00 ตารางเมตร 
พร้อมหูช้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
2 จุด มีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 
48.35 ตารางเมตร และอ่ืนๆ  
(2) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

48. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย
บ้านเลขที่ 27 บ้านเวียงสวรรค์ 
หมู่ที่ 9 ต.แม่เมาะ  

210,000.00 เพ่ือปรับปรุงถนนให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานและมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

(1) โดยทําการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
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อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 
 

รวมกันไม่น้อยกว่า 350.00 
ตารางเมตร หรือ  
(2) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

49. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน 
บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ที่ 9  
ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ  
จ.ลําปาง 
 

250,000.00 เพ่ือให้มีสถานที่การจัด
กิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 

(1) โดยการปรับปรุงขยายเวที
อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ 
(2) ปรับปรุงห้องน้ําหลังเก่าและ
หลังใหม่ จํานวน 2 หลัง และ
อ่ืนๆ หรือ  
(3) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ  

50. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงลานออก
กําลังกาย บริเวณอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านเวียง
สวรรค์ หมู่ที่ 9 ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

300,000.00 เพ่ือปรับปรุงลานออกกําลัง
กายให้มีความเหมาะสม 

(1) โดยทําการปูกระเบื้องพ้ืน
ลานออกกําลังกาย พ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 622.66 ตารางเมตร หรือ 
(2) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

51. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงอาคาร อสม. 
บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ที่ 9  
ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ  
จ.ลําปาง 

786,000.00 เพ่ือให้มีสถานที่การจัด
กิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 

(1) โดยทําการเปล่ียนวัสดุมุง
หลังคา เปล่ียนฝูาเพดาน ทาสี
อาคาร และอ่ืนๆ หรือ  
(2) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

52. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนนภายใน
หมู่บ้าน บ้านเวียงหงส์ล้านนา 
หมู่ที่ 12 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ  
จ.ลําปาง 

1,300,000.00 เพ่ือปรับปรุงถนนให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานและมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต  
ช่วง 1 สายหน้าบ้านนายคํา 
กว้างเฉล่ีย 5 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 
90 ม. หนาเฉล่ีย 0.05 ม.และ
กว้างเฉล่ีย 4.50 ม. ยาวไม่น้อย
กว่า 278 ม. หนาเฉล่ีย 0.05 
เมตร  
ช่วง2 สายหน้าบ้านผช.วราภรณ์ 
กว้างเฉล่ีย 4.50 ม.ยาวไม่น้อย
กว่า 130.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.05 
ม.  
ช่วงที่ 3 สายหน้าบ้านนายนิ
รันตร์ ขนาดกว้างเฉล่ีย 5.80 ม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 138.00 ม. หนา
เฉล่ีย 0.05 เมตร  
ช่วงที่ 4 สายหน้าบ้านนาย
สนอง-บ้านนางศรีวรรณ กว้าง
เฉล่ีย 4.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 
175.00 ม. หนา 0.05 ม. และ
อ่ืนๆ หรือตามแบบแปลนของ 
ทต.แม่เมาะ 
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53. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงหลังคาโรง
ซ่อมบํารุงเทศบาลตําบล 
แม่เมาะ  

285,000.00 เพ่ือปรับปรุงหลังคาให้สามารถ
ดําเนินกิจกรรมให้อย่าง
เหมาะสม 

(1) โดยทําการเปล่ียนหลังคา 
METAL SHEET และขยาย
ชายคา และอ่ืนๆ หรือ  
(2) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

54. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างลานจอดรถ
ท่องเที่ยวศูนย์วัฒนธรรม
อําเภอแม่เมาะ บ้านเมาะ
หลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

918,000.00 เพ่ือให้นักท่องเที่ยวและผู้มาใช้
บริการมีสถานที่สําหรับจอดรถ
ที่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

(1) โดยทําการก่อสร้างลาน ค.
ส.ล. หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร พ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 2,295.00 ตร.ม. 
และอ่ืนๆ หรือ  
(2) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

55. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงหอนาฬิกา
เทศบาลตําบล  แม่เมาะ บ้าน
ใหม่นาแขม หมู่ที่ 7  
ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 
จ.ลําปาง 
 

300,000.00 เพ่ือปรับปรุงหอนาฬิกาให้มี
ความสวยงาม 

(1) โดยทําการติดต้ังจอ LED 
ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00 x 1.00 
เมตร จํานวน 2 ด้านและอ่ืนๆ 
หรือ  
(2) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

56. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงอาคาร
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยเทศบาลตําบล 
แม่เมาะ  
 

300,000.00 เพ่ือปรับปรุงอาคารสถานที่ให้
พร้อมใช้งาน 

(1) โดยทําการปรับปรุงระบบ
ประปา  
(2) เปล่ียนวัสดุมุงหลังคา  
(3) เปล่ียนฝูาเพดาน และอ่ืนๆ 
หรือ  
(4) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

57. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงลานหน้า
เทศบาลตําบลแม่เมาะ และ
ถนนรอบอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลแม่เมาะ บ้านนา
แขมพัฒนา หมู่ที่ 11  
ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ  
จ.ลําปาง 
 

1,536,000.00 เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําขังและ
ปรับปรุงลานให้เหมาะสําหรับ
การจอดรถและจัดกิจกรรม
ต่างๆ และปรับปรุงถนนให้
สามารถได้สะดวก 

(1) โดยทําการปรับปรุงลาน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร มีพ้ืนที่รวมกันไม่
น้อยกว่า 2,617.00 ตารางเมตร
และอ่ืนๆ  
(2) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 
 

58. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิ
และศาลเจ้าที่เทศบาลตําบล
แม่เมาะ บ้านนาแขมพัฒนา 
หมู่ที่ 11 ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

500,000.00 เพ่ือก่อสร้างศาลพระภูมิและ
ศาลเจ้าที่ ซ่ึงเป็นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจของเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนในพ้ืนที่ 

(1) โดยทําการก่อสร้างฐานศาล
พระภูมิ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร ยกฐาน 
3 ช้ัน มีทางเดินรอบ พร้อม
ก่อสร้างศาลพระภูมิ, ศาลเจ้าที่
แบบตกแต่งปูนปั้นศิลปะพ้ืนถ่ิน 
และอ่ืนๆ หรือ  
(2) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 
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59. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงลานหน้า
สมาคมพัฒนาแม่เมาะ  
บ้านนาแขมพัฒนา หมู่ที่ 11  
ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ  
จ.ลําปาง 

1,410,000.00 เพ่ือปรับปรุงลานให้มีความ
เหมาะสมและสามารถใช้งาน
กิจกรรมต่างๆ ได้ 

(1) โดยทําการปรับปรุงลานแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 
เมตร พ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 
1,350 ตารางเมตร  
(2) ก่อสร้างศาลาพักรอ ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกัน
ไม่น้อยว่า 48.00 ตารางเมตร 
และอ่ืนๆ  
(3) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

60. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างอาคารจอด
รถโรงเรียนเทศบาล 
แม่เมาะ 

500,000.00 เพ่ือให้โรงเรียนมีความเป็น
ระเบียบด้านอาคารสถานที่เกิด
ความปลอดภัยสําหรับเด็กและ
ผู้มาใช้บริการตลอดจนได้
มาตรฐานด้านอาคารสถานที่ 

(1) โดยทําการก่อสร้างอาคาร
จอดรถ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร 
ยาว 23.00 เมตร สูง 2.50 - 
3.00 เมตร และอ่ืนๆ หรือ  
(2) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

61. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็กรอบโรงเรียน
เทศบาลแม่เมาะ 

1,659,000.00 เพ่ือให้มีสถานที่รอบโรงเรียน
เทศบาลแม่เมาะ มีความ
เหมาะสม ปลอดภัยและ
สะดวกสําหรับผู้มาติดต่องาน
ราชการ 

(1) โดยทําการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร พ้ืนที่รวมกันไม่น้อย
กว่า 2,776.00 ตารางเมตร หรือ  
(2) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

62. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างปะรําพิธีจัด
งานสนามฟุตบอลในโรงเรียน
เทศบาลแม่เมาะ  

500,000.00 เพ่ือให้โรงเรียนเทศบาล 
แม่เมาะมีสถานที่ในการจัด
กิจกรรมที่เหมาะสมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

(1) โดยทําการก่อสร้างปะรําพิธี
จัดงานสนามฟุตบอล 1 แห่ง 
ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 
10.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร
และอ่ืนๆ หรือ  
(2) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

63. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างศาลาพัก 
รอรถ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลแม่เมาะ  

370,000.00 เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯมี
ความเป็นระเบียบด้านอาคาร
สถานที่เกิดความปลอดภัย
สําหรับเด็กและผู้มาใช้บริการ
ตลอดจนได้มาตรฐานด้าน
อาคารสถานที่ 

(1) โดยทําการก่อสร้างศาลา
พักรอรถ ขนาดกว้าง 4.50 เมตร 
ความยาว 8.00 เมตร จํานวน 1 
แห่ง และอ่ืนๆ หรือ 
(2) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

64. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลแม่เมาะ  

800,000.00 เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความเป็นระเบียบด้านอาคาร
สถานที่เกิดความปลอดภัย
สําหรับเด็กและผู้มาใช้บริการ
ตลอดจนได้มาตรฐานด้าน

(1) เปล่ียนหลังคาและฝูาเพดาน  
(2) ปรับพ้ืนห้องเรียน 
(3 ) ปรับปรุงห้องน้ํา  
(4) ทาสีอาคารเรียน และอ่ืนๆ 
หรือ  
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อาคารสถานที่ (5) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 

65. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

โครงการพัฒนาหรือปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษี 

200,000.00 เพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงข้อมูล
ทะเบียนทรัพย์สินของ
ประชาชนในเขต เทศบาล
ตําบลแม่เมาะให้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 

สํารวจข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน
ของประชาชนในเขต  
ทต.แม่เมาะ จํานวน 12 หมู่บ้าน 

66. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

โครงการให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายชําระ
ภาษีฯ และค่าธรรมเนียม 

20,000.00 เพ่ือให้ผู้ประกอบการเข้าข่าย
ชําระภาษีและค่าธรรมเนียมมี 
ความเข้าใจและให้ ความ
ร่วมมือในการชําระภาษีและ
ค่าธรรมเนียม 

จัดอบรมผู้ประกอบการและ
ประชาชนทั่วไป จํานวน 70 คน 

67. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

โครงการสร้างแรงจูงใจในการ
ชําระภาษี และค่าธรรมเนียม 

40,000.00 เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการให้
ผู้ประกอบการ ประชาชน มา
ชําระภาษีและค่าธรรมเนียมให้
ครบถ้วน ถูกต้อง และตรงตาม
เวลา 

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดทํา
โครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จําเป็น 

68. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
สมุนไพรตามแนวพระราชดําริ
ฯ 
 

20,000.00 เพ่ีอให้ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับผลผลิตทางการเกษตร
และสมุนไพร และสามารถจัด
จําหน่าย สร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน 

กลุ่มประชาชนที่มีความสนใจใน
ด้านเกษตรและสมุนไพร มีความ
พึงพอใจต่อโครงการฯ 

69. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมเกษตร
พอเพียงตามทฤษฎีตามรอย
พ่อ 
 

30,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทํา
การเกษตรแบบพอเพียงตาม
แนวทางของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร อดุลยเดชฯ 

ประชาชนในตําบลแม่เมาะ 

70. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

โครงการพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพให้กลุ่มต่างๆ 

100,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มเปูาหมายมี
อาชีพ ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

(1) กลุ่มคนพิการ งบประมาณ 
50,000บาท  
(2) กลุ่มผู้สูงอายุ งบประมาณ 
100,000 บาท  
(3) กลุ่มสตรี งบประมาณ 
100,000 บาท 

71. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

โครงการก่อสร้างศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวตําบลแม่เมาะ 

3,000,000.00 เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมและ
ค้นคว้าข้อมูลด้านการจัดการ
และการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในตําบลและอําเภอ 
แม่เมาะ 

(1) โดยทําการก่อสร้างอาคาร
บริการนักท่องเที่ยว 
(2) อาคารห้องน้ํา และอ่ืนๆ  
(3) ตามแบบแปลนของ  
ทต.แม่เมาะ 
 

72. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

โครงการ "ท่องเที่ยวแผ่นดิน
หวิด และสรงน้ําพระธาตุ 
ขอุปคํา " 

60,000.00 (1) เพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่ให้เป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยว  
(2) สร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชน
มากข้ึน  

(1) จัดกิจกรรมงานท่องเที่ยว
แผ่นดินหวิดและสรงน้ํา 
พระธาตุ  
(2) จัดประกวดการแข่งขันต่างๆ 
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(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาค
ประชาชน รัฐ และองค์กร
ต่างๆ  

73. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

โครงการสีสันล้านนา พาแอ่ว
แม่เมาะ 

300,000.00 เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวและการร่วม
สนุกสนานกับกิจกรรมภายใน
งาน 

(1) จัดกิจกรรมวันส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในตําบลแม่เมาะ  
(2) ส่งเสริมการออกบู้ทของ
ชุมชน  
(3) จัดจ้างเอกชน/ผู้เช่ียวชาญฯ 
ร่วมจัดกิจกรรม 

74. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

โครงการปั่นกับพ่ี เที่ยวกับ
น้อง Maemoh Touring 
Bike 

100,000.00 เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ตําบลแม่เมาะ ให้เป็นที่
รู้จัก 

(1) จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน 
(2) ส่งเสริมการออกบู้ทของ
ชุมชน  
(3) จัดจ้างเอกชน/ผู้เช่ียวชาญฯ 
ร่วมจัดกิจกรรม 

75. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

โครงการดาดคอนกรีตรอบ
สระน้ําพร้อมก่อสร้างท่อ
ระบายน้ํา สระน้ําเทศบาล
ตําบลแม่เมาะ  

495,000.00 เพ่ือให้สระน้ําของทางเทศบาล
ตําบลแม่เมาะ สามารถกักเก็บ
ได้ดีข้ึน มีแหล่งน้ําไว้ใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ  

(1) โดยทําการดาดคอนกรีตรอบ
สระเก็บน้ํา ขนาดความกว้างไม่
น้อยกว่า 5.00 เมตร ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 230.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร พร้อม
ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
และอ่ืนๆ หรือ  
(2) ตามแบบแปลนของทาง  
ทต.แม่เมาะ 

76. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

โครงการวางระบบส่งน้ําเพ่ือ
การเกษตร จากเหมืองแม่ปง
ตอนล่าง ถึงลําห้วยไคร้ บ้าน
ปงชัย หมู่ที่ 5 ต.แม่เมาะ อ.
แม่เมาะ  
จ.ลําปาง 

379,000.00 เพ่ือให้เกษตรกรมีแหล่งน้ําไว้
สําหรับเกษตรกรรม และใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 

(1) โดยทําการวางท่อ PVC 
ขนาด Ø 8 นิ้ว ช้ัน 13.5 ความ
ยาวรวมบ่อพัก 202.00 เมตร 
พร้อมประตูน้ํา 1 จุด และอ่ืนๆ  
(2) ตามแบบแปลนของ ทต.แม่
เมาะ 

77. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

โครงการติดต้ังประตูน้ําปาก
เหมืองแม่ปงตอนบนและ
ตอนล่าง บ้านปงชัย หมู่ที่ 5 
ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ  
จ.ลําปาง 

60,000.00 เพ่ือกักเก็บน้ําให้เกษตรกรมี
แหล่งน้ําไว้สําหรับเกษตรกรรม 
และใช้ในการอุปโภค บริโภค 

(1) โดยทําการติดต้ังต้ังประตูน้ํา
เหล็กหล่อ จํานวน 2 จุด และ
อ่ืนๆ (2) ตามแบบแปลนของ 
ทต.แม่เมาะ 

78. ด้านสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 
(ปีใหม่และสงกรานต์)  

100,000.00 1. เพ่ือเป็นการปูองกันและลด
จํานวนการเกิดอุบัติภัยทาง
ถนนในช่วงเทศกาลฯที่สําคัญ  
2. เพ่ือปูองกันการเกิดความ
สูญเสียทางด้านของชีวิต
ทรัพย์สินและพิการทาง
ร่างกายของประชาชน  
3. เพ่ือให้การช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภัยทาง

จัดกิจกรรมลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลฯ จํานวน 2 
กิจกรรมในช่วงเทศกาลสําคัญ 
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ถนนเป็นไปอย่างรวดเร็วอย่าง
มีประสิทธิภาพ  
4. เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายของ
รัฐบาลด้านการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติภัย
ทางถนนในช่วงเทศกาลฯ ที่
สําคัญของคนไทยให้เป็นไป
ตามมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยทางถนน 

79. ด้านสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการฝึกซ้อมแผนด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  

50,000.00 1. เพ่ือทดสอบและประเมิน
ความพร้อมของแผนฯ เม่ือเกิด
เหตุการณ์ข้ึนจริง  
2. สร้างโอกาสการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จากการฝึกซ้อมฯ  
3. เพ่ือให้ทราบถึงข้อบกพร่อง
ของแผนฯ  
4. เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ด้านการส่ือสารและ
ประสานงานกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง  
5. เพ่ือฝึกฝน จนท. ทราบถึง
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
รวมถึงได้ทบทวนองค์ความรู้ 
ทักษะการทํางาน และพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน  
6. หน่วยงาน ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการปูองกันฯ 

ฝึกซ้อมกับการเตรียมความ
พร้อมและนํามาใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติรองรับกับสถานการณ์ภัย
เม่ือยามที่เกิดข้ึนจริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่ดูแลงานด้านการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย สมาชิก 
อปพร. และอาสาสมัครกู้ภัยฯ 
เทศบาลตําบลแม่เมาะ และ
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

80. ด้านสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการให้ความรู้เก่ียวกับการ
จัดการไฟปุาหมอกควันใน
พ้ืนที่ตําบลแม่เมาะ 

50,000.00 1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
ประชาขนในพ้ืนที่ได้ตระหนัก
ถึงภัยคุกคามที่เกิดจากสา
ธารณภัยที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน  
2. สร้างจิตสํานึกในการดูแล
สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่  
3. เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ใน
ด้านสาธารณภัยให้กว้างขวาง
มากยิ่งข้ึนและก่อให้เกิดภาคี
เครือข่ายด้านสาธารณภัยใน
แต่ละหมู่บ้าน 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน การ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 
ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการสามารถนําความรู้
ในด้าน สาธารณภัยเบื้องต้นที่
ได้รับไปแจ้งเตือนบอกต่อให้
ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงภัยที่
เกิดจากสาธารณภัยได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

81. ด้านสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน  
(อปพร.) 

200,000.00 1. เพ่ือให้เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือของ อปพร. ที่เข้มแข็ง
กว้างขวางและยั่งยืน  
2. เพ่ือให้สมาชิก อปพร. ที่เข้า
รับการฝึกอบรมได้ทราบถึง

บุคลากรที่เป็นหน่วยอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุาย  
พลเรือนตามที่จัดต้ังข้ึน ซ่ึงเป็น
กําลังเสริมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ดําเนินการปูองกันและบรรเทา
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ระเบียบฯ  
3. เพ่ือให้ อปพร.ได้นําความรู้
มาปฏิบัติภารกิจด้านการ
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัยได้
อย่างถูกต้อง  
4. เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้าน
การปูองกันบรรเทาสาธารณ
ภัยมีการปฏิบัติเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  
5. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่
รับผิดชอบมีความม่ันใจถึง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากยิ่งข้ึน 

สาธารณภัยให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยให้ศูนย์  
อปพร. มีการบริหารจัดการ
ดําเนินงานตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายอย่างถูกต้อง สามารถ
ดําเนินการให้ความช่วยเหลือ
และบรรเทาภัยต่างๆ ที่เกิด
ข้ึนกับประชาชนและส่วน
ราชการในพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็ว 
อีกทั้งเป็นการปฏิบัติตาม
นโยบายของกรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย 

82. ด้านสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าและการ
ส่งเสริมการเล้ียงสุนัขที่ถูกต้อง
ในเขตเทศบาลตําบลแม่เมาะ 

120,000.00 เพ่ือปูองกันการระบาดของโรค
พิษสุนัขบ้า 

สุนัขและแมวในเขตเทศบาล
ตําบลแม่เมาะ ประมาณ 3,000 
ตัว 

83. ด้านสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการบริการสาธารณสุข
เคล่ือนที่ 

30,000.00 1. เพ่ือบริการตรวจ
รักษาพยาบาลและปฐม
พยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลแม่เมาะ  
2. เพ่ือให้บริการออกหน่วย
เคล่ือนที่แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลแม่เมาะ เช่น 
การออกหน่วยปฐมพยาบาล 

ประชาชนทุกคนในเขตเทศบาล
ตําบลแม่เมาะ 

84. ด้านสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ 

30,000.00 เพ่ือให้คนพิการมีขวัญและ
กําลังใจในการดํารง ชีวิต มี
ความภาคภูมิใจในคุณค่าและ
ศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ที่ 
เท่าเทียมกับบุคคลปกติทั่วไป 

คนพิการและผู้ดูแลคนพิการใน
พ้ืนที่ตําบลแม่เมาะ จํานวน 150 
คน (วันคนพิการ คือวันที่ 3 
ธันวาคม ของทุกปี) 

85. ด้านสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเขต
เทศบาลตําบลแม่เมาะ 

60,000.00 เพ่ือเป็นการรณรงค์
ปราบปรามและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในเขตเทศบาลตําบลแม่
เมาะ 

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
แม่เมาะ 

86. ด้านสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการครู D.A.R.E. 
การศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ 
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

60,000.00 เพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

นักเรียนช้ัน ป.5-ป.6 ของ
โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบล 
แม่เมาะ 

87. ด้านสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตําบลแม่เมาะ 

50,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้มีพัฒนาการ
ครบทุกด้าน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด  
ทต.แม่เมาะ  

88. ด้านสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดเทศบาลตําบลแม่เมาะ  
 

200,000.00 (1) เพ่ือส่งเสริมความสามัคคี
ให้แก่ประชาชนในเขตตําบล
แม่เมาะ 

เยาวชนและประชาชนในตําบล
แม่เมาะ ได้ร่วมออกกําลังกาย
และเข้าร่วมแข่งขันจํานวน  
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(โครงการแข่งขันฟุตซอลต้าน
ยาเสพติด) 

(2) เพ่ือส่งเสริมให้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ห่างไกล 
ยาเสพติด 

15 ทีม 

89. ด้านสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการอบรมทักษะการ 
ว่ายน้ํา 

200,000.00 เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
แม่เมาะมีทักษะในการว่ายน้ํา 

เด็ก เยาวชนและประชาชนใน
เขตตําบลแม่เมาะ 

90. ด้านสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการแข่งกีฬาพ้ืนบ้าน
ผู้สูงอายุตําบลแม่เมาะ 

200,000.00 1. สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
2. สร้างความรักความสามัคคี 

ผู้สูงอายุตําบลแม่เมาะ 

91. ด้านสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการบริหารจัดการภัย
พิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 
(Community Based 
Disaster Risk Management 
: CBDRM)  

100,000.00 1. เพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามามี
บทบาทและมีส่วนร่วมเก่ียวกับ
การปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือพัฒนาและสร้างทักษะ
ความสามารถในการเตรียม
ความพร้อมกับการเผชิญ
เหตุการณ์สาธารณภัย 
 

ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ 
ประชาชน หรือผู้แทนหมู่บ้านที่
มีภูมิลําเนาอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่
ของเทศบาลตําบลแม่เมาะ 

92. ด้านสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําเทศบาลตําบลแม่เมาะ  

150,000.00 1. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็งให้มีบุคลากรที่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านการ
จัดการสาธารณภัยเบื้องต้น 
การควบคุมส่ังการ การบริหาร
จัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่เกิด
เหตุที่มีรูปแบบและมาตรฐาน
เดียวกันให้กับชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจํา อปท.  
3. เพ่ือพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานฯ ให้เป็นระบบ 
รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์  
4. เพ่ือสนับสนุนให้โครงการจิต
อาสาพระราชทาน 904 วปร. 
ในระดับพ้ืนที่ให้มีความ
เข้มแข็งและมีทักษะ ความรู้ 
ความชํานาญในการจัดการ 
ภัยพิบัติ  
 

ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ 
ประชาชน หรือผู้แทนหมู่บ้านที่
มีภูมิลําเนาอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่
ของเทศบาลตําบลแม่เมาะ 

93. ด้านสังคมและ 
สุขภาวะอนามัย 

โครงการควบคุมและปูองกัน
โรคติดต่อ 

80,000.00 เพ่ือควบคุมและปูองกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อที่
เกิดข้ึน 
 

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
แม่เมาะ 
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94. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ 
ภูมิปัญญา 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

6,387,604.00 เพ่ือให้การจัดการศึกษาของ
เทศบาลตําบลแม่เมาะเป็นไป
อย่างมีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพ 

สถานศึกษาฯ สังกัดเทศบาล
ตําบลแม่เมาะ 

95. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ 
ภูมิปัญญา 

โครงการอบรม เทคนิคการเล่า
นิทานสําหรับเด็กปฐมวัย 

50,000.00 (1) เพ่ือพัฒนาครูให้เพ่ิมพูน
ความรู้ เพ่ือนํามาถ่ายทอด
เร่ืองราวต่างๆเป็นนิทาน 
(2) เพ่ือให้ครูมีความรู้ความ
เข้าใจในการเลือกนิทานที่
เหมาะสมกับพัฒนาการของ
เด็กแต่ละวัย  
(3) เพ่ือให้ครูมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับเทคนิคการเล่า
นิทาน 

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
เทศบาลตําบลแม่เมาะไม่น้อย
กว่า 5 คน 

96. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ 
ภูมิปัญญา 

โครงการตลาดนัดวิชาการการ
จัดการศึกษาท้องถ่ินอําเภอแม่
เมาะประจําปี 

50,000.00 เพ่ือสร้างโอกาสแลกเปล่ียน
เรียนรู้สําหรับเด็ก ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสังกัด
เทศบาลตําบลแม่เมาะและ
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตอําเภอแม่เมาะ 
เป็นพ้ืนฐานความร่วมมือใน
การจัดกิจกรรมทางการศึกษา
ในอนาคตต่อไป 

เด็ก ครู ประชาชน ร้อยละ 80 
ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมด้าน
การจัดการศึกษาท้องถ่ิน 

97. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ 
ภูมิปัญญา 

โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรกองการศึกษาฯ 

200,000.00 เพ่ือให้ครูและบุคลากรกอง
การศึกษาฯ ได้รับการอบรม
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ครูและบุคลากรกองการศึกษาฯ 

98. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ 
ภูมิปัญญา 

อุดหนุน สถานศึกษาโรงเรียน
แม่เมาะ วิทยา ตามโครงการ
จ้างวิทยากรชาวต่างประเทศ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

350,000.00 เพ่ือเตรียมความพร้อมในภาษา
ที่สามสู่ประชาคมอาเซียน
ให้กับผู้เรียน 

จดัจ้างวิทยากรต่างชาติสอน
ภาษาเพ่ิมเติม ภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษ 

99. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและภูมิ
ปัญญา 

อุดหนุน สถานศึกษาโรงเรียน
อนุบาล 
แม่เมาะ (ชุมชน 1) ตาม
โครงการจ้างวิทยากรชาว
ต่างประเทศ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

200,000.00 เพ่ือเตรียมความพร้อมในภาษา
ที่สามสู่ประชาคมอาเซียน
ให้กับผู้เรียน 

จดัจ้างวิทยากรต่างชาติสอน
ภาษาเพ่ิมเติม 

100. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและภูมิ
ปัญญา 

อุดหนุน วิทยาลัยเทคโนโลยี
การจัดการ กฟผ. แม่เมาะ 
ตามโครงการจ้างวิทยากร
พิเศษเฉพาะทางเพ่ือพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพก้าวสู่ไทย
แลนด์ 4.0 

100,000.00 เพ่ือเตรียมโครงการจ้าง
วิทยากรพิเศษเฉพาะทางเพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ 
ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 

จัดจ้างวิทยากรพิเศษเฉพาะทาง 
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101. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและภูมิ
ปัญญา 

อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านแขม 
ตามโครงการอาหารกลางวัน 

884,000.00 เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทานอย่าง
เพียงพอ 

นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านแขม 

102. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและภูมิ
ปัญญา 

โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทงประจําปี  

290,000.00 (1)เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถ่ิน  
(2)เพ่ือให้ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ได้มีกิจกรรมประเพณี
ท้องถ่ินร่วมกัน 

ส่วนราชการ ประชาชนในเขต
ตําบลแม่เมาะ หมู่ 1 - 12 

103. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและภูมิ
ปัญญา 

โครงการจัดงานประเพณีรดน้ํา
ดําหัวผู้สูงอายุ  

300,000.00 (1) เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถ่ินให้คงอยู่ 
(2) เพ่ือร่วมกิจกรรมรดน้ําดํา
หัวผู้สูงอายุตําบล 

ประชาชนและกลุ่มผู้สูงอายุ
ตําบลแม่เมาะ หมู่ 1 - 12 

104. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและภูมิ
ปัญญา 

โครงการสนับสนุนกิจกรรม
และพิธีทางศาสนาในวันสําคัญ
ทางศาสนา 

100,000.00 เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถ่ินและทํานุ
บํารุงรักษา ศาสนพิธีชาวพุทธ 

บุคลากรในหน่วยงานและ
ประชาชนในพ้ืนที่ได้ร่วม
กิจกรรมตามประเพณี 

105. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ 
ภูมิปัญญา 

โครงการข่วงผญา 
ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 

100,000.00 1) เพ่ือพ้ืนฟูอนุรักษ์และสืบ
สานภูมิปัญญา วัฒนธรรม
พ้ืนบ้านให้คงอยู่คู่ท้องถ่ินสืบไป  
2) เพ่ือปราชญ์ชาวบ้านได้มี
เวทีการถ่ายทอดภูมิ 

ปราชญ์ชาวบ้าน/เยาวชน/
ประชาชน ได้ร่วมกันฟ้ืนฟูสืบ
สานและถ่ายทอดภูมิปัญญาใน
ท้องถ่ิน 

106. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ 
ภูมิปัญญา 

โครงการถ่ายทอด 
ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
จากรุ่นสู่รุ่น 

80,000.00 1) เพ่ือพ้ืนฟูและอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินไม่ให้สูญหาย
และมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น  
2) เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับ
วิทยากรท้องถ่ิน 

1) จัดกิจกรรมการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินโดยใช้วิทยากร
ท้องถ่ิน  
2)เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในเขตแม่เมาะ 

107. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ 
ภูมิปัญญา 

อุดหนุน สภาวัฒนธรรมอําเภอ
แม่เมาะตามโครงการส่งเสริม
กิจกรรมตามประเพณีและสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน
ประจําปีอําเภอแม่เมาะ 

70,000.00 เพ่ืออนุรักษ์ศิลปะประเพณี
วัฒนธรรมท้องถ่ินไม่ให้สูญ
หายไป 

จัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม  
(1) อบรมตี ก๋องปูุจา  
(2) การแข่งขันตีก๋องปูุจา  

108. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ 
ภูมิปัญญา 

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล 
แม่เมาะ (ชุมชน 1) ตาม
โครงการอาหารกลางวัน 

4,460,000.00 เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทานอย่าง
เพียงพอ 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาล 
แม่เมาะ (ชุมชน 1)  

109. การเมืองและการ
พัฒนาองค์กร 

โครงการวันเทศบาล 10,000.00 เพ่ือเป็นการระลึกถึง
ความสําคัญและความเป็นมา
ของการก่อกําเนิดเทศบาล 

บุคลากรของเทศบาลตําบล 
แม่เมาะ และประชาชนทั่วไปได้
ทราบถึงความสําคัญและความ
เป็นมาของเทศบาล 

110. การเมืองและการ
พัฒนาองค์กร 

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 

50,000.00 เพ่ือให้ประชาชนไดรับบริการ
เพ่ิมมากข้ึนจากเวลาปกติ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานและลูกจ้าง  
ทต.แม่เมาะ ออกหน่วยบริการ
ตามชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล
ไม่น้อยกว่า 2 คร้ังต่อปี  
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111. การเมืองและการ
พัฒนาองค์กร 

โครงการจัดการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถ่ินและ
ผู้บริหารท้องถ่ิน 

1,500,000.00 เพ่ือให้การเลือกต้ังเป็นไปด้วย
ความถูกต้องเรียบร้อย 

จัดการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถ่ินและผู้บริหารที่ครบวาระ
หรือตําแหน่งว่างลง 

112. การเมืองและการ
พัฒนาองค์กร 

โครงการให้ความรู้เร่ือง
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
ท้องถ่ินและสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน เทศบาลตําบลแม่
เมาะ 

30,000.00 1. เพ่ือให้ความรู้ในเร่ือง
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถ่ิน  
2. เพ่ือบริหารและสมาชิกสภา
ที่ได้รับการเลือกต้ัง หรือ
แต่งต้ังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

1. ผู้บริหารท้องถ่ินเข้าร่วมการ
อบรมและมีความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของตน  
2. สมาชิกสภาเข้าร่วมการอบรม
และมีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของตน  
3. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสภา
ท้องถ่ิน มีความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถ่ิน 
 

113. การเมืองและการ
พัฒนาองค์กร 

โครงการจัดกิจกรรมอัน
เก่ียวเนื่องสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

300,000.00 เพ่ือแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กร
ต่างๆ ในเขตพ้ืนที่ตําบลแม่เมาะ 

114. การเมืองและการ
พัฒนาองค์กร 

โครงการขับเคล่ือนการจัดทํา
แผนพัฒนาหมู่บ้าน (แผน
ชุมชน) เพ่ือการจัดการตนเอง
ตําบลแม่เมาะ 

50,000.00 เพ่ือให้ชุมชนมีการบริหาร
จัดการชุมชนโดยใช้แผนชุมชน
เป็นกลไกในการขับเคล่ือน 

(1) สนับสนุนการจัดทํา
งบประมาณดําเนินการจัดทํา
แผนชุมชน  
(2) จัดประชุมคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
(3) ร่วมประชุมและจัดทําแผน
ชุมชนร่วมกันกับหน่วยงาน  
(4) จัดพิมพ์แผนชุมชน 

115. การเมืองและการ
พัฒนาองค์กร 

โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลแม่เมาะ 

50,000.00 (1) เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาของ ทต.แม่เมาะ 
(2) เพ่ือให้การจัดทํา
แผนพัฒนาสามารถแก้ไข
ปัญหาของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง (3) สร้างกระบวน การ
แก้ไขปัญหาโดยชุมชนเป็นหลัก 

(1) จัดอบรม ช้ีแจงแนวทางการ
จัดทําแผนพัฒนา  
(2) จัดเวทีประชาคมรับฟังความ
คิดเห็น เพ่ือสํารวจปัญหา  
(3) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์
ปัญหานําสู่การจัดทําแผนพัฒนา
ของ ทต. 
แม่เมาะ  
(4) จัดทําส่ือประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

116. การเมืองและการ
พัฒนาองค์กร 

โครงการอบรมและพัฒนา
ศักยภาพนักประชาสัมพันธ์
และมัคคุเทศก์ท้องถ่ินตําบล
แม่เมาะ  

100,000.00 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มเปูาหมายมีทักษะด้านการ
เป็นนักประชาสัมพันธ์และนํา
เที่ยวที่ดีสามรถนําความรู้ที่
ได้มาใช้ในท้องถ่ินของตนเอง 
 

กลุ่มเปูาหมาย คณะผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่และตัวแทนหมู่บ้าน 
12 หมู่บ้าน จํานวนไม่น้อยกว่า 
40 คน  



การตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 
29 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

117. การเมืองและการ
พัฒนาองค์กร 

โครงการบริหารศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ระดับอําเภอ อําเภอแม่เมาะ 
จังหวัดลําปาง 

30,000.00 1. เพ่ือประสานความร่วมมือ
ของ อปท. ในพ้ืนที่อําเภอ 
แม่เมาะ เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินการของศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  
2. เพ่ือบริหารกิจกรรม การ
ดําเนินการของศูนย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

(1) อปท.ในพ้ืนที่มีสถานที่กลาง
ใช้ดําเนินการร่วมกัน  
(2) สนับสนุนกิจกรรมและการ
ดําเนินการของศูนย์บริการร่วมฯ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

118. การเมืองและการ
พัฒนาองค์กร 

โครงการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

100,000.00 (1) เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนเม่ือเกิดสาธารณภัย
หรือมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการ
ยังชีพ  
(2) เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พ้ืนที่ 

ประชาชนในพ้ืนที่ตําบลแม่เมาะ 

119. การเมืองและการ
พัฒนาองค์กร 

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมครูและบุคลากรกอง
การศึกษาสังกัดฯ เทศบาล
ตําบลแม่เมาะ 

100,000.00 เพ่ือให้บุคลากรกองการศึกษา
ฯ สังกัดเทศบาลตําบลแม่เมาะ
มีความเข้าใจในการใช้หลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการ
อบรมเล้ียงดูเด็กและในการ
ทํางาน 

บุคลากรกองการศึกษาสังกัด
เทศบาลตําบลแม่เมาะ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
เทศบาลแม่เมาะ  

120. การเมืองและการ
พัฒนาองค์กร 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
เก่ียวกับเด็กและเยาวชนจัด
งานวันเด็กแห่งชาติประจําปี 

300,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้ร่วม
กิจกรรมและให้ความสําคัญกับ
เด็กและเยาวชน 

เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือแสดงความสามารถ
ต่างๆ  

121. การเมืองและการ
พัฒนาองค์กร 

โครงการอบรมและพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 

500,000.00 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการทํางาน
ของผู้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
ตําบลแม่เมาะ 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน จํานวน 292 คน 
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

122. การเมืองและการ
พัฒนาองค์กร 

โครงการผู้สูงอายุยิ้ม 400,000.00 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุด้านต่างๆ เช่น ด้าน
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
สุขภาพ งานฝีมือ นันทนาการ 
ภูมิปัญญา 
 

ผู้สูงอายุตําบลแม่เมาะ 

123. การเมืองและการ
พัฒนาองค์กร 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการและสมาชิก
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล 
แม่เมาะ 

100,000.00 1. เพ่ือสนับสนุนให้กองทุนมี
ความเข้มแข็งม่ันคง  
2. เพ่ือเพ่ิมขีดความ สามารถ
คณะกรรมการในด้านการการ
จัดการ 
 

สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน 
จํานวน 1 กองทุน 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

124. การเมืองและการ
พัฒนาองค์กร 

โครงการอบรมศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ
ตําบลแม่เมาะ 

0.00 1. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลตาม 
พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ  
2.ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่
อย่างมีความสุข 

ผู้สูงอายุตําบลแม่เมาะ 

125. การเมืองและการ
พัฒนาองค์กร 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม "การสร้างจิตสํานึก
เครือข่ายต่อต้านการทุจริตยุค
ใหม่ ปราศจากการทุจริต
คอร์รัปช่ัน" 

50,000.00 เพ่ือสร้างจิตสํานึกและค่านิยม
ที่ดีให้กับเครือข่าย โดยใช้
หลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนาในการใช้ชีวิต
ที่สุจริตโปร่งใส ปราศจากการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน เพ่ือให้เป็น
เครือข่ายที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณภาพและมี
ความตระหนักรู้ถึงผลเสียของ
การทุจริตคอร์รัปช่ัน 

เครือข่ายต่อต้านการทุจริตตําบล
แม่เมาะ 

126. การเมืองและการ
พัฒนาองค์กร 

โครงการอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนด้านกฎหมาย
ควบคุมอาคารและการผังเมือง 

60,000.00 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจด้าน
กฎหมายควบคุมอาคารและ
การผังเมือง และสามารถนําไป
ปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง 

ผู้นําชุมชน คณะกรรมการ
หมู่บ้าน และตัวแทนประชาชน
ทั่วไป จํานวน 140 คน 

 
 

3. การใช้จ่ายงบประมาณ 

เทศบาลตําบลแม่เมาะ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดย
ได้มีการก่อหน้ีผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 97  โครงการ จํานวนเงิน 62,962,504.29  บาท  มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จํานวน 56 โครงการ จํานวนเงิน 30,315,194.29 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 39 31,251,896.45 9 9,145,196.45 

การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 

23 14,560,740.00 15 7,459,240.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 9 4,120,187.40 6 681,187.40 

การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย 9 339,450.80 9 339,450.80 

การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 8 11,177,662.44 8 11,177,662.44 

การพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร 9 1,512,567.20 9 1,512,457.20 

รวม 97 62,962,504.29 56 30,315,194.29 
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    รายละเอียดโครงการในขอ้บัญญัติงบประมาณเทศบาลตําบลแม่เมาะ ที่มีการก่อหนีผู้กพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตาม
แผน 

งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา 
ต้ังแต่หัวสะพาน ถึง
แยกหน้าวัดมงคล
เกษตร ฝ่ังขวา  
บ้านห้วยเป็ด หมู่ที่ 
1 ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

2,660,000.00 2,660,000.00 0.00 0.00 

2. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการปรับปรุง
ถนน ซอย.24 บ้าน
ปงชัย หมู่ที่ 5  
ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

230,000.00 228,500.00 0.00 1,500.00 

3. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการสร้าง
จิตสํานึกให้แก่
ประชาชนในการ
บําบัดน้ําเสีย
ครัวเรือน 

50,000.00 14,320.00 14,320.00 35,680.00 

4. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการชุมชน
ต้นแบบการจัดการ
ขยะ 

50,000.00 5,040.00 5,040.00 44,960.00 

5. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการบริหาร
จัดการขยะของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ของศูนย์
จัดการขยะมูลฝอย
รวมแบบครบวงจร 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง 
 

375,000.00 375,000.00 375,000.00 0.00 

6. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการอบรม
อาสาสมัครด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

30,000.00 26,580.00 26,580.00 3,420.00 

7. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
 

โครงการท้องถ่ิน
อาสาปลูกปุาเฉลิม
พระเกียรติ 

20,000.00 15,400.00 15,400.00 4,600.00 
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 ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตาม
แผน 

งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

8. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา 
บริเวณบ้านเลขที่ 1 
เช่ือมบ่อพักเดิม 
บ้านห้วยเป็ด  
หมู่ที่ 1 ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

380,000.00 379,800.00 379,800.00 200.00 

9. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา 
สายบ้านนายสุทัศน์ 
แก้วคํางาม (ซอย
หวายหวาน) บ้าน
ห้วยรากไม้ หมู่ที่ 2 
ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

1,388,000.00 1,388,000.00 1,388,000.00 0.00 

10. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมเท
ลานคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณถนน
สายบ้านนางจรัสศรี 
บ้านเมาะสถานี  
หมู่ที่ 4 ต.แม่เมาะ 
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

289,000.00 289,000.00 289,000.00 0.00 

11. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา 
บริเวณห้วยเก๊าเคาะ 
บ้านปงชัย หมู่ที่ 5 
ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

139,000.00 139,000.00 0.00 0.00 

12. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการวางระบบ
ระบายน้ําพร้อม
ปรับปรุงพ้ืนที่
บริเวณโรงกรองน้ํา
ด่ืมชุมชน บ้าน
ห้วยคิง หมู่ที่ 6  
ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

350,000.00 338,000.00 338,000.00 12,000.00 

13. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา
บริเวณบ้านนาย
เพชร ศรีสืบ บ้าน
เมาะหลวง หมู่ที่ 8 

495,000.00 492,500.00 492,500.00 2,500.00 
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 ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตาม
แผน 

งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

14. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา
บริเวณส่ีแยก ซอย.
9 บ้านเมาะหลวง 
หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ 
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

453,200.00 453,200.00 453,200.00 0.00 

15. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา
บริเวณสามแยก 
ซอย.3 บ้านเมาะ
หลวง หมู่ที่ 8  
ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 
 

492,000.00 491,500.00 491,500.00 500.00 

16. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา 
บริเวณหน้าบ้าน
นายดี เทพจักร์คํา 
บ้านเมาะหลวง  
หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ 
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 
 

492,000.00 491,000.00 491,000.00 1,000.00 

17. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา 
ซอย.2 บ้านใหม่
มงคล หมู่ที่ 10  
ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 
 

1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 0.00 

18. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา 
ซอย.5/3 บ้านนา
แขมพัฒนา หมู่ที่ 
11 ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 
 

749,900.00 749,900.00 749,900.00 0.00 

19. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา 
ซอย.5/4 บ้านนา
แขมพัฒนา หมู่ที่ 
11 ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 
 

923,000.00 922,000.00 0.00 1,000.00 
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 ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตาม
แผน 

งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

20. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา 
ล๊อกงาน (โซน2) 
บ้านเวียงหงส์
ล้านนา หมู่ที่ 12  
ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

1,752,000.00 1,752,000.00 0.00 0.00 

21. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการก่อสร้าง
พนังปูองกันตล่ิงพัง
ลําห้วยไคร้ บริเวณ
วังเก๊าบง บ้านปงชัย 
หมู่ที่ 5 ต.แม่เมาะ 
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

135,000.00 135,000.00 0.00 0.00 

22. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการก่อสร้าง
พนังปูองกันตล่ิงพัง
ลําห้วยไคร้ บริเวณ
บ้านนายปิง บ้านปง
ชัย หมู่ที่ 5  
ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

119,000.00 119,000.00 0.00 0.00 

23. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการเรียงหิน
ใหญ่ปูองกันตล่ิงพัง
พร้อมขุดลอกลํา
ห้วยไคร้ บริเวณ
สะพานหน้า
โรงเรียนปงชัย บ้าน
ปงชัย หมู่ที่ 5  
ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

1,146,000.00 1,146,000.00 0.00 0.00 

24. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

อุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ลําปาง ตาม
โครงการขยายเขต
ไฟฟูาและพาดสาย
ดับในพ้ืนที่เทศบาล
ตําบลแม่เมาะ 

2,600,000.00 1,554,296.45 1,554,296.45 1,045,703.55 

25. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาค จังหวัด
ลําปาง ตาม
โครงการ ขยายเขต
ประปาในพ้ืนที่
เทศบาลตําบล 
แม่เมาะ 

1,374,000.00 1,374,000.00 1,374,000.00 0.00 
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 ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตาม
แผน 

งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

26. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
ถนน สายครัวลุยทุ่ง 
บ้านห้วยรากไม้  
หมู่ที่ 2 ต.แม่เมาะ 
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 

27. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
ถนน สายบ้านนาง
อนงค์ จุมปาหลวง 
บ้านห้วยรากไม้  
หมู่ที่ 2 ต.แม่เมาะ 
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 

28. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
ถนนเดิม เช่ือมหมู่ที่ 
3 ถึง หมู่ที่ 6 (หลัง
ศาลาห้วยทราย)  
ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 

29. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ฟุตบาท ถนนสาย
บน บ้านใหม่นา
แขม หมู่ที่ 7  
ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 
 

3,400,000.00 3,388,900.00 3,388,900.00 11,100.00 

30. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
อาคาร ศสมช.เดิม 
บ้านห้วยเป็ด หมู่ที่ 
1 ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 
 

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 

31. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียน
เทศบาลแม่เมาะ 
 

400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 

32. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ําสําหรับ
ประชาชนใน
โรงเรียนเทศบาล 
แม่เมาะ (อาคาร
สนามฟุตซอล) 
 

800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 
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 ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตาม
แผน 

งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

33. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
อาคารที่จอดรถ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบล 
แม่เมาะ 

380,000.00 345,500.00 0.00 34,500.00 

34. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
ระบบส่งจ่าย
น้ําประปาหมู่บ้าน 
บ้านเมาะสถานี  
หมู่ที่ 4 ต.แม่เมาะ 
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

500,000.00 499,500.00 499,500.00 500.00 

35. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับภูมิ
ทัศน์และจัด
สวนหย่อมพ้ืนที่
สาธารณะ บริเวณ
หน้าศาลหลักเมือง 
บ้านเมาะหลวง  
หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ 
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

495,000.00 495,000.00 0.00 0.00 

36. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
ตลาด (ตลาดห้วย
เป็ด) บ้านห้วยเป็ด 
หมู่ที่ 1 ต.แม่เมาะ 
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 

37. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
ถนนเดิม สายแยก
บ้านนายเจริญ หน่อ
แก้วงาม เช่ือมถนน
เดิมสายปากทางเข้า
(บ้านหล่ายทุ่ง) 
บ้านหางฮุง หมู่ที่ 3  
ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

500,000.00 471,000.00 471,000.00 29,000.00 

38. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
ถนนเดิมบริเวณส่ี
แยกบ้านนางยวน 
เก๋ียงแก้ว ถึงถนน
สายปากทางเข้า
(บ้านหล่ายทุ่ง) บ้าน
หางฮุง หมู่ที่ 3  
ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 
 

1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 0.00 
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 ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตาม
แผน 

งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

39. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
ถนนโดยการฉาบผิว
กันล่ืน (Anti – 
Skid) บริเวณสาม
แยกร้านบ้านปูาณี 
บ้านเมาะสถานี  
หมู่ที่ 4 ต.แม่เมาะ 
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 

40. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
อาคาร อสม. บ้าน
เมาะสถานี หมู่ที่ 4 
ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 

41. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
อาคารผู้สูงอายุบ้าน
เมาะสถานี หมู่ที่ 4 
ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

500,000.00 499,800.00 0.00 200.00 

42. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายท้าย
หมู่บ้าน ถึงสาย
สุสาน บ้านห้วยคิง 
หมู่ที่ 6 ต.แม่เมาะ 
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

1,900,000.00 1,900,000.00 0.00 0.00 

43. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ไหล่ถนน ซอย.7 
และซอย.9 บ้าน
ใหม่นาแขม หมู่ที่ 7 
ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 

44. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ไหล่ถนนสายกลาง 
ต้ังแต่ซอย 1 ถึง
ซอย 13 บ้านใหม่
นาแขม หมู่ที่ 7  
ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

760,000.00 738,500.00 0.00 21,500.00 

45. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
ถนนสายข้าง
โรงเรียนอนุบาล 
แม่เมาะ บ้านเมาะ
หลวง หมู่ที่ 8  

1,050,000.00 1,048,000.00 1,048,000.00 2,000.00 
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 ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตาม
แผน 

งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

46. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการขยาย
ไหล่ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
ศูนย์วิสาหกิจชุมชน 
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
เวียงสวรรค์ หมู่ที่ 9 
ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

1,020,000.00 1,017,000.00 0.00 3,000.00 

47. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอย
บ้านเลขที่ 27 บ้าน
เวียงสวรรค์ หมู่ที่ 9 
ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 
 

210,000.00 210,000.00 210,000.00 0.00 

48. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
อาคาร
อเนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน บ้าน
เวียงสวรรค์ หมู่ที่ 9 
ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 
 

250,000.00 249,000.00 0.00 1,000.00 

49. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
ลานออกกําลังกาย 
บริเวณอาคาร
อเนกประสงค์ บ้าน
เวียงสวรรค์ หมู่ที่ 9 
ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 
 

300,000.00 299,500.00 299,500.00 500.00 

50. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
อาคาร อสม. บ้าน
เวียงสวรรค์ หมู่ที่ 9 
ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

786,000.00 786,000.00 0.00 0.00 

51. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
ถนนภายในหมู่บ้าน 
บ้านเวียงหงส์
ล้านนา หมู่ที่ 12  
ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

1,300,000.00 1,298,000.00 0.00 2,000.00 
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 ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตาม
แผน 

งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

52. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
หลังคาโรงซ่อม
บํารุงเทศบาลตําบล
แม่เมาะ บ้านนา
แขมพัฒนา หมู่ที่ 
11 ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

285,000.00 285,000.00 0.00 0.00 

53. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ลานจอดรถ
ท่องเที่ยวศูนย์
วัฒนธรรมอําเภอ 
แม่เมาะ บ้านเมาะ
หลวง หมู่ที่ 8  
ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

918,000.00 918,000.00 0.00 0.00 

54. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
อาคารปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตําบล 
แม่เมาะ 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 

55. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
ลานหน้าสํานักงาน
เทศบาลตําบล 
แม่เมาะ และถนน
รอบสํานักงาน 
เทศบาลตําบล 
แม่เมาะ บ้านนา
แขมพัฒนา หมู่ที่ 
11 ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

1,536,000.00 1,536,000.00 0.00 0.00 

56. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ศาลพระภูมิและ
ศาลเจ้าที่เทศบาล
ตําบลแม่เมาะ บ้าน
นาแขมพัฒนา หมู่ที่ 
11 ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 

57. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
ลานหน้าสมาคม
พัฒนาแม่เมาะ บ้าน
นาแขมพัฒนา  
หมู่ที่ 11 ต.แม่เมาะ  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

1,410,000.00 1,410,000.00 0.00 0.00 
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 ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตาม
แผน 

งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

58. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
อาคารจอดรถ
โรงเรียนเทศบาล 
แม่เมาะ 

500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 

59. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ลานคอนกรีตเสริม
เหล็กรอบโรงเรียน
เทศบาลแม่เมาะ 

1,659,000.00 1,659,000.00 0.00 0.00 

60. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างปะ
รําพิธีจัดงานสนาม
ฟุตบอลในโรงเรียน
เทศบาลแม่เมาะ 

500,000.00 499,900.00 0.00 100.00 

61. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ศาลาพักรอรถ 
บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแม่เมาะ 

370,000.00 370,000.00 0.00 0.00 

62. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแม่เมาะ 

800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 

63. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

โครงการสร้าง
แรงจูงใจในการ
ชําระภาษีและ
ค่าธรรมเนียม 

40,000.00 31,146.40 31,146.40 8,853.60 

64. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
สมุนไพรตามแนว
พระราชดําริฯ 

20,000.00 19,976.00 19,976.00 24.00 

65. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริม
เกษตรพอเพียงตาม
ทฤษฎีตามรอยพ่อ 

30,000.00 29,830.00 29,830.00 170.00 

66. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพให้
กลุ่มต่างๆ 
 

100,000.00 97,870.00 97,870.00 2,130.00 

67. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

โครงการก่อสร้าง
ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวอําเภอ
แม่เมาะ 
 

3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 
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 ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตาม
แผน 

งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

68. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

โครงการปั่นกับพ่ี 
เที่ยวกับน้อง
Maemoh Touring 
Bike 

100,000.00 14,865.00 14,865.00 85,135.00 

69. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

โครงการก่อสร้าง
ดาดคอนกรีตรอบ
สระเก็บน้ําพร้อม
ก่อสร้างท่อระบาย
น้ํา สระน้ําเทศบาล
ตําบลแม่เมาะ 

495,000.00 487,500.00 487,500.00 7,500.00 

70. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

โครงการวางระบบ
ส่งน้ําเพ่ือ
การเกษตร จาก
เหมืองแม่ปง 
ตอนล่าง ถึงลําห้วย
ไคร้ บ้านปงชัย  
หมู่ที่ 5 ต.แม่เมาะ 
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

379,000.00 379,000.00 0.00 0.00 

71. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

โครงการติดต้ัง
ประตูน้ําปากเหมือง
แม่ปงตอนบนและ
ตอนล่าง บ้านปงชัย 
หมู่ที่ 5  

60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 

72. ด้านสังคมและสุขภาวะ
อนามัย 

โครงการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 
(ปีใหม่และ
สงกรานต์) 

31,751.00 31,750.80 31,750.80 0.20 

73. ด้านสังคมและสุขภาวะ
อนามัย 

โครงการฝึกซ้อม
แผนด้านการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

50,000.00 48,960.00 48,960.00 1,040.00 

74. ด้านสังคมและสุขภาวะ
อนามัย 

โครงการให้ความรู้
เก่ียวกับการจัดการ
ไฟปุาหมอกควันใน
พ้ืนที่ตําบลแม่เมาะ 

50,000.00 47,340.00 47,340.00 2,660.00 

75. ด้านสังคมและสุขภาวะ
อนามัย 

โครงการรณรงค์ฉีด
วัคซีนปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้าและ
ส่งเสริมการเล้ียง
สุนัขที่ถูกต้องในเขต
เทศบาลตําบล 
แม่เมาะ 

120,000.00 86,302.00 86,302.00 33,698.00 
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 ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตาม
แผน 

งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

76. ด้านสังคมและสุขภาวะ
อนามัย 

โครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดในเขต
เทศบาลตําบล 
แม่เมาะ 

60,000.00 22,480.00 22,480.00 37,520.00 

77. ด้านสังคมและสุขภาวะ
อนามัย 

โครงการครู 
D.A.R.E. การศึกษา
เพ่ือต่อต้านการใช้
ยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

60,000.00 12,330.00 12,330.00 47,670.00 

78. ด้านสังคมและสุขภาวะ
อนามัย 

โครงการแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบล
แม่เมาะ 

41,500.00 41,414.00 41,414.00 86.00 

79. ด้านสังคมและสุขภาวะ
อนามัย 

โครงการบริหาร
จัดการภัยพิบัติโดย
อาศัยชุมชนเป็น
ฐาน (Community 
Based Disaster 
Risk 
Management 
 C ฺBDRM) 

34,000.00 19,310.00 19,310.00 14,690.00 

80. ด้านสังคมและสุขภาวะ
อนามัย 

โครงการควบคุม
และปูองกัน
โรคติดต่อ 

80,000.00 29,564.00 29,564.00 50,436.00 

81. การพัฒนาด้านการศึกษา
และภูมิปัญญา 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

6,387,604.00 5,512,249.00 5,512,249.00 875,355.00 

82. การพัฒนาด้านการศึกษา
และภูมิปัญญา 

โครงการตลาดนัด
วิชาการการจัด
การศึกษาท้องถ่ิน
อําเภอแม่เมาะ
ประจําปี 
 

50,000.00 49,750.00 49,750.00 250.00 

83. การพัฒนาด้านการศึกษา
และภูมิปัญญา 

อุดหนุนโรงเรียน 
แม่เมาะวิทยา ตาม
โครงการจ้าง
วิทยากรชาว
ต่างประเทศเพ่ือ
เตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

350,000.00 350,000.00 350,000.00 0.00 
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 ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตาม
แผน 

งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

84. การพัฒนาด้านการศึกษา
และภูมิปัญญา 

อุดหนุนวิทยาลัย
เทคโนโลยีและการ
จัดการ กฟผ. 
แม่เมาะ ตาม
โครงการจ้าง
วิทยากรพิเศษ
เฉพาะทางเพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพก้าวสู่ไทย
แลนด์ 4.0 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

85. การพัฒนาด้านการศึกษา
และภูมิปัญญา 

อุดหนุนโรงเรียนวัด
บ้านแขม ตาม
โครงการอาหาร
กลางวัน 

884,000.00 849,000.00 849,000.00 35,000.00 

86. การพัฒนาด้านการศึกษา
และภูมิปัญญา 

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอย
กระทงประจําปี 

290,000.00 283,928.44 283,928.44 6,071.56 

87. การพัฒนาด้านการศึกษา
และภูมิปัญญา 

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมและพิธีทาง
ศาสนาในวันสําคัญ
ทางศาสนา 

100,000.00 77,115.00 77,115.00 22,885.00 

88. การพัฒนาด้านการศึกษา
และภูมิปัญญา 

อุดหนุนโรงเรียน
อนุบาลแม่เมาะ 
(ชุมชน 1) ตาม
โครงการอาหาร
กลางวัน 

4,460,000.00 3,955,620.00 3,955,620.00 504,380.00 

89. การเมืองและการพัฒนา
องค์กร 

โครงการจัดการ
เลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถ่ินและ
ผู้บริหารท้องถ่ิน 

1,500,000.00 1,240,276.40 1,240,276.40 259,723.60 

90. การเมืองและการพัฒนา
องค์กร 

โครงการให้ความรู้
เร่ืองบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารท้องถ่ิน
และสมาชิกสภา
ท้องถ่ินเทศบาล
ตําบลแม่เมาะ 
 

30,000.00 16,420.00 16,420.00 13,580.00 

91. การเมืองและการพัฒนา
องค์กร 

โครงการจัด
กิจกรรมอัน
เก่ียวเนื่องสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 

154,500.00 97,825.80 97,825.80 56,674.20 
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 ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตาม
แผน 

งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

92. การเมืองและการพัฒนา
องค์กร 

โครงการอบรมและ
พัฒนาศักยภาพนัก
ประชาสัมพันธ์และ
มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน
ตําบลแม่เมาะ 

100,000.00 39,915.00 39,915.00 60,085.00 

93. การเมืองและการพัฒนา
องค์กร 

โครงการบริหาร
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินระดับอําเภอ 
อําเภอแม่เมาะ 
จังหวัดลําปาง 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

94. การเมืองและการพัฒนา
องค์กร 

โครงการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

100,000.00 9,833.00 9,833.00 90,167.00 

95. การเมืองและการพัฒนา
องค์กร 

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรกอง
การศึกษาฯ สังกัด
เทศบาลตําบล 
แม่เมาะ 

100,000.00 21,410.00 21,300.00 78,590.00 

96. การเมืองและการพัฒนา
องค์กร 

โครงการผู้สูงอายุ
ย้ิม 

83,500.00 46,612.00 46,612.00 36,888.00 

97. การเมืองและการพัฒนา
องค์กร 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
การสร้างจิตสํานึก
เครือข่ายต่อต้าน
การทุจริตยุคใหม่ 
ปราศจากการทุจริต
คอร์รัปช่ัน 

50,000.00 10,275.00 10,275.00 39,725.00 

 
 
 
 
 
 
 
 



การตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 
45 

สรุปผลส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
บทสรุปการบริหาร 

ความส าเร็จของการน าแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1-4) 
 

ยุทธศาสตร์ 

 

ผลการด าเนินโครงการ 
 

จ านวน 
 

อนุมัติงบประมาณ 
 
 

คิดเปอร์เซ็นต์ความส าเร็จ 

1. การพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ 97 40 41.24% 
2. การพัฒนาด้านการอนุรกัษ์และบรหิารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

38 24 63.16% 

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเทีย่ว 32 13 40.63% 
4. การพัฒนาด้านสงัคมและสขุภาวะอนามัย 51 16 31.37% 
5. การพัฒนาด้านการศึกษาและภมิูปัญญาท้องถิ่น 21 15 71.42% 
6. การพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร 30 18 60.00% 

รวมทุกยุทธศาสตร์ 269 126 46.84% 

 

 
 

สรุป  :  เทศบาลตําบลแม่เมาะ ได้กําหนดแผนงาน/โครงการ บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น          
(พ.ศ. 2561-2565) และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยในปีพ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 1-4) ได้มีการกําหนดแผนงาน/โครงการไว้
ภายใต้ยุทธศาสตร์  การพัฒนา จํานวน 269 โครงการ สามารถนํามาจัดทํางบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี, งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม) ได้จํานวน 126 
โครงการ คิดความส าเร็จเป็น 46.84% 

 
 
 

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%

ด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ 

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

ด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย 

ด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร 

ด้านสาธารณูปโภค 
- สาธารณูปการ 

ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

ฯ 

ด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

ด้านสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

ด้านการศึกษาและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด้านการเมืองและ
การพัฒนาองค์กร 

ชุดข้อมูล1 41.24% 63.16% 40.63% 31.37% 71.42% 60.00%
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จากร้อยละความสําเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะ
อนามัย คิดเป็นร้อยละ  31.37 ซึ่งต่ํากว่าหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล เน่ืองจากมีการบรรจุ
โครงการในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา – การก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา มีการบรรจุโครงการจํานวน
มาก จํานวน 15 โครงการ แต่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในการดําเนินการ เน่ืองจากหลายโครงการพบว่ามีปัญห า
เร่ืองการขออนุญาตใช้พื้นที่ 

ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตําบลแม่เมาะ ได้มีข้อเสนอแนะใน
การเสนอโครงการต่างๆ เพื่อลดจํานวนโครงการที่เกินความจําเป็นซึ่งมีผลต่อความสําเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่
การปฏิบัติ ดังน้ี 

- ควรทําความเข้าใจกับผู้นําชุมชนในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 
- ควรมีการพิจารณาโครงการฯ ก่อนการบรรจุลงในแผนพัฒนา เพื่อลดจํานวนโครงการ ซึ่ง

ส่งผลต่อการประเมินผลความสําเร็จแผนฯ 
- ควรมีการพิจารณาโครงการก่อสร้าง โดยเฉพาะอาคารต่างๆ ซึ่งมีจํานวนมากและเกินความ

จําเป็น 
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บทสรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
รายงานวิจัยการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์  

ของเทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
 

  การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ   
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ตามแผนพั ฒนาท้องถิ่น      
(พ.ศ. 2561-2565) และเพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะที่มีต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ โดยได้ทําการ
สํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ 6 โครงการ ในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
- โค รง การก่ อส ร้างฟุ ตบ าท  ถ นนสายบ น บ้านใหม่ นาแข ม หมู่ ที่  7  

ตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง 
- กลุ่มเปูาหมาย คือ กลุ่มตัวอย่างประชาชน จํานวน 200 คน  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม 
- โครงการบริหารการจัดการขยะในเขตเทศบาลตําบลแม่เมาะ  
- กลุ่มเปูาหมาย คือ กลุ่มตัวอย่างประชาชน จํานวน 300 คน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของเทศบาลตําบลแม่เมาะ 
- กลุ่มเปูาหมาย คือ กลุ่มตัวอย่างประชาชน จํานวน 100 คน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย 
- โครงการการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 
- กลุ่มเปูาหมาย คือ กลุ่มตัวอย่างประชาชน จํานวน 100 คน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- โครงการอาหารกลางวัน  โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน1) 
- กลุ่มเปูาหมาย คือ กลุ่มตัวอย่างประชาชน จํานวน 300 คน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร 
- การพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร 
- กลุ่มเปูาหมาย คือ กลุ่มตัวอย่างประชาชน จํานวน 100 คน 
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การศึกษาในคร้ังน้ีได้ดําเนินงานครบถ้วนทุกขั้นตอนตามกรอบแนวคิดที่ได้กําหนดไว้ และได้นําผล
ที่ได้รับจากการศึกษามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยได้สรุปในภาพรวมซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังน้ี 

 
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะ ค่าเฉล่ีย 

( x ) 
ส่วน

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน

(S.D) 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 

ร้อยละ 

1 โครงการก่อสร้างฟุตบาท ถนนสายบน บ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ 7ตําบล 
    แม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลาํปาง  

4.28 0.485 มากที่สุด 85.60 

2 โครงการบริหารการจัดการขยะในเขตเทศบาลตําบลแม่เมาะ 4.27 0.701 มากที่สุด 85.40 
3  ภาพรวมการพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว 4.14 0.515 มาก 82.80 
4  ภาพรวมการบรหิารจดัการภยัพิบัตโิดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน   4.51 0.541 มากที่สุด 90.20 
5  โครงการอาหารกลางวนั 3.93 0.758 มาก 78.60 
6  ภาพรวมการพัฒนาดา้นการเมืองและการพัฒนาองค์กร 4.03 0.520 มาก 80.60 

 
  จากตาราง พบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตําบล 
แม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง มีระดังความพึงพอใจเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้ดังน้ี อันดับแรกได้แก่ 
ภาพรวมการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
90.20 รองลงมาได้แก่ โครงการก่อสร้างฟุตบาท ถนนสายบน บ้านใหม่นาแขม หมู่ที่  7  มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.60 , โครงการบริหารการจัดการขยะในเขตเทศบาลต าบลแม่เมาะ   มีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.40, ภาพรวมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82.80 , ภาพรวมการพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร  มีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ 80.60  , โครงการอาหารกลางวัน  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 78.60 ตามลําดับ 
 
  รายงานผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในแต่ละโครงการตามยุทธศาสตร์ เป็นดังน้ี 

 1. ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการก่อสร้างฟุตบาท ถนนสายบน  
บ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ 7 ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง   

  การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการการก่อสร้างฟุตบาท ถนนสายบน บ้านใหม่นาแขม 
หมู่ที่ 7 ตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปางอยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 85.60  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านเรียงลําดับจากคะแนนมากไปหาน้อย พบว่า ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
91.80  รองลงมาได้แก่ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 91.60 , 
ความปลอดภยัสําหรับประชาชนในชุมชนและผู้ใช้เสน้ทาง  คิดเปน็ร้อยละ 91.00  , เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเหน็ในการจัดโครงการกอ่สร้าง  คิดเป็นร้อยละ 85.20,  การดําเนินโครงการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และคณุภาพของการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 83.80   , ความรวดเร็วในการก่อสร้าง คิดเปน็ร้อยละ 80.80  และ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 77.40 ตามลําดับ 
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  จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการก่อสร้างฟุตบาท ถนนสายบน  

บ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ 7 ตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหาและ
ข้อเสนอแนะต่อโครงการ ดังน้ี 

(1) อยากให้สร้างฟุตบาทเพิ่มเตมิบริเวณฝังตรงข้ามกันจะเปน็การสร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
และอํานวยความสะดวกให้ประชาชน  รวมถึงเป็นภาพลักษณ์ความเจริญรุ่งเรือง 

(2) ควรมีการจัดระเบียบการค้าขายบริเวณบนฟุตบาท  
(3) การตรวจรับงานไม่ละเอียดมีบกพร่องหลายจุดเช่นการตีเส้นจารจรที่จอดรถบางจุดกว้างแคบไม่

เท่ากัน ทางระบายนํ้าสูงกว่าพื้นดินทําให้นํ้าท่วม 

(4) ไม่เหมาะกับผู้สูงอายุในการก้าวขึ้นเพราะขอบฟุตบาทสูงเกินไป 
 
 2. ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการบรหิารการจัดการขยะในเขตเทศบาล

ต าบลแม่เมาะ  
  การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการบริหารการจัดการขยะในเขตเทศบาลตําบลแม่เมาะ 

ต่อโครงการบริหารการจัดการขยะในเขตเทศบาลตําบลแม่เมาะ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.40  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงลําดับจากคะแนนมากไปหาน้อย พบว่า เจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคไม่
เลือกปฏิบตัิ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดับมากที่สุด คิดเปน็ร้อยละ 87.80  รองลงมาได้แก่  มีการส่งเสริมให้ครัวเรือนทุก
ครัวเรือนกําจัดขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ด้วยตนเอง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.20 , มีการ
สนับสนุนภาชนะรองรับขยะแยกประเภทครบทุกประเภทอย่างทั่วถึง คิดเป็นร้อยละ 86.00 , มีความพร้อมและ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะในพืน้ที่ คิดเป็นร้อยละ 86.00 , ได้รับประโยชน์และความสะดวกสบายในการดูแล
เร่ืองสภาวะแวดล้อมของชุมชน มีความสะอาด ไม่มีปัญหากลิ่นรบกวน คิดเป็นร้อยละ 85.20 , มีการสร้างความรู้ การ
ประชาสัมพันธ์ ด้านการลด คัดแยกและการจัดการขยะที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ  คิดเป็นร้อยละ 84.80 ,  มีการ
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ  คิดเป็นร้อยละ 85.20  และ มีกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการขยะของชุมชน คิดเป็นร้อยละ 83.20 ตามลําดับ 

 

  จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการบริหารการจัดการขยะในเขตเทศบาลตําบล
แม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหาและข้อเสนอแนะต่อโครงการ ดังน้ี 

(1) เทศบาลควรเก็บขยะวันเว้นวันหรือเก็บขยะอาทิตย์ละ 3 คร้ัง 

(2) พนักงานเก็บขยะไม่ควรโยนถังขยะเพราะอาจทําให้เกิดการชํารุดเสียหาย  
(3) เทศบาลควรจัดให้มีภาชนะที่รองรับขยะให้มากขึ้น 

(4) อยากให้เทศบาลฯ เพิ่มถังขยะบริเวณหน้าบ้านและตลาดสด 
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 3. ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   
 การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อความพงึพอใจต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

อยู่ในระดับมาก  คิดเปน็ร้อยละ 82.80  เมื่อพิจารณาเปน็รายด้านเรียงลาํดับจากคะแนนมากไปหาน้อย พบว่า เจ้าหน้าที่
เทศบาลมีการใหบ้ริการและอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 85.00 รองลงมาได้แก่ มีการบริหาร
จัดการแหล่งทอ่งเทีย่วในชุมชนให้เกิดเป็นรูปธรรม คิดเปน็ร้อยละ 84.00  , มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ในการดําเนินโครงการพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น  
ร้อยละ 83.20 , มีการสนับสนุนกิจกรรมภาคการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 82.60 , มีการส่งเสริมการตลาด และการใชส้ินค้า
ท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 82.60  , มีการสนับสนุนกลุม่กิจกรรมทีต่อบสนองด้านการทอ่งเทีย่ว เช่น กลุ่มโฮมสเตย์หรือกลุ่ม
ศูนย์เรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ 81.80 , มีการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใ้หแ้กป่ระชาชน คิดเปน็ร้อยละ 81.80  และมีการ
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพทางการผลิต คิดเป็นร้อยละ 80.80 ตามลําดับ 

 

 จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหาและข้อเสนอแนะต่อโครงการ ดังน้ี 

(1) ด้วยสถานการณ์โควิดทําให้เศรษฐกิจซบเซา เทศบาลควรหาแนวทางหรือวิธีการในการกระตุ้น
เศรษฐกิจ 

(2) กิจกรรมสนับสนุนทางด้านการส่งเสริมอาชีพและรายได้มีจํานวนน้อยมาก 
(3) กิจกรรมสนับสนุนทางด้านภาคการเกษตรมีจํานวนน้อย 
(4) เทศบาลมีการประชาสัมพนัธ์น้อยเกินไป ไม่ต่อเน่ือง ตลอดจนการให้ข้อมูลแก่ชาวบ้านยังไม่ทั่วถึง 
(5) เทศบาลควรสง่เสริม สนับสนุนสินค้าในชุมชนให้มากกว่าน้ี เช่น การนําพืชผลทางการเกษตรมาจัด

กระเช้าเป็นของฝากหรือจัดให้มีการวางสินค้าจําหน่ายในเทศบาล ในช่วงเวลาที่มีกลุ่มต่างๆเข้ามา
ศึกษาดูงาน 

(6) อยากให้มีโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวแก่ศูนย์เครือข่ายระดับตําบลทุกหมู่บ้านที่มี
ศูนย์เรียนรู้ 

(7) อยากให้มีการผลักดันให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวในอ่างแม่เมาะและปรับภูมิทัศน์อ่างแม่เมาะ 

 
 4. ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชน 

เป็นฐาน 
  การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อความพงึพอใจต่อการบริหารจัดการภยัพิบัติโดยอาศัยชุมชน

เป็นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.20  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลําดับจากคะแนนมากไปหาน้อย 
พบว่า  มีการช่วยเหลอืรับ-ส่งผู้ปุวยในการรักษาพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 93.00 ,รองลงมาได้แก่ มีการช่วยเหลือด้าน
อุบัติเหตุ งานกู้ชีพกู้ภยั  คิดเป็นร้อยละ 92.60,  มีการใหบ้ริการสาธารณะล้างตลาดและพื้นที่สาธารณะ   คิดเป็นร้อยละ 
92.40 , ประชาชนได้มีสว่นร่วมในการปูองกันและบรรเทาปัญหาสาธารณภัย  คิดเป็นร้อยละ 91.80 , มีการให้บริการ
สาธารณะตัดต้นไม้ในพื้นทีเ่สี่ยงและพืน้ที่สาธารณะ คิดเปน็ร้อยละ 91.00 , มีการช่วยเหลอืดา้นภัยพิบัตอิุทกภยั นํ้าท่วม
ขังในชุมชน  คิดเปน็ร้อยละ 89.00 ,  มีการช่วยเหลอืดา้นภัยพิบัตวิาตภัย บ้านเรือนเสียหายจากลมพายุ คิดเป็นร้อยละ 
88.60 , มีการช่วยเหลือด้านภัยพิบัติอัคคีภัย แก้ไขปัญหาไฟไหม้ปุาหมอกควัน  คิดเป็นร้อยละ 87.00 และมีการ
ช่วยเหลือด้านภัยพิบัติอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านเรือน คิดเป็นร้อยละ 86.00 ตามลําดับ 
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 จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหาและข้อเสนอแนะต่อโครงการ ดังน้ี  ความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติในปัจจุบันเกิด
จากความเข้มแขง็ของชมุชนโดยได้รับสิ่งสนับสนุนจากเทศบาล  แต่อยากใหม้ีการชว่ยเหลอืในระยะยาวและมีการติดตาม
ผลอย่างต่อเน่ือง 

 
 5. ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาล 

แม่เมาะ (ชุมชน 1) 
 การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการอาหารกลางวัน   โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชมุชน1)  

อยู่ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ 78.60  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  การประกอบอาหารของโรงเรียนได้รับการ
ควบคุมดูแลความสะอาด และสุขลกัษณะ  คิดเป็นร้อยละ 82.60  , รองลงมาคือ โรงเรียนจัดอาหารที่มีคุณค่า ถูกหลัก
โภชนาการและเพียงพอกับจํานวนนักเรียน  คิดเปน็ร้อยละ 80.80 , ประโยชน์และความคุ้มคา่ของกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับ
จากการเข้าร่วมโครงการ  คิดเปน็ร้อยละ 80.80 , ปริมาณอาหารกลางวันที่จัดให้มีความเพียงพอกับความต้องการของ
นักเรียน  คิดเป็นร้อยล ะ 80.20 , รูปแ บบของการจัดอ าหารก ลางวันข องโรง เรียน มี ความเหมาะส ม  
คิดเป็นร้อยละ 79.80 , สถานที่ประกอบอาหารและภาชนะที่ใช้มีความสะอาด เหมาะสม ปลอดภัย คิดเปน็ร้อยละ 78.00 
, มีการสอนหลักโภชนาการและสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารแก่นักเรียน  คิดเป็นร้อยละ 75.60 ,  โรงเรียนจัดให้
นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการอาหารกลางวัน คิดเป็นร้อยละ 71.80 ตามลําดับ 

 

 จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการอาหารกลาง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อโครงการ ดังน้ี 

  ด้านนักเรียน 
  สิ่งที่นักเรียนต้องการให้ปรับปรุงเกี่ยวกับโครงการอาหารกลาง คือความสะอาดของถาดอาหารใส่

อาหาร และเพิ่มปริมาณอาหารกลางวันให้เพียงพอ นอกจากน้ียังต้องการให้อาหารกลางวันมีความหลากหลาย เช่น  
ข้าวมันไก่ ข้าวซอย และมีอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนอิสลาม หรือมีทางเลือกจัดร้านค้าจําหน่ายอาหารในโรงเรียน
เพื่อเป็นทางเลือกแก่นักเรียน 

 ด้านผู้ปกครอง 
 สิ่งที่ผู้ปกครองต้องการใหป้รับปรุงเกี่ยวกับโครงการอาหารกลาง คือ การจัดอาหารให้ครบ 5 หมู่ และ

เหมาะสมถูกหลักโภชนาการอาหาร 
 

  6. ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร 
 การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร อยู่ในระดับ

มากที่สุด   คิดเป็นร้อยละ 80.60  เมื่อพิจารณาเปน็รายขอ้พบว่า  เจ้าหน้าที่เทศบาลเอื้ออํานวยความสะดวกในการเข้า
ร่วมโครงการพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร  คิดเป็นร้อยละ 83.80 รองลงมาคือ มีการสร้างกระบวนการ
บริหารจัดการชุมชนโดยประชาชนในชุมชนเป็นผู้จัดการตนเองด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  คิดเป็นร้อยละ 
81.00  , มีการจัดหา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีเพือ่รองรับการให้บริการประชาชนในทกุดา้นและเกิดประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ   คิดเป็นร้อยละ 80.60  , มีการประชาสมัพันธ์ให้กลุ่มเปูาหมายรับรู้ข้อมูลโครงการพัฒนาด้านการเมือง
และการพัฒนาองคก์ร   คิดเป็นร้อยละ 80.60 , มีการส่งเสริมกระบวนการสมานฉนัท์การมีส่วนร่วมและการสร้างพลเมือง
ที่ดี และมีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานเพื่อการให้บ ริการที่มี
ประสิทธิภาพ มีค่าเฉลีย่เท่ากนั  คิดเป็นร้อยละ 79.80  ลําดับสดุทา้ยคือ มีการเปดิโอกาสให้กลุ่มเปูาหมายมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ และ มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มีค่าเฉลี่ยเท่ากันอยู่ใน
ระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ 79.80 ตามลําดับ 



การตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 
52 

 

 จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามไม่มีปญัหาและข้อเสนอแนะตอ่โครงการดงักล่าว 
 
  จากผลการสํารวจความพึงพอใจภาพรวม แสดงให้เห็นว่าเทศบาลตําบลแม่เมาะมีศักยภาพสูงใน
การบริการสาธารณะโดยเฉพาะโครงการตามตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย  ได้แก่ 
ภาพรวมการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน  ,ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค -
สาธารณูปการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างฟุตบาท ถนนสายบน บ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ 7 ตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ 
จังหวัดลําปาง และยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
โครงการบริหารการจัดการขยะในเขตเทศบาลตําบลแม่เมาะ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงถึง
โครงการและการบริการสาธารณะที่จัดตามยุทธศาสตร์สามารถตอบสนองใหก้ลุม่เปูาหมายให้ได้รับประโยชน์และความพงึ
พอใจของประชาชนในพื้นที่ต่อการดําเนินโครงการ 

 สําหรับโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญา ผลสํารวจพบว่า ระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการอาหารกลางวัน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แต่เป็นค่าคะแนน
เฉลี่ยต่ําสุด เมื่อเปรียบเทียบกับดา้นอื่น ๆ  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงการอาหารกลางวัน ยังไม่ตอบสนองต่อกลุม่เปูาหมาย
เท่าที่ควร  การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการโครงการอาหารกลางวันเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษามีภาวะโภชนาการที่ดีอันจะส่งผลต่อสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะจากผู้วิจัย 
  การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลแม่เมาะ 
อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ 2564 ในโครงการตามยทุธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) โครงการ
ก่อสร้างฟุตบาท ถนนสายบน บ้านใหม่นาแขม หมู่ที ่7 ตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลาํปาง ตามยทุธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 2) โครงการบริหารการจัดการขยะในเขตเทศบาลตําบลแม่เมาะ  ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเทีย่ว ตามยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 4) การบริหารจัดการภัยพิบัติโดย
อาศัยชุมชนเป็นฐาน  ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย 5) โครงการอาหารกลางวัน ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญา  6) การพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร  ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแนวทาง ดังน้ี 
 
  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนวทางให้พัฒนาเชิงนโยบาย คือควรเพิ่มนโยบาย มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่
ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมหลังช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการ
พัฒนาความรู้ยกระดับศักยภาพของแรงงานและธุรกิจหลังโควิด -19 เพื่อจะส่งเสริมการฟื้นฟูความเป็ นอยู่ของ
ประชาชนในท้องถิ่นที่ยั่งยืนต่อไป 
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 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลแม่เมาะ 

อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ในโครงการตามยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์พบว่าตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้าน
การศึกษาและภูมิปญัญา  โครงการอาหารกลางวัน  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับค่าคะแนนต่ําสุด แต่อย่างไรก็ดี ในทุก
โครงการยังมีข้อเสนอแนะจากประชาชนกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งหากเทศบาลตําบลแม่เมาะนํามาปรับปรุงหรือแก้ปัญหา
ตามข้อเสนอแนะ ก็จะสามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจของประชาชนมากขึ้น 

 
  แม้ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาลตําบลแม่เมาะภาพรวมจะอยู่ในระดับมากก็
ตาม ทางเทศบาลตําบลแม่เมาะก็ควรที่จะพัฒนาองค์กรต่อไปอีก ซึ่งสิ่งที่ควรให้สําคัญ คือ การติดตามปัญหาต่างๆ 
ของประชาชน เพื่อทําการแก้ไขและปรับปรุง การลงพื้นที่พบปะกับประชาชนและการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้
ความสามารถอยู่อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการอบรมให้เจ้าหน้าที่มีหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานและที่สําคัญที่สุด 
อีกประการน้ัน คือ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เ ป็นทางการ เช่น 
การจัดให้มีตู้รับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ การจัดเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันตามโอกาสต่างๆ 
เพื่อนําความคิดเห็นเหล่าน้ันมาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทํางานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนมากที่สุด 
ทั้งน้ีเพื่อประชาชนในท้องถิ่นและภาพลักษณ์ขององค์กร 
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บทสรุป การตรวจติดตามและข้อเสนอแนะ 

รายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่เมาะ  

 

  จากการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแม่เมาะ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2564 ทางฝุายเลขานุการฯ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลแม่เมาะ และกองช่างเทศบาลตําบลแม่เมาะ ได้ติดตามโครงการก่อสร้างที่ดําเนินการเรียบร้อยแล้วใน
การตรวจติดตามและประเมินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแม่เมาะ 

 ข้อเสนอแนะ  การตรวจติดตามโครงการที่ดํ าเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ทาง
คณะกรรมการฯ ได้คัดเลือก คือ โครงการก่อสร้างฟุตบาท สายบน บ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ 7 ตําบลแม่เมาะ อําเภอ
แม่เมาะ จังหวัดลําปาง และได้มีตัวแทนภาคประชาชนบ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ 7 เข้าร่วมให้ข้อมูลในการการตรวจ
ประเมินโครงการคร้ังน้ี  

 จากการสอบถามตัวแทนหมู่บ้านบ้านใหม่นาแขม ภาพรวมมีความพึงพอใจมากต่อโครงการ
ดังกล่าว อยู่ในระดับดีมาก ทางคณะกรรมการฯและตัวแทนหมู่บ้าน มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1.1 โครงการก่อสร้างฟุตบาทฯ ทําให้การจอดรถ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดี 

 1.2 ฟุตบาทมีความสวยงาม เป็นจุดสร้างความน่ามองให้กับทางหมู่บ้านและตําบล  และ
ทําให้ประชาชนสามารถเดินเท้าได้สะดวกยิ่งขึ้น 

1.3 อยากให้มีดูแลภูมิทัศน์ตลอดแนวฟุตบาท เน่ืองจากมีวัชพืชปกคลุม และภูมิทัศน์บาง
จุดเป็นหญ้า ทําให้เกิดความไม่สวยงาม อยากให้ทางเทศบาลตําบลแม่เมาะมาตัดหญ้า  

1.4 อยากให้มีการตีเส้นจราจรให้สามารถมองเห็นได้ง่าย  

1.5 อยากให้มีการจัดระเบียบการจอดรถ บริเวณพื้นที่ตลาด เน่ืองจากประชาชนบางส่วน
จอดไม่ตรงตามเส้นจอด 

1.6 ไฟส่องสว่างบางจุด ค่อนข้างมืด อยากให้ทางช่างผู้รับผิดชอบเข้ามาดูแล  

1.7 ปัญหาการทิ้งขยะบริเวณฟุตบาท 

1.8 ปัญหาพ่อค้าแม่ค้าบางส่วน นําสินค้ามาจําหน่ายบนฟุตบาท รวมทั้งกางร่มเข้าในพื้นที่
ฟุตบาท ทําให้ผู้คนสัญจรไปมาลําบาก 
 

  จากข้อเสนอแนะและปัญหาที่ได้รับจากทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลและตัวแทนภาคประชาชนน้ัน ทางฝุายเลขานุการฯ จะได้นําปัญหาดังกล่าวเสนอต่อผู้ บริหารท้องถิ่น 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
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ทั้งน้ี หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์
จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตําบลแม่เมาะทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป  

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ   ณ วันที่  23  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 

 
(นายเอนก  แก้วกําพล) 

นายกเทศมนตรีตําบลแม่เมาะ 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

 วทิยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง 
แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างฟุตบาท ถนนสายบน บ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ 7 ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
             
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
1. เพศ 1. ชาย 2. หญิง 
2. สถานภาพ 

1. โสด 2. สมรส 3. หย่าร้าง      4.  หม้าย 
3. การศึกษาระดับสูงสดุ  
            1. ต่่ากว่ามัธยมศึกษาตอนตน้   2. มัธยมศึกษาตอนต้น   

3. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.  4. อนุปริญญาหรือปวส.   
5. ปริญญาตรี    6. สูงกว่าปริญญาตรี 

4. อาชีพ  
1. ไม่มี    2. มี ระบุ….....................................................  

5. ท่านได้เข้าร่วมเวทีประชาคมของหมู่บ้าน 
 1.  เข้า   2. ไม่เข้า 

 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดโครงการก่อสร้างฟุตบาท ถนนสายบน บ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ 7 ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ  

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 
  มากที่สุด 

4 
มาก 

3 
 ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยที่สุด 

1 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรูข้้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง      
2 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเหน็ในการจัดโครงการ 
  ก่อสร้าง 

     

3 การด่าเนินโครงการตอบสนองความต้องการของประชาชน      
4 การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด่าเนนิโครงการก่อสร้าง      
5  ความรวดเร็วในการก่อสร้าง      
6  คุณภาพของการกอ่สรา้ง      
7  ความปลอดภัยส่าหรบัประชาชนในชุมชนและผู้ใช้เส้นทาง      
8  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด่าเนนิโครงการ      
 
ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ ......................... 
........................................................................................................................................................................................................... 

------  ขอขอบคุณที่ท่านกรุณาเสียสละเวลาในการให้ข้อมูลตอบแบบสอบถาม ----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ชุดที่...... 



 
 
 
 

                         วทิยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง 
แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลแม่เมาะ  
ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
1. เพศ 1. ชาย 2. หญิง 
2. สถานภาพ  1. โสด 2. สมรส 3. หย่าร้าง      4.  หม้าย 
3. การศึกษาระดับสูงสดุ  
            1. ต่่ากว่ามัธยมศึกษาตอนตน้   2. มัธยมศึกษาตอนต้น   

3. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.  4. อนุปริญญาหรือปวส.   
5. ปริญญาตรี    6. สูงกว่าปริญญาตรี 

4. อาชีพ 
1. ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 2. ประกอบธุรกิจสว่นตัว    3. รับจ้างทั่วไป 
4. นักเรียน / นักศึกษา  5. พ่อบ้าน / แม่บ้าน      6. เกษตรกรรม 

 7. ว่างงาน   8. อื่น ๆ  .................................. 
5. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ หรือประกอบกิจการในพ้ืนทีชุ่มชน  

1. ต่่ากว่า 1 ปี   2. 1-5 ปี  3. 6-10 ปี      4.  10 ปีขึ้นไป 
6. ท่านได้เข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อเสนอ ปัญหาและความต้องการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนร่วมกับเทศบาล 
 1.  เข้า   2. ไม่เข้า 
 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดโครงการบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลแม่เมาะ 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 
  มากที่สุด 

4 
มาก 

3 
 ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยที่สุด 

1 .มีการสร้างความรู้ การประชาสัมพันธ์ ด้านการลด คัดแยกและการจัดการขยะที่
เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ 

     

2.มีการส่งเสริมใหค้รัวเรือนทุกครัวเรือนก่าจัดขยะเปยีกหรือขยะอินทรีย์ดว้ยตนเอง      
3 มีการสนับสนุนภาชนะรองรบัขยะแยกประเภทครบทุกประเภทอย่างทั่วถงึ      
4 มีการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนรว่มของประชาชน ในการจดัการขยะ      
5. ความพร้อมและประสิทธภิาพในการบริหารจัดการขยะในพ้ืนที ่      
6. มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะของชุมชน      
7. ท่านได้รับประโยชน์และความสะดวกสบายในการดแูลเรื่องสภาวะแวดล้อมของ 
   ชุมชน มีความสะอาด ไม่มีปัญหากลิ่นรบกวน 

     

8.เจ้าหนา้ที่ใหบ้รกิารประชาชนด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏบิัติ      
 

ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. .......................... 
..........................................................................................................................................................................................................  

 
------  ขอขอบคุณที่ท่านกรุณาเสียสละเวลาในการให้ข้อมูลตอบแบบสอบถาม ----- 

 
 
 
 

  ชุดที่...... 



 
 
 
 
 

              วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง    
แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวประจ าปี พ .ศ. 2564 

ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
1. เพศ 1. ชาย          2. หญิง 
2. สถานภาพ 

1. โสด  2. สมรส 3. หย่ารา้ง      4.  หม้าย 
3. การศึกษาระดับสูงสุด  
            1. ต่่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น   2. มัธยมศึกษาตอนต้น   

3. มัธยมศึกษาตอนปลายหรอืปวช.  4. อนุปริญญาหรือปวส.   
5. ปริญญาตร ี    6. สูงกว่าปริญญาตร ี

4. อาชีพ 
1. ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 2. ประกอบธุรกิจส่วนตัว     3. รับจา้งทั่วไป 
4. นักเรียน / นกัศึกษา  5. พ่อบ้าน / แม่บ้าน      6. เกษตรกรรม 

 7. ว่างงาน   8. อื่น ๆ  .................................. 
5. ท่านได้เข้าร่วมเวทปีระชาคมของหมู่บ้าน 
 1.  เข้า   2. ไม่เข้า 
 

ตอนที่ 2 ความพงึพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการท่องเทีย่วประจ าป ีพ .ศ. 2564 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 
  มากที่สุด 

4 
มาก 

3 
 ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยที่สุด 

1. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมูลในการด่าเนนิโครงการพัฒนาด้าน 
   เศรษฐกิจและการท่องเทีย่วอยา่งทั่วถึง 

     

2. มีการส่งเสริมอาชพีและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน      

3. มีการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทางการผลิต      
4 มีการสนับสนุนกิจกรรมภาคการเกษตร       
5. มีการส่งเสริมการตลาด และการใช้สินค้าท้องถิ่น      
6 มีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้เกิดเป็นรูปธรรม      
7. การสนับสนนุกลุ่มกิจกรรมที่ตอบสนองด้านการท่องเที่ยว เช่น กลุ่มโฮมสเตย ์
   หรือกลุ่มศูนย์เรียนรู้ 

     

8. เจ้าหนา้ที่เทศบาลมีการใหบ้ริการและอ่านวยความสะดวกในการเขา้รว่มงาน      
 

ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ............................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................................................................................--  

ขอขอบคุณที่ท่านกรุณาเสียสละเวลาในการให้ข้อมูลตอบแบบสอบถาม ----- 
 
 
 
 

  ชุดที่...... 



 
 
 
 
 
                

 แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CDBRM)  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
1. เพศ  

    . ชาย    . หญิง 
2. สถานภาพ  
                 . โสด  สมรส           . หย่าร้าง       หม้าย 
3. การศึกษาระดับสูงสุด  
            1. ต่่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 2. มัธยมศึกษาตอนต้น  3. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.  
            4. อนุปรญิญาหรือปวส.  5. ปริญญาตร ี   6. สูงกว่าปริญญาตรี 
4. อาชีพ 

1. ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ    2. ประกอบธุรกิจสว่นตัว   3. รับจ้างทัว่ไป   4. นักเรยีน / นักศึกษา  
5. พ่อบ้าน / แม่บ้าน            6. เกษตรกรรม    7. ว่างงาน 8. อื่น ๆ  .................................. 

5. ท่านได้เข้าร่วมเวทปีระชาคมของหมู่บ้าน   1.  เขา้ 2. ไม่เข้า 
 
ตอนที่ 2 ความพงึพอใจของประชาชนต่อการบรหิารจดัการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CDBRM) ของเทศบาลต าบลแมเ่มาะ  

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

5:มากที่สุด 4:มาก 3 ปานกลาง 2:น้อย 1:น้อยที่สุด 

1. มีการชว่ยเหลือด้านภัยพิบติัอุทกภัย น้่าทว่มขงัในชมุชน      
2. มีการชว่ยเหลือด้านภัยพิบติัวาตภัย บ้านเรือนเสียหายจากลมพาย ุ      
3. มีการช่วยเหลือด้านภัยพิบตัิอัคคีภยั ไฟไหม้บ้านเรือน      
4. มีการช่วยเหลือด้านภัยพิบตัิอัคคีภยั แก้ไขปญัหาไฟไหม้ป่าหมอกควนั      
5. มีการช่วยเหลือด้านอุบติัเหตุ งานกู้ชพีกู้ภยั      
6. มีการช่วยเหลือรับ-ส่งผู้ปว่ยในการรักษาพยาบาล      
7. มีการให้บริการสาธารณะตัดต้นไม้ในพ้ืนที่เสีย่งและพ้ืนทีส่าธารณะ      
8. มีการให้บริการสาธารณะล้างตลาดและพ้ืนทีส่าธารณะ      
9. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาปญัหาสาธารณภัย      
 
ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ ......................... 
.............................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................---

---  ขอขอบคุณที่ท่านกรุณาเสียสละเวลาในการให้ข้อมูลตอบแบบสอบถาม ----- 
 
 
 
 
 
 

  ชุดที่...... 



 
 
 
 

 วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง 
แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 

ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญา 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
1. เพศ 1. ชาย 2. หญิง 
2. สถานภาพ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา 2. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องอาหารกลางวัน 3. นักเรียน   4. . ผู้ปกครอง    
3. การศึกษาระดับสูงสดุ  
            1. ต่่ากว่ามัธยมศึกษาตอนตน้   2. มัธยมศึกษาตอนต้น   

3. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.  4. อนุปริญญาหรือปวส.   
5. ปริญญาตรี    6. สูงกว่าปริญญาตรี 

4. อาชีพ 
1. ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 2. ประกอบธุรกิจสว่นตัว    3. รับจ้างทั่วไป 
4. นักเรียน / นักศึกษา  5. พ่อบ้าน / แม่บ้าน      6. เกษตรกรรม 

 7. ว่างงาน   8. อื่น ๆ  .................................. 
5. ท่านมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการด่าเนนิงานโครงการอาหารกลางวัน 
 1.  มี   2. ไม่มี 

 
ตอนที่ 2 ความพงึพอใจของประชาชนต่อโครงการอาหารกลางวนั โรงเรียนอนุบาลแมเ่มาะ (ชุมชน 1)  

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 
  มากที่สุด 

4 
มาก 

3 
 ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยที่สุด 

1 มีการสอนหลักโภชนาการและสุขนสิัยที่ดใีนการรับประทานอาหารแก่นักเรยีน      
2 โรงเรียนจัดให้นกัเรยีนและชมุชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการอาหารกลางวัน      
3 สถานที่ประกอบอาหารและภาชนะทีใ่ช้มีความสะอาด เหมาะสม ปลอดภัย      
4 ปริมาณอาหารกลางวันทีจ่ดัให้มีความเพียงพอกับความต้องการของนกัเรียน      
5 โรงเรียนจัดอาหารที่มีคุณค่า ถูกหลักโภชนาการและเพียงพอกับจ่านวนนกัเรียน      
6 รูปแบบของการจัดอาหารกลางวันของโรงเรยีน มีความเหมาะสม      
7 การประกอบอาหารของโรงเรียนได้รับการควบคุมดูแลความสะอาด และสุขลักษณะ      
8. ประโยชน์และความคุ้มค่าของกลุ่มเปา้หมายที่ได้รบัจากการเข้าร่วมโครงการ      

 
ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ ......................... 

------  ขอขอบคุณที่ท่านกรุณาเสียสละเวลาในการให้ข้อมูลตอบแบบสอบถาม ----- 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ชุดที่...... 



 
 
 

 วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง 
แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการการพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร 

ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและพัฒนาองค์กร 
             

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
1. เพศ 1. ชาย 2. หญิง 
2. สถานภาพ 

1. โสด 2. สมรส 3. หย่าร้าง      4.  หม้าย 
3. การศึกษาระดับสูงสดุ  
            1. ต่่ากว่ามัธยมศึกษาตอนตน้   2. มัธยมศึกษาตอนต้น   

3. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.  4. อนุปริญญาหรือปวส.   
5. ปริญญาตรี    6. สูงกว่าปริญญาตรี 

4. อาชีพ 
1. ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 2. ประกอบธุรกิจสว่นตัว    3. รับจ้างทั่วไป 
4. นักเรียน / นักศึกษา  5. พ่อบ้าน / แม่บ้าน      6. เกษตรกรรม 

 7. ว่างงาน   8. อื่น ๆ  .................................. 
5. ท่านได้เข้าร่วมเวทีประชาคมของหมู่บ้าน 
 1.  เข้า   2. ไม่เข้า 

 

ตอนที่ 2 ความพงึพอใจของประชาชนต่อโครงการพัฒนาด้านการเมอืงและการพัฒนาองค์กร 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 
  มากที่สุด 

4 
มาก 

3 
 ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยที่สุด 

1. มีการประชาสัมพันธ์ให้กลุม่เปา้หมายรับรูข้้อมูลโครงการพัฒนาด้านการเมือง 
   และการพัฒนาองค์กร 

     

2. มีการเปิดโอกาสใหก้ลุ่มเป้าหมายมีส่วนรว่มแสดงความคิดเห็นในโครงการ      
3. มีการส่งเสริมกระบวนการสมานฉันท์การมีสว่นรว่มและการสร้างพลเมืองทีด่ ี      
4. มีการจัดหา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  สื่อเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการให้บริการ 
   ประชาชนในทุกด้านและเกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ 

     

5 มีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขดีความสามารถของบุคลากรใน  
   หน่วยงานเพ่ือการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

     

6. มีการสร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชนโดยประชาชนในชุมชนเป็น  
   ผู้จัดการตนเองด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

     

7. มีการบริหารจดัการด้วยหลกัธรรมาภบิาล (Good Governance)      
8.เจ้าหนา้ที่เทศบาลเอื้ออ่านวยความสะดวกในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาด้าน 
   การเมืองและการพัฒนาองค์กร 

     

 

ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. ............................
.........................................................................................................................................................................................................  

------  ขอขอบคุณที่ท่านกรุณาเสียสละเวลาในการให้ข้อมูลตอบแบบสอบถาม 
 
 
 

 
 

  ชุดที่...... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล 
ของ 

วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
        



 
 
 
 
 

    
 

 

           
 

                  
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่เมาะ 

ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลแม่เมาะ (ห้องห้วยคิง) ช้ัน 2  

 

     

     

     

     
 



การประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่เมาะ 

ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

วันที่ 16 ธันวาคม เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลแม่เมาะ (ห้องห้วยคิง) ช้ัน 2  

 

   

   

   

   

 



 

การตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 

โครงการก่อสร้างฟุตบาท สายบน บ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ 7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 

วันที่ 16 ธันวาคม 2564  

ณ บริเวณหอนาฬิกา ตลาด SML บ้านใหม่นาแขม 
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