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ส่วนท่ี ส่วนท่ี   
บทนาํ 

 

 

“แผนพฒันาสามปี”  คือ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี

สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาอันมีลกัษณะเป็นการกาํหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพฒันาท่ี

จดัทาํข้ึนสาํหรบัปีงบประมาณแต่ละปีซ่ึงมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนกา้วหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมี

การทบทวนเพ่ือปรบัปรุงเป็นประจาํทุกปี  

 

 

1.1  ลกัษณะของแผนพฒันาสามปี 

 

ลกัษณะของแผนพฒันาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาไปสู่การปฏิบติัโดยมี

หลกัคิดวา่  ภายใตยุ้ทธศาสตรก์ารพฒันาหน่ึงๆ   จะมีแนวทางการพฒันาไดม้ากกวา่หน่ึงแนวทางและภายใต้

แนวทางหน่ึง จะมีโครงการ /กิจกรรมไดม้ากกวา่หน่ึงโครงการ/กิจกรรม  ท่ีจะตอ้งนํามาดําเนินการเพ่ือให้

บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตอ้งการในแต่ละยุทธศาสตรก์ารพฒันา  ซ่ึงจะมีผลต่อวตัถุประสงค ์

เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพฒันาอยา่งยัง่ยนื  และวสิยัทศัน์ในท่ีสุด 
นอกจากน้ัน  แผนพัฒนาสามปียงัเป็นแผนท่ีมีความสัมพันธ์ใกลชิ้ดกับงบประมาณรายจ่าย

ประจาํปี  กล่าวคือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชก้ารวางแผนพัฒนาเป็นเคร่ืองมือในการจดัทํางบประมาณ

รายจ่ายประจาํปี  โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพฒันาสามปี    ในปีท่ีจะจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปี

ไปจดัทาํงบประมาณ  เพ่ือใหก้ระบวนการจดัทํางบประมาณเป็นไปดว้ยความรอบคอบและผ่านกระบวนการการมี

ส่วนรว่มของประชาชน 
แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี

สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา   อนัมีลกัษณะเป็นการกาํหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพฒันาท่ี

จดัทําข้ึนสาํหรบัปีงบประมาณแต่ละปี  ซ่ึงมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนกา้วหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมี

การทบทวนเพ่ือปรบัปรุงเป็นประจาํทุกปี 

ดังน้ัน  โครงการท่ีบรรจุอยูใ่นแผนพัฒนาสามปี  โดยเฉพาะในแผนประจาํปีแรกของหว้ง

ระยะเวลาสามปีน้ัน  ควรมีสภาพความพรอ้มอยา่งน้อย  2  ประการ   คือ 

1.  มีความแน่นอนของกิจกรรมท่ีจะดาํเนินการ  โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปไดข้อง

โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะท่ีจะไดร้บัจากโครงการ/กิจกรรม 
2.  กิจกรรมท่ีอยูใ่นแผนปีแรกของหว้งระยะเวลาสามปี  ควรมีความพรอ้มในเร่ืองรูปแบบ  และ

รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพ่ือใหส้ามารถกาํหนดรายการในแผนพฒันาท่ีจะนําไปใชจ้ดัทํางบประมาณ

รายจา่ยประจาํปีไดต่้อไป 
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แผนพฒันาสามปีมีลกัษณะ ดงัตอ่ไปน้ี 

1. เป็นเอกสารท่ีแสดงความสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

2. เป็นเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพฒันาและวตัถุประสงคข์องแนวทางการพฒันาท่ีชดัเจน

และมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงท่ีดาํเนินการ 

3. เป็นเอกสารท่ีจะแสดงโครงการ/กิจกรรมการพฒันาท่ีจะดาํเนินการเป็นหว้งระยะเวลาสามปี 

4. เป็นเอกสารท่ีจะแสดงความเช่ือมโยงระหวา่งแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันากบังบประมาณ

รายจา่ยประจาํปี 

 

 

 

1.2 วตัถุประสงคข์องการจดัทาํแผนพฒันาสามปี 

 

การจดัทําแผนพฒันาสามปี มีวตัถุประสงคโ์ดยรวม  เพ่ือนําแผนพัฒนาฯ ตําบลท่ีไดม้า

ดาํเนินการปรบัปรุง ปฏิบติัตามแผน  ทั้งทางดา้นการบริการสาธารณะ   โครงสรา้งพ้ืนฐาน  เศรษฐกิจ   สงัคม  

การเมืองการบริหาร ส่ิงแวดลอ้ม  การศึกษา ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ตลอดจน

การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  อยา่งครอบคลุมและทัว่ถึง 
 

วตัถุประสงคเ์ฉพาะการจดัทาํแผนพฒันาสามปี 

1. เพ่ือกาํหนดสภาพการพฒันาท่ีพึงประสงคห์รือเป้าหมายการพฒันาขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน   ตามปัญหาความตอ้งการของประชาชน 

2. เพ่ือเช่ือมโยงนโยบายรฐับาล  กระทรวง  จงัหวดั  อาํเภอ  และทอ้งถ่ินอ่ืน ไดอ้ยา่งเป็น

ระบบเป็นระบบ 

3. เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการจัดสรรทรพัยากร และงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินไดอ้ย่างทัว่ถึงเป็นธรรม   และเป็นไปตามความจาํเป็นเร่งด่วน   อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือกาํหนดแผนงานโครงการและกิจกรรมการพฒันา  และแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้น

ของประชาชนและเพ่ือนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพฒันา 
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1.3 ขั้นตอนในการจดัทาํแผนพฒันาสามปี 

 

  หลงัจากท่ีไดมี้การกาํหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาและแนวทางการพฒันาในแผนยุทธศาสตร์

แลว้ก็จะตอ้งถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบติัโดยการจดัทําแผนพฒันาสามปี  ซ่ึงไดก้าํหนดขั้นตอนการ

จดัทาํเป็นแนวทางใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนําไปดาํเนินการ  7 ขั้นตอน   ดงัน้ี 

 

ขั้นตอนท่ี 1     การเตรียมการจดัทาํแผน 

  1.  หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบการจดัทําแผนพัฒนาควรเขา้พบผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพ่ือช้ีแจง

วตัถุประสงค ์  ความสาํคญัและความจาํเป็นในการจดัทําแผนพฒันาสามปี เพ่ือใหผู้บ้ริหารทราบถึงภารกิจท่ี

จะตอ้งดาํเนินการต่อไป  และดาํเนินการเสนอโครงการจดัทาํแผนพฒันาสามปี  หว้งปี    พ.ศ…..   ถึง….    ผ่าน

ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินอนุมติั   โครงการดังกล่าวจะเป็นการกาํหนดทรพัยากรใน

การจดัทาํแผนพฒันาสามปีและกาํหนดปฏิทินการทาํงานไวอ้ยา่งชดัเจน 

  2.   หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบแจง้โครงการท่ีไดร้บัอนุมติัใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ ไดแ้ก่ คณะกรรมการ

พฒันาทอ้งถ่ิน    คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  หน่วยงานภายในขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน  และประชาคมทอ้งถ่ิน 

 

 

ขั้นตอนท่ี  2     การคดัเลือกยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา 

  1.  ในขั้นตอนน้ี  คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพฒันา  จะสรุปยุทธศาสตรก์าร

พฒันาและแนวทางการพฒันาจากแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา พรอ้มทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ปัญหาความตอ้งการ

ของทอ้งถ่ิน  รวมทั้งสรุปยุทธศาสตรก์ารพฒันาของจงัหวดั/อาํเภอ  และนโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  เพ่ือ

นําเสนอต่อคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 

  2.  คณะกรรมการทอ้งถ่ิน  จดัการประชุมระหวา่งคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  ประชาคม

ทอ้งถ่ิน  และส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  เพ่ือร่วมกนัพิจารณา  โดยในการจดัทําแผนพฒันาสามปีในครั้งแรก     

ใหเ้วทีการประชุมร่วมกนัดังกล่าว  คดัเลือกยุทธศาสตรก์ารพฒันา  แนวทางการพฒันาท่ีสมควรนํามาใชเ้ป็น

แนวทางการจดัทําแผนพฒันาสามปี  เพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาจดัทําโครงการ/กิจกรรมในแผนพฒันา     

สามปีต่อไป 

  แต่สาํหรบัการจดัทําแผนพฒันาสามปีในครั้งต่อไป   (เม่ือครบรอบหน่ึงปี)   ใหเ้วทีการ

ประชุมร่วมพิจารณาทบทวนดูว่าจากยุทธศาสตร ์  แนวทางการพฒันาท่ีไดค้ดัเลือกและโครงการ/กิจกรรมท่ี

กาํหนดไว ้  ยงัมีความเหมาะสมหรือไม่  ซ่ึงในขั้นตอนน้ีในการจดัทําแผนพฒันาสามปีในปีต่อไปจะสามารถ    

คดัเลือกยุทธศาสตรก์ารพฒันา  แนวทางการพัฒนาท่ีจะนํามาใชเ้ป็นกรอบการจดัทําแผนพฒันาสามปีก็ได ้    

รวมทั้งกาํหนดโครงการ/กิจกรรม  ท่ีจะเพ่ิมเติมหรือตดัทอนลงได ้

  3.  เม่ือไดแ้นวทางการพฒันาแลว้  เวทีการประชุมร่วมพิจารณาวา่จะมีโครงการ/กิจกรรม

อะไรบา้งท่ีตอ้งดําเนินการ  เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแนวทางการพฒันาท่ีคดัเลือกมา  ใช้

เป็นกรอบในการพฒันา 
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  4.  โครงการ/กิจกรรม  ท่ีพิจารณากาํหนดอาจมีจาํนวนมาก  ดังน้ันในขั้นตอนน้ีจะตอ้งมีการ

ดาํเนินการ   ดงัน้ี 

1) พิจารณาความเก่ียวเน่ืองกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา    

เช่น   ใน  “ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก”  ไดก้าํหนด   “แนวทางการพฒันาสินคา้

หน่ึงตาํบล  หน่ึงผลิตภณัฑ”์  โดยเวทีการประชุมรว่มไดก้าํหนด   “โครงการพฒันาดา้นการตลาดฯ”  ซ่ึงอาจมี

ความสมัพนัธ์กบั  “ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการท่องเท่ียว”   ซ่ึงไดก้าํหนด  “แนวทางการพฒันาสถานท่ี 

ท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร ์  ศิลปวฒันธรรม”  โดยไดก้าํหนด   “โครงการปรบัปรุง  สถานท่ีประวติัศาสตร์

ปราสาทเก่า”  หากพิจารณาแลว้  จะเห็นไดว้่าโครงการทั้งสองท่ีมาจากยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคนละ

ยุทธศาสตรก์นั  แต่มีความเช่ือมโยงและสนับสนุนกนัไดใ้นเชิงการเสริมสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ประชาชนโดยการนํา

ผลิตภัณฑม์าขายใหนั้กท่องเท่ียว  ซ่ึงหากกาํหนดในแผนพฒันาสามปีแลว้   จะตอ้งกําหนดหว้งเวลาการ

ดาํเนินงานท่ีสอดรบักนั 

2) ใหพิ้จารณานําโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนท่ีเกินขีดความสามารถในการ

ดาํเนินการของชุมชนท่ีสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรก์ารพฒันาในแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันามาประกอบการจดัทํา

แผนพฒันาสามปี 

3) มีการจดัลาํดับความสาํคญัของโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือท่ีจะบรรจุลงในแผนพฒันา

สามปีไดอ้ยา่งเหมาะสม  และนอกจากน้ันยงัเป็นการจดัลาํดับโครงการไวเ้พ่ือทําแผนพฒันาสามปีในช่วงถัดไป

ดว้ย  เน่ืองจากในการดําเนินการเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องยุทธศาสตรก์ารพฒันา  อาจจะตอ้งใชเ้วลา

ต่อเน่ืองนานกวา่สามปี    ดังน้ัน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงจาํเป็นตอ้งพิจารณาแนวทางการจดัทํา

โครงการ/กิจกรรม  ท่ีต่อเน่ืองไปในระยะยาวดว้ย  ซ่ึงอาจจะยงัไม่สามารถระบุไวใ้นช่วงสามปีของการจดัทํา

แผนพฒันาสามปีได ้ เช่น  โครงการจดัการขยะมูลฝอย  อาจมีกิจกรรมหลากหลายท่ีตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง 

4) เน่ืองจากกิจกรรมท่ีจะตอ้งดําเนินการมีความหลากหลาย  ดังน้ัน  ในขั้นของการ

พิจารณากาํหนดกิจกรรม    องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งคาํนึงถึงส่ิงต่างๆ    ดงัต่อไปน้ี 

 งบประมาณรายรบั  รายจา่ยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 ทรพัยากรการบริหารอ่ืนๆ  ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 ภาคีการพฒันาท่ีสามารถเขา้มาร่วมดําเนินการ  หรือมีภารกิจรบัผิดชอบการ

ดําเนินการในเร่ืองน้ันๆ  เม่ือพิจารณาดา้นต่างๆ  ดังกล่าวแลว้  จะตอ้งแยก

ประเภทของโครงการออก  อยา่งน้อย  3  ประเภท  คือ 

1) โครงการท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดําเนินการเอง   กล่าวคือ  มีขีด

ความสามารถทั้งทางดา้นกาํลงัเงิน   กาํลงัคน  วสัดุอุปกรณ์และความรูท้างดา้น

การบริหารจดัการท่ีจะดาํเนินการไดเ้อง 

2) โครงการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืน

ดําเนินการ  เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  เน่ืองจากเป็นงานท่ีอยูใ่น

อํานาจหน้าท่ี  แต่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะ

ดําเนินการ   จึงมอบใหห้น่วยงานอ่ืนดําเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็น

เงินอุดหนุนใหต้ามระเบียบวธีิการของทางราชการ 
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3) โครงการท่ีขอรบัการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน  ทั้งราชการบริหาร

ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รฐัวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืน  และภาคเอกชน  อัน

เน่ืองมาจาก  เป็นโครงการขนาดใหญ่  หรือเป็นโครงการท่ีหน่วยงานดังกล่าวเป็น

หน่วยปฏิบติัและมีหน้าท่ีจดับริการสาธารณะดังกล่าวอยูแ่ลว้   ทั้งน้ี  รวมถึง

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  (ซ่ึงมีกรอบในการพิจารณาจดัสรรเงินอุดหนุนอยู่

แลว้โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะเสนอขอรบัการสนับสนุนตอ้งอยูใ่นเง่ือนไข

ของการขอรบัเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดงักล่าว) 

 

ขั้นตอนท่ี 3     การเก็บรวมรวมขอ้มูลและวิเคราะหข์อ้มูล 

 1.   การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  ดําเนินการสาํรวจและเก็บรวบรวม     

ขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อการจดัทาํแผนพฒันาสามปี  ซ่ึงนอกจากจะตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลพ้ืนฐานทัว่ไปแลว้ ยงัจะตอ้ง

วเิคราะหว์า่ยุทธศาสตรก์ารพฒันา  แนวทางการพฒันาท่ีเลือก  ตอ้งการขอ้มูลประเภทใดเป็นพิเศษ  ตอ้งการ

ขอ้มูลของหว้งเวลาใด และจะเก็บขอ้มูลจากแหล่งใด   เพ่ือเป็นขอ้มูลท่ีจะนํามาวิเคราะห ์  แนวทางการพฒันา   

โครงการ/กิจกรรม   ไดอ้ยา่งถูกตอ้งโดยในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจะตอ้งเก็บขอ้มูล ทั้งขอ้มูลภายในองคก์รและ

ขอ้มูลภายนอก เพ่ือสามารถนํามาวิเคราะห ์  SWOT  (การวิเคราะหจุ์ดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค)  

ได ้

การวิเคราะหข์อ้มูลประกอบดว้ย  4  กิจกรรมหลกั  คือ 

1.  การประเมินผลการพฒันาท่ีผ่านมา 

2.  การคดัเลือกยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

3.  การจดัลาํดบัความสาํคญัของแนวทางการพฒันา 

4.   การตดัสินใจเลือกแนวทางการพฒันาในหว้งสามปี 

 

ขั้นตอนท่ี 4      การกาํหนดวตัถุประสงคข์องแนวทางพฒันา 

1.  หลงัจากไดแ้นวทางการพฒันาในช่วงสามปีแลว้   ใหท่ี้ประชุมร่วมกนัพิจารณาคดัเลือก 

วตัถุประสงคข์องยุทธศาสตรก์ารพฒันา  มาจดัทําเป็นวตัถุประสงคข์องแนวทางการพฒันา   โดยพิจารณา    

คดัเลือกวตัถุประสงคข์องยุทธศาสตรก์ารพฒันาจากแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา   ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการ

พฒันาในช่วงสามปี  โดยนําวตัถุประสงคด์งักล่าวมาจดัทาํเป็นวตัถุประสงคข์องแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี  

บางครั้งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจกําหนดวตัถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาตั้งแต่ขั้นตอนการจดัทํา

แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาทอ้งถ่ินแลว้  แต่อาจนํามาปรบัใหช้ดัเจนและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในช่วงสามปี 

2. ในขั้นตอนน้ี  ท่ีประชุมจะรว่มกนัพิจารณากาํหนดโครงการ/กิจกรรมการพฒันา ท่ีจะตอ้ง

ดําเนินการตามแนวทางท่ีคดัเลือก  และโดยท่ีกิจกรรมท่ีจะดําเนินการยอ่มมีความหลากหลาย   ซ่ึงท่ีประชุม    

จะตอ้งพิจารณาในประเด็นดงัต่อไปน้ีดว้ย  คือ 
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1) พิจารณากิจกรรมท่ีตอ้งดําเนินการเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ของแนวทางการพฒันา  

ท่ีกาํหนดอยา่งรอบคอบ   เพ่ือใหไ้ดโ้ครงการ/กิจกรรมท่ีครบถว้น   ซ่ึงอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมท่ีองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินดําเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมท่ีร่วมดําเนินการกับหน่วยงานอ่ืนหรือโครงการ/

กิจกรรมท่ีหน่วยงานอ่ืนเป็นผูด้าํเนินการ 

2) พิจารณาจดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใตแ้นวทาง

เดียวกนัและระหวา่งแนวทางการพฒันา 

3) พิจารณาถึงความเช่ือมโยงของกิจกรรมทั้งในดา้นกระบวนการดําเนินงานและในดา้น

ของผลการดาํเนินงาน  เพ่ือบรรจุกิจกรรมลงในปีต่างๆ  ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

4) พิจารณาคดัเลือกโครงการ/กิจกรรม 

 จากความจาํเป็นเรง่ด่วน 

 ขีดความสามารถทางทรพัยากรการบริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 ความเช่ือมโยงของกิจกรรม  และระยะเวลาท่ีจะดาํเนินการ 

 

ขั้นตอนท่ี  5    การจดัทาํรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพฒันา 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพฒันาทอ้งถ่ินพิจารณาคดัเลือก โครงการท่ีสอดคลอ้ง

กบัแนวทางการพฒันาในช่วงสามปีมาจดัทาํรายละเอียดโครงการในดา้นเป้าหมาย ผลผลิต ผลลพัธ์ งบประมาณ  

ระยะเวลา  ผูร้บัผิดชอบ  และตัวช้ีวดัความสาํเร็จ    โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

ในปีแรกของแผนพฒันาสามปี  เพ่ือใหส้ามารถนําไปจดัทาํงบประมาณรายจา่ยประจาํปีไดต่้อไป    

 

ขั้นตอนท่ี  6     การจดัทาํรา่งแผนพฒันาสามปี 

  1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  จดัทาํรา่งแผนพฒันาสามปี  โดยมี

เคา้โครงประกอบดว้ย  7  ส่วน  ดงัน้ี 

ส่วนท่ี  1   บทนํา 

ส่วนท่ี  2   สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพ้ืนฐานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ส่วนท่ี  3   การวเิคราะหศ์กัยภาพ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันา 

ส่วนท่ี  4   วสิยัทศัน์  พนัธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันา 

ส่วนท่ี  5    ยุทธศาสตร ์ และแนวทางการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ส่วนท่ี  6   การนําแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาไปสู่การปฏิบติัและติดตามประเมินผล 

 
 2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  จดัเวทีประชาคม  ซ่ึงประกอบไป

ดว้ยคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  ประชาคมทอ้งถ่ิน  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  เพ่ือเสนอร่างแผนพฒันาสาม

ปีและรบัฟังความคิดเห็น  ขอ้เสนอแนะ  แลว้นําไปปรบัปรุงแผนพฒันาสามปีใหส้มบูรณ์ต่อไป 

 3.  คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  นํารา่งแผนพฒันาสามปีท่ีปรบัปรุง

แลว้เสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือพิจารณา 
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ขั้นตอนท่ี  7    การอนุมติัและประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปี 
  1.  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเสนอร่างแผนพฒันาสามปีท่ีผ่านการพิจารณาใหผู้บ้ริหาร

ทอ้งถ่ินเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน หรือเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนา

ทอ้งถ่ินระดบัอาํเภอในกรณีท่ีมีการมอบอาํนาจ  เพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

  2.  ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินนํารา่งแผนพฒันาสามปีท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสาน

แผนพฒันาทอ้งถ่ินหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ินระดับอําเภอในกรณีท่ีมีการมอบอาํนาจ  

เสนอขอรบัอนุมติัจากสภาทอ้งถ่ิน 

  3.  เม่ือสภาทอ้งถ่ินพิจารณาอนุมติัแผนพฒันาสามปีแลว้ สภาทอ้งถ่ินจะส่งใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ิน

ประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปีและนําไปปฏิบติั รวมทั้งแจง้สภาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการพฒันาจงัหวดั คณะกรรมการ

พฒันาอาํเภอ  คณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  คณะอนุกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ิน และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งประกาศใหป้ระชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดร้บัทราบโดยทัว่กนั 

 

 

1.4 ประโยชนข์องการจดัทาํแผนพฒันาสามปี 

 

การจดัทาํแผนพฒันาสามปี  เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดพิ้จารณา

อยา่งรอบคอบ  ใหเ้ห็นถึงความเช่ือมโยงระหวา่งแนวทางการดําเนินงานต่างๆ  ท่ีอาจเช่ือมโยงและส่งผลทั้งใน

เชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกนั  เพ่ือใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนํามาต ัดสินใจ  กาํหนดแนวทางการ

ดําเนินงานและใชท้รัพยากรทางการบริหารของทอ้งถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด แก่

ประชาชนในตาํบล 

นอกจากประโยชน์ในขา้งตน้แลว้  การจดัทาํแผนพฒันาสามปียงัมีประโยชน์อีก  ดงัน้ี    

1.  ทําใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินดําเนินงานแบบมีทิศทางมุ่งตรงไปยงัจุดมุ่งหมายท่ี

กาํหนดไวไ้ดอ้ยา่งสะดวกและเกิดผลดี 
2.  ทําใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   ตามความตอ้งการ 

ของประชาชน 

3. ทําใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  สามารถใชแ้ผนพัฒนาสามปีเป็นแนวทางการจดั      

ขอ้บญัญติังบประมาณ 

4. ทาํใหง้านในฝ่ายต่างๆ  มีการประสานกนัดีกิจกรรมท่ีดาํเนินมีความต่อเน่ืองกนั ก่อใหเ้กิด

ความเป็นระเบียบในงานต่างๆ  ท่ีทําซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรต่างๆ  อยา่งคุม้ค่านับวา่

เป็นการลดตน้ทุนท่ีดี  ก่อใหเ้กิดความประหยดักบัองคก์ร 

5. ทําใหป้ระชาชนได้ทราบล่วงหน้าว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะดําเนินกิจกรรม

อะไรบา้ง เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการติดตามตรวจสอบ และการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นไป

ดว้ยความถูกตอ้ง  โปรง่ใส 
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ส่วนท่ี ส่วนท่ี   
สรุปผลการพฒันาทอ้งถ่ินปีท่ีผ่านมา 

 

 

สรุปผลการพฒันาเทศบาลตาํบลแม่เมาะในปี งบประมาณ 2558 

 

2.1  การสรุปสถานการณก์ารพฒันา 

 

ในการพัฒนาทอ้งถ่ินท่ีผ่านมาเทศบาลตําบลแม่เมาะ ไดใ้ชแ้ผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการ 

กาํหนดทิศทางการพฒันาของเทศบาลตาํบลแม่เมาะ   ซ่ึงแนวทางการพฒันาดงักล่าว พิจารณาจาก 

3.1.1 อํานาจหน้าท่ีของเทศบาลตําบลแม่เมาะ  โดยเฉพาะอํานาจหน้าท่ีท่ีมีผลกระทบต่อ

ประโยชน์ของประชาชน เช่น  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  การผงัเมือง 

3.1.2 ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจ 

3.1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  กลุ่มจังหวัดและจังหวัด โดยใหเ้น้นดําเนินการใน

ยุทธศาสตรท่ี์สําคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง  เช่น การแกไ้ขปัญหาความยากจน การป้องกันและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติด 

3.1.4 กรอบนโยบาย  ทิศทาง แนวทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั 

3.1.5 นโยบายของผูบ้ริหารเทศบาลท่ีแถลงต่อสภาเทศบาลตําบลแม่เมาะโดยคํานึงถึงสถานะ

ทางการคลงัของเทศบาล และความจาํเป็นเรง่ด่วนท่ีตอ้งดาํเนินการมาประกอบการพิจารณาดว้ย 

 

 

 

2.2 การประเมินผลการนาํแผนพฒันาไปปฏิบติัในเชิงปริมาณ 

 

ผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2558  ของเทศบาลตําบลแม่เมาะโดยแสดงผลราย

ยุทธศาสตรแ์ละตามแนวทางการพฒันา ซ่ึงแบ่งเป็น  6 ยุทธศาสตร ์ 21  แนวทางการพฒันา  งบประมาณใน

การพฒันาตาํบลแมเ่มาะรวมเป็นเงินทั้งส้ิน  162,107,039.18  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 
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ก. การวางแผน 

เทศบาลตาํบลแม่เมาะ ได้จัดทาํแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี         

(พ.ศ. 2557-2559) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาํ

แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด    

เวทปีระชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน  

พ้ืนที่ ก่อนนาํมาจัดทาํโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 

เทศบาลตาํบลแม่เมาะ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) เม่ือวันที่    

27 มิถุนายน 2557 โดยได้กาํหนดโครงการที่จะดาํเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) 

 

 

รายงานสรุปผลการวางแผนพฒันา 3 ปี ปี 2557 

เทศบาลตาํบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลาํปาง  

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 3 ปี ปี 2558 

เทศบาลตาํบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลาํปาง 

 

ยทุธศาสตร ์
2558 2559 2560 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้าน

สาธารณปูโภค-สาธารณปูการ 
91 92,999,720.00 47 55,536,000.00 23 26,615,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้าน

การอนุรักษ์และบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
7 4,500,000.00 14 11,790,000.00 10 12,020,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้าน

เศรษฐกจิและการท่องเที่ยว 
23 13,761,800.00 23 15,120,000.00 26 23,350,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้าน

สงัคมและสขุภาวะอนามยั 
39 7,740,060.00 36 7,735,000.00 37 42,075,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้าน

การศึกษาและภมูปัิญญาท้องถิ่น 
25 24,130,000.00 13 17,770,000.00 12 14,770,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้าน

การเมอืงและการพัฒนาองคก์ร 
40 31,870,000.00 26 8,650,000.00 24 7,050,000.00 

รวม 225 175,001,580.00 159 116,601,000.00 132 125,880,000.00 
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ข. การจดัทํางบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลตาํบลแม่เมาะ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 2557 

โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จาํนวน 137 โครงการ งบประมาณ 103,657,653 บาท 

สามารถจาํแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 

 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอ้บญัญติั 

การพัฒนาด้านสาธารณปูโภค-สาธารณปูการ 42 52,014,723.00 

การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
5 1,790,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว 13 2,290,000.00 

การพัฒนาด้านสงัคมและสขุภาวะอนามัย 29 4,725,060.00 

การพัฒนาด้านการศึกษาและภมิูปัญญาท้องถิ่น 19 25,469,200.00 

การพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร 29 17,368,670.00 

รวม 137 103,657,653.00 
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ตาราง    :  แสดงการเปรียบเทียบโครงการตามยทุธศาสตร์เทศบาลตาํบลแม่เมาะ 

 

 
 

 

ตาราง    :  แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณตามยทุธศาสตร์เทศบาลตาํบลแม่เมาะ 
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ฉ. การใชจ่้ายงบประมาณ 

เทศบาลตาํบลแม่เมาะ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ โดยได้มีการก่อหน้ีผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 100 โครงการ จาํนวนเงิน 41,570,149 

บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  จาํนวน 100 โครงการ  จาํนวนเงิน 41,480,148 ล้านบาท  สามารถ

จาํแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 

ยุทธศาสตร ์

แผนการดําเนนิการ 

ทั้งหมด 
อนุมติังบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจ่าย 100% 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้าน

สาธารณปูโภค-สาธารณปูการ 
91.0 93.00 42.0 52.01 30.0 37.36 30.0 37.36 30.0 37.36 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้าน

การอนุรักษ์และบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
7.0 4.50 5.0 1.79 3.0 1.66 3.0 1.66 3.0 1.66 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว 
23.0 13.76 13.0 2.29 12.0 1.46 12.0 1.46 12.0 1.46 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้าน

สงัคมและสขุภาวะอนามัย 
39.0 7.74 29.0 4.73 27.0 3.79 27.0 3.79 27.0 3.79 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้าน

การศึกษาและภมิูปัญญาท้องถิ่น 
25.0 24.13 19.0 25.47 13.0 8.48 13.0 8.48 13.0 8.48 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้าน

การเมืองและการพัฒนาองค์กร 
40.0 31.87 29.0 17.37 24.0 6.17 24.0 6.17 24.0 6.17 

 

ตาราง    :  เปรียบเทียบจาํนวนโครงการตามแผนพฒันาสามปี  ประจาํปี พ.ศ.2558 
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ตาราง    :  เปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพฒันาสามปี  ประจาํปี พ.ศ.2558 
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สรุปผลสาํเร็จของแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2558 – 2560  

 

ความสําเร็จของการนาํแผนพฒันาสู่การปฏิบติั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

คิดความสาํเร็จของการวางแผนเป็นอตัรารอ้ยละ 

ยทุธศาสตร ์

ผลการดําเนินโครงการ 

ตามแผนพัฒนา 3 

ปี 

อนุมตัิ

งบประมาณ 

คดิเปอร์เซน็ต์

ความสาํเรจ็ 

1.การพัฒนาด้านสาธารณปูโภค-สาธารณปูการ 91 42 46.15% 

2.การพัฒนาด้านการอนุรักษแ์ละบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม 
7 5 71.43% 

3.การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการท่องเที่ยว 23 13 56.52% 

4.การพัฒนาด้านสงัคมและสขุภาวะอนามยั 39 29 74.35% 

5.การพัฒนาด้านการศึกษาและภมูปัิญญาท้องถิ่น 25 19 76.00% 

5.การพัฒนาด้านการเมอืงและการพัฒนาองคก์ร 40 29 72.50% 

รวมทุกยทุธศาสตร ์ 225 137 60.89% 

 

 
 

 

 



แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 
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- 14 - 

 

สรุป  :   เทศบาลตาํบลแม่เมาะ  ได้กาํหนดแผนงาน/โครงการ  บรรจุไว้ในแผนพัฒนา สาม

ปี (พ.ศ.2558 – 2560)  โดยในปี พ.ศ.2558  ได้มีการกาํหนดแผนงาน/โครงการ  ไว้ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา  จาํนวน  225  โครงการ สาํหรับไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4  สามารถนํามาจัดทาํงบประมาณ  

(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2558)  ได้จาํนวน  137  โครงการ  คิดความสําเร็จเป็น  

60.89% 

 

 

 

3.3  การประเมินผลการนาํแผนพฒันาไปปฏิบติัในเชิงคุณภาพ 

 

การประเมินความความสาํเร็จของการวางแผนพฒันาของเทศบาลตาํบลแม่เมาะ ประจาํปี 

พ.ศ.2558  ดงัน้ี 

ผลการพัฒนาเทศบาลตําบลแม่เมาะตามแผนพัฒนา 3 ปี ประจาํปี 2558 สรุปผลการพัฒนา

เทศบาลตําบลแม่เมาะ  ในปีงบประมาณ  2558 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือใหท้ราบถึงผลการดําเนินงานใน

แผนพัฒนาท่ีผ่านมา  ว่าเทศบาลไดนํ้าแผนงาน/ โครงการ / กิจกรรม  ไปปฏิบัติ เพ่ือแกไ้ขปัญหาความ

เดือดรอ้นและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดม้ากน้อยเพียงใด และบรรลุวตัถุประสงคก์ารพฒันาตาม

แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่าง ๆ หรือไม่   โดยการดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตาํบลแม่เมาะ (พ.ศ.2558-2560)   ซ่ึงดําเนินการโดยคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตาํบลแม่เมาะ 

 
การประเมินความพึงพอใจต่อการจดับริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลแม่เมาะ ประจาํปี 

พ.ศ.2558  ดงัน้ี 
 

การสาํรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาํบลแม่เมาะ ประจาํปี

งบประมาณ 2558 คร้ังน้ี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสาํรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพการ

ให้บริการของเทศบาลตาํบลแม่เมาะ ซ่ึงใช้วิธีการวิจัยเชิงสาํรวจเป็นกรอบในการดาํเนินงาน โดยกาํหนด

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้รับบริการต่อโครงการต่างๆ 5 งานบริการ คือ โครงการ

ให้บริการนํา้ด่ืมฟรี, การให้บริการงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, โครงการเทศบาลเคล่ือนที่, 

การจัดกจิกรรม งานสสีนัล้านนา มหาสงกรานต์แม่เมาะ คร้ังที่ 1  และ การจัดกิจกรรมงานมหกรรมอาหาร

ปลอดภัย คร้ังที่ 2 การศึกษาในคร้ังน้ีได้ดาํเนินงานครบถ้วนทุกข้ันตอนตามกรอบแนวคิดที่ได้กาํหนดไว้ และ

ได้นาํผลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ โดยได้ผลสรุปในภาพรวมซ่ึงสามารถอธบิายได้ดังน้ี 
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แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

เทศบาลตําบลแม่เมาะ  อาํเภอแม่เมาะ  จังหวดัลาํปาง- 

 

งานบริการ ค่าเฉลีย่ S.D. รอ้ยละ 

ระดบั

ความพงึ

พอใจ 

1. โครงการใหบ้ริการนํ้ าดืม่ฟรี 3.63 0.787 72.60 มาก 

2. การใหบ้ริการงานดา้นป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยั 
3.83 0.765 76.60 มาก 

3. โครงการเทศบาลเคลือ่นที ่ 3.73 0.663 74.60 มาก 

4. การจดักิจกรรม งานสีสนัลา้นนา มหาสงกรานต ์   

แม่เมาะ ครั้งที ่1 
3.92 0.846 78.40 **มาก 

5. การจดักิจกรรม งานมหกรรมอาหารปลอดภยั           

ครั้งที ่2 
3.45 0.821 69.00 มาก 

 
จากผลการประเมินพบว่าภาพรวมของความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อการใหบ้ริการ

ต่างๆ โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดบั  มาก  การใหบ้ริการที่สรา้งความพึงพอใจใหก้บัผูร้บับริการในอนัดบั

ที ่1 คือ การจดักิจกรรม งานสีสนัลา้นนามหาสงกรานตแ์ม่เมาะ  รองลงมาคือ การใหบ้ริการงานดา้น

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, โครงการเทศบาลเคลือ่นที่, โครงการใหบ้ริการนํ้ าดืม่ฟรี แลการจัด

กิจกรรม งานมหกรรมอาหารปลอดภยั ตามลําดบั  

 
รายงานผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในแต่ละงานบริการ ทั้ง 5 งานบริการ พบว่า

....... 

1) โครงการใหบ้ริการนํ้ าดืม่ฟรี 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการให้บริการนํา้ด่ืมฟรี ในภาพรวมมีความพึงพอใจ

ในระดับ มาก ประเดน็ที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ สถานที่ ต้ังมีความสะดวกต่อการ

ให้บริการ  รองลงมาคือ มีป้ายบอกข้ันตอนการให้บริการอย่างชัดเจน, อุปกรณ์ เคร่ืองกรองมีคุณภาพได้

มาตรฐาน  ตามลาํดับ  ซ่ึงผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะในการพัฒนาคร้ังต่อไปควรมีการปรับปรุงด้านการ

มีเจ้าหน้าที่คอยอาํนวยความสะดวก ณ จุดบริการนํา้ด่ืมฟรี 
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แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

เทศบาลตําบลแม่เมาะ  อาํเภอแม่เมาะ  จังหวดัลาํปาง- 

2) งานดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน

ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ  มาก  ประเดน็ที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ด้านการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที่ รองลงมาคือ ด้านสิ่งอาํนวยความสะดวก และ ด้านกระบวนการข้ันตอนการ

ให้บริการ ตามลําดับ  ซ่ึงผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะในการพัฒนาคร้ังต่อไปควรมีการปรับปรุงด้าน

ช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย และชัดเจน 

 
3) โครงการเทศบาลเคลือ่นที ่  

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการโครงการเทศบาลเคล่ือนที่  ในภาพรวมมี

ความพึงพอใจในระดับ  มาก  ประเดน็ที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ด้านสิ่งอาํนวยความ

สะดวก  รองลงมาคือ ช่องทางการให้บริการ และ ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ ตามลาํดับ  ซ่ึง

ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะในการพัฒนาคร้ังต่อไปควรมีการปรับปรุงด้าน การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

 
4) งานสีสนัลา้นนา มหาสงกรานตแ์ม่เมาะ ครั้งที ่1 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงานสสีนัล้านนา มหาสงกรานต์แม่เมาะ คร้ังที่ 1 ใน

ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก ประเดน็ที่มีความพึงพอใจสงูที่สดุ 3 อันดับ ได้แก่ รูปแบบของการ

จัดงานมีความน่าสนใจ  รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน และการแสดงถึง

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์  ตามลาํดับ  ซ่ึงผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะในการพัฒนาคร้ังต่อไป

ควรมีการปรับปรุง ในด้านการขยายเวลาการจัดงานอย่างน้อย 2 วัน 

 
5) งานมหกรรมอาหารปลอดภยั ครั้งที ่2 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย คร้ังที่ 2 ในภาพรวม

มีความพึงพอใจในระดับ มาก ประเดน็ที่มีความพึงพอใจสงูที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ รูปแบบของการจัดงานมี

ความน่าสนใจ  รองลงมาคือ การรักษาความปลอดภัยภายในงาน และความพร้อมของสถานที่จัดกิจกรรม  

ตามลําดับ  ซ่ึงผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะในการพัฒนาคร้ังต่อไปควรมีการปรับปรุง ในด้านการ

ประชาสมัพันธก์ารจัดกจิกรรมอย่างทั่วถึง 
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เทศบาลตําบลแม่เมาะ  อาํเภอแม่เมาะ  จังหวดัลาํปาง- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แม้ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาลตาํบลแม่เมาะจะอยู่ในระดับมากก็

ตาม ทางเทศบาลตําบลแม่เมาะก็ควรที่จะพัฒนาองค์กรต่อไปอีก ซ่ึงสิ่ งที่ควรให้ความสําคัญคือ            

การติดตามปัญหาต่างๆของชาวบ้าน เพ่ือทาํการแก้ไขและปรับปรุง การลงพ้ืนที่พบปะกับชาวบ้านและ       

การพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความสามารถอยู่อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการอบรมให้เจ้าหน้าที่มีหลัก          

ธรรมาภิบาลในการปฏบัิติงาน และที่สาํคัญที่สุดอีกประการน้ันคือ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมมาก

ย่ิงข้ึนทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การจัดให้มีตู้รับฟังความคิดเหน็ของผู้รับบริการ 

การจัดเสวนา แลกเปล่ียนความคิดซ่ึงกันและกัน ตามโอกาสต่างๆ เพ่ือนําความคิดเห็นเหล่าน้ันมา

ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทาํงานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนมากที่สุด ทั้งน้ีเพ่ือประชาชนใน

ท้องถิ่นและภาพลักษณ์ขององค์กรเอง 

 
 

 

 

 

ส่วนท่ี ส่วนท่ี   
การนาํแผนพฒันาสามปีไปสูก่ารปฏิบตั ิ

 

 

33 
งานมหกรรมอาหาร

ปลอดภัย ครั�งที� 2

69.0%

โครงการให้บริการน�ําดื�มฟรี

72.6%

การให้บริการงานด้าน

ป�องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

76.6%

โครงการเทศบาลเคลื�อนที�

74.6%

การจัดกิจกรรม งานสีสัน

ล้านนา มหาสงกรานต์แม่

เมาะ

78.4%

ผลสํารวจความพึงพอใจ



แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

เทศบาลตําบลแม่เมาะ  อาํเภอแม่เมาะ  จังหวดัลาํปาง- 

 

วิสัยทัศน 2561  เทศบาลตําบลแมเมาะ จังหวัดลําปาง 
 

วิสยัทศัน ์(VISION) 

“””สังคมแห่งการเรยีนรู ้ มุ่งสู่เศรษฐกิจสรา้งสรรค ์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล 

 บรกิารสาธารณะท่ัวถึง” 

 

พนัธกิจ (MISSION) 

1) การจดับริการสาธารณะและบริหารจดัการทรพัยากรทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) การสรา้งคุณภาพชีวติและสงัคมท่ีเขม้แข็ง บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจท่ีดี 

3) การส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวติ 

4) การพฒันาการเมืองและส่งเสริมการบริหารอยา่งมีส่วนรว่ม 

   

 

ยุทธศาสตรท่ี์  1   การพฒันาดา้นสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

• ประชาชนไดร้บัการจดับริการสาธารณะอยา่งทัว่ถึงและครอบคลุมตามกฎหมายกาํหนด 

 

ตวัช้ีวดั 

• รอ้ยละความพึงพอใจในการจดับริการสาธารณะของประชาชนในพ้ืนท่ี 

 

กลยุทธท่ี์  1.1  การพฒันาดา้นการคมนาคมและการจดัการจราจร 

1.) พฒันาเสน้ทางคมนาคมในเขตพ้ืนท่ีใหมี้สภาพท่ีสมบูรณ์ ไดม้าตรฐาน 

2.) จัดระบบการจราจร การติดตั้งเคร่ืองหมายบนเสน้ทาง การติดตั้งสัญญาไฟ

จราจร 
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กลยุทธท่ี์  1.2  การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและระบบประปา 

1.) การขยายเขตไฟฟ้าใหค้รอบคลุมทุกครวัเรือน 

2.) การติดตั้งไฟส่องสวา่งตามเสน้ทางคมนาคมทุกหมู่บา้น และทางสาธารณะ 



แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

เทศบาลตําบลแม่เมาะ  อาํเภอแม่เมาะ  จังหวดัลาํปาง- 

3.) การปรบัปรุง และการขยายเขตน้ําประปาภาคครวัเรือนใหค้รอบคลุม 

กลยุทธท่ี์  1.3  การจดัการผงัเมืองชุมชน 

1.) จดัวางผงัเมืองชุมชนเพ่ือกาํหนดพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม 

2.) บริหารจดัการท่ีดิน และกาํหนดการใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน 

3.) การควบคุมการก่อสรา้ง และการรุกลํ้าพ้ืนท่ีสาธารณะ 

4.) การกาํหนดมาตรฐานความปลอดภยัสาํหรบัอาคารต่างๆ 

กลยุทธท่ี์  1.4  พฒันาบริการพ้ืนฐานดา้นอ่ืน ๆ  

1.) การจดับริการสาธารณะดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐานของชุมชนใหค้รอบคลุม เช่น 

อาคาร  ศูนยเ์รียนรู ้ อาคารสินคา้ชุมชน ฯลฯ 

2.) การพฒันาและจดัใหมี้บริการสาธารณะท่ีเป็นส่วนรวม เช่น การสรา้งพิพิธภณัฑ์

ชุมชน  ศูนยก์ารท่องเท่ียวชุมชน  สนามกีฬาตาํบล  ฯลฯ 

 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2    การพฒันาดา้นการอนุรกัษแ์ละบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

• การบริหารจัดการน้ําเพ่ือการป้องกันและลดอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอย่างมีระบบ และเกิด

ประโยชน์สูงสุด 

• การอนุรกัษ์  ฟ้ืนฟู และการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรทางธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 

ตวัช้ีวดั 

• จาํนวนแหล่งน้ําในเขตพ้ืนท่ีไดร้ับการพัฒนาปรบัปรุงและแกไ้ขปัญหาเพ่ือรองรบัอุบัติภัยทาง

ธรรมชาติท่ีจะเกิดข้ึน 

• การจดักิจกรรมท่ีตอบสนองต่อการฟ้ืนฟูทรพัยากรทางธรรมชาติ 

 

กลยุทธท่ี์  2.1  การอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม 

1.) การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูทรพัยากรทางธรรมชาติ 

2.) การส่งเสริมการบริหารจดัการป่าชุมชนอยา่งเป็นระบบ 

3.) การจดัตั้งกลุ่ม  องคก์รท่ีเก่ียวกบัการอนุรกัษ์ป่าและทรพัยากรทางธรรมชาติ 

 

 

 

- 20 – 

 

 
กลยุทธท่ี์  2.2  การบริหารจดัการน้ําเพ่ือการป้องกนัอุทกภยัและภยัแลง้ 

1.) การพฒันา ปรบัปรุง แหล่งน้ําทางธรรมชาติใหร้องรบัการเกิดอุทกภยัในพ้ืนท่ีได ้



แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

เทศบาลตําบลแม่เมาะ  อาํเภอแม่เมาะ  จังหวดัลาํปาง- 

2.) การจดัทาํพ้ืนท่ีเส่ียงภยัและรว่มบริหารจดัการน้ําอยา่งเป็นระบบ 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3    การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

• การพฒันาและเพ่ิมศกัยภาพทางการผลิตและการส่งเสริมตลาดสินคา้ 

• การสนับสนุนกิจกรรมภาคการเกษตร และส่งเสริมอาชีพท่ีหลากหลาย 

• การบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนใหเ้กิดเป็นรูปธรรม 

• การสนับสนุนกลุ่มกิจกรรมท่ีตอบสนองดา้นการท่องเท่ียว  เช่น กลุ่มโฮมสเตย ์ กลุ่มศูนยเ์รียนรู ้

และสาธิต 

 

ตวัช้ีวดั 

• เกิดผลิตภณัฑชุ์มชนในระดบัจงัหวดั 

• แหล่งท่องเท่ียวไดร้บัการพฒันาปรบัปรุง 

• มีกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียว 

 

กลยุทธท่ี์  3.1  การสง่เสริมอาชีพและการพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชน 

1.) สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาชีพเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการผลิต 

2.) พฒันาอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตชุมชน 

3.) บริหารจดัการผลิตภณัฑชุ์มชน พรอ้มมีตลาดรองรบั 

กลยุทธท่ี์  3.2  การส่งเสริมการท่องเท่ียว 

1.) พฒันาปรบัปรุงโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียว 

2.) การพฒันาสถานท่ีท่องเท่ียวใหช้ดัเจนและมีความสะดวก เป็นเอกลกัษณ ์

3.) พฒันาศกัยภาพบุคลากรหรือการสรา้งเครือขา่ยดา้นการท่องเท่ียว 

4.) จดักิจกรรมท่ีรองรบัหรือสอดคลอ้งกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

กลยุทธท่ี์  3.3  การพฒันาแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร 

1.) พฒันาปรบัปรุงแหล่งน้ําเพ่ือรองรบัการทาํเกษตรในทุกฤดู 

2.) จดัสรา้งแหล่งน้ําสาํรองสาํหรบัการทาํการเกษตร 
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กลยุทธท่ี์  3.4  การส่งเสริมพลงังานทดแทน 

1.) ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนในการผลิตพลงังานทดแทน 

2.) สรา้งภาคีเครือขา่ยดา้นการส่งเสริมการทาํกิจกรรมพลงังานทดแทน 



แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

เทศบาลตําบลแม่เมาะ  อาํเภอแม่เมาะ  จังหวดัลาํปาง- 

กลยุทธท่ี์  3.5  การลงทุนและการพาณิชย ์

1.) การส่งเสริมกิจกรรมท่ีเป็นการลงทุนเพ่ือการสรา้งรายไดใ้หอ้งคก์ร 

2.) การใหก้ารบริการสาธารณะท่ีก่อเกิดกระบวนการสรา้งรายได ้

 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4    การพฒันาดา้นสงัคมและสุขภาวะอนามยั 

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

• ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตาํบลแม่เมาะมีคุณภาพชีวติ (Quality of life) ท่ีดี 

• ประชาชนไดร้บัการบริการดา้นสุขภาวะอนามยัอยา่งทัว่ถึง 

 

ตวัช้ีวดั 

• ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจดัการดา้นการพฒันาคุณภาพชีวติท่ีดี ในมิติทั้ง 4 ดา้น 

• ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจดัการดา้นการใหบ้ริการงานสาธารณสุข 

 

กลยุทธท่ี์  4.1  การสงัคมสงเคราะห ์

1.) การจดักิจกรรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติราษฎรใหมี้ความเป็นอยูท่ี่ดีตาม

เกณฑม์าตรฐานกาํหนด 

2.) การช่วยเหลือและการสงัคมสงเคราะหอ์ยา่งทัว่ถึง 

3.) การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน เพ่ือเสริมสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัสงัคม 

กลยุทธท่ี์  4.2  การกีฬานันทนาการ 

1.) ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพ่ือความเขม้แข็งของชุมชน 

2.) สนับสนุนกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชนในการแขง่ขนักีฬาทุกประเภท 

3.) ขบัเคล่ือนและส่งเสริมการสรา้งสุขภาพของคนในชุมชนดว้ยกิจกรรมกีฬาและ

การออกกาํลงักาย 

กลยุทธท่ี์  4.3  การสง่เสริมสุขภาพอนามยัประชาชน 

1.) จัดระบบบริการสาธารณะตามอํานาจหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ และ

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

2.) การสรา้งชุมชนใหเ้ป็นสงัคมและการมีสุขภาวะท่ีดี 
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กลยุทธท่ี์  4.4  การป้องกนัและระงบัโรค 

1.) จดัระบบการควบคุมและป้องกนัโรคอยา่งมีประสิทธิภาพ 



แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

เทศบาลตําบลแม่เมาะ  อาํเภอแม่เมาะ  จังหวดัลาํปาง- 

2.) จดัเตรียมความพรอ้มทุกดา้นในการป้องกนัและควบคุมโรคระบาดในพ้ืนท่ี 

กลยุทธท่ี์  4.5  การจดัการขยะและมลภาวะชุมชน 

1.) บริหารจดัการขยะชุมชนอยา่งถูกสุขลกัษณะ 

2.) ส่งเสริมกิจกรรมการจดัการขยะ เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ต่อการสรา้งรายไดแ้ละการ

นํามาใชป้ระโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ 

3.) ป้องกนั ควบคุม และเฝ้าระวงัมลภาวะชุมชนอยา่งเขม้งวด 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี์ 5    การพฒันาดา้นการศึกษาและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

• ประชาชนสามารถเขา้ถึงการรบับริการและโอกาสทางการศึกษา แหล่งเรียนรูไ้ดอ้ยา่งทัว่ถึงและ

ครอบคลุมทุกคน 

• ส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน  ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา

อยา่งต่อเน่ือง 

• ส่งเสริมและรว่มอนุรกัษ์วฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินอยา่งทัว่ถึง 

• จดัตั้งศูนยก์ารเรียนรูท้างวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชน 

 

ตวัช้ีวดั 

• รอ้ยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดัการศึกษาในทอ้งถ่ิน 

• สถานศึกษาทอ้งถ่ินไดม้าตรฐาน 

• ชุมชนเกิดแหล่งเรียนรูท้างวฒันธรรมอยา่งเป็นรูปธรรม 

• มีศูนยว์ฒันธรรมระดบัอาํเภอ 

 

กลยุทธท่ี์  5.1  การสง่เสริมศิลปวฒันธรรมประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

1.) ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรูว้ฒันธรรมทอ้งถ่ินในชุมชน สถานศึกษา 

2.) สนับสนุนกิจกรรมประเพณีทอ้งถ่ินอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง 
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กลยุทธท่ี์  5.2   การพฒันาแหล่งเรียนรูแ้ละการจดัการศึกษา 

1.) จดัสรา้งโครงสรา้งพ้ืนท่ี และการสนับสนุนส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 



แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

เทศบาลตําบลแม่เมาะ  อาํเภอแม่เมาะ  จังหวดัลาํปาง- 

2.) จดัตั้งศูนยเ์รียนรู ้เพ่ือการเรียนรูต้ลอดชีวติ 

3.) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาทุกระดบั 

กลยุทธท่ี์  5.3   การส่งเสริม สนับสนุน และเตรียมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน 

1.) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเพ่ือการรองรบัการเป็นประชาคมอาเซียน 

2.) ส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษาเพ่ือการเป็นประชาคมอาเซียน 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี์ 6    การพฒันาดา้นการเมืองและการพฒันาองคก์ร 

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

• ประชาชนมีกระบวนการการมีส่วนรว่ม (Participation) ในกิจกรรมทางการเมือง – การบริหารทุก

ระดบั 

• สร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชนโดยประชาชนในชุมชนเป็นผู้จัดการตนเองด้วย

กระบวนการ Community Base Research (CBR)  

• ส่วนราชการมีความเขม้แข็ง มีการบริหารจดัการดว้ยหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 

ตวัช้ีวดั 

• รอ้งละของประชาชนเขา้มามีส่วนรว่มในกระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน 

• ทุกชุมชนมีแผนพฒันาหมู่บา้นเพ่ือการจดัการตนเอง 

• ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการดา้นการสรา้งกระบวนการมีส่วนรว่มต่อชุมชน 

 

กลยุทธท่ี์  6.1  การส่งเสริมกระบวนการสมานฉนัท ์การมีส่วนรว่มและการสรา้งพลเมืองดี 

1.) การสนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนแม่บทชุมชนอย่างต่อเน่ืองและใหเ้กิด

ประสิทธิภาพ 

2.) การจดัทาํแผนพฒันาหน่วยงานยดึหลกัการมีส่วนรว่มในการดาํเนินงาน 

3.) การส่งเสริมกิจกรรมการสรา้งความรกั สามคัคี และกระบวนการสมานฉันท์ของ

คนในชุมชน 
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กลยุทธท่ี์  6.2  การพฒันาระบบฐานขอ้มูลชุมชน 

1.) จดัตั้งศูนยข์อ้มูลชุมชน  ขอ้มูลงานทะเบียนราษฎรอยา่งมีประสิทธิภาพ 



แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

เทศบาลตําบลแม่เมาะ  อาํเภอแม่เมาะ  จังหวดัลาํปาง- 

2.) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการใชส่ื้อเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการขอ้มูล

ชุมชน 

กลยุทธท่ี์  6.3  การปรบัปรุง  การพฒันาเคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละสถานท่ีปฏิบติัการ  

1.) การจดัหา จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์  ส่ือเทคโนโลยเีพ่ือรองรบัการใหบ้ริการประชาชน

ในทุกดา้น และเกิดประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ 

2.) การจัดสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานสําหรับรองรับภารกิจท่ีได้รับถ่ายโอนและ

ใหบ้ริการประชาชนในพ้ืนท่ี 

กลยุทธท่ี์  6.4  การพฒันาศกัยภาพบุคลากร 

1.) ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน

เพ่ือการใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

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



แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

เทศบาลตําบลแม่เมาะ  อาํเภอแม่เมาะ  จังหวดัลาํปาง- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

เทศบาลตําบลแม่เมาะ  อาํเภอแม่เมาะ  จังหวดัลาํปาง- 

 

 



แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) 

เทศบาลตําบลแม่เมาะ  อาํเภอแม่เมาะ  จังหวดัลาํปาง 

ส่วนท่ี ส่วนท่ี   
แนวทางการตดิตามประเมินผล 

 

 

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามประเมินผล 

 

แนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี  

1. การติดตาม  ( Monitoring )   

  การติดตาม จะทาํใหท้ราบวา่ขณะน้ีไดมี้การปฏิบติัตามแผนยุทธศาสตร ์หรือแผนพฒันาสาม

ปี ถึงระยะใดแลว้  ซ่ึงใชเ้ทคนิค เคร่ืองมือระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและการติดตามประเมินผลของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-Plan) 

 

  2. การประเมินผล (Evaluation) 

  การประเมินผลแผนพัฒนา จาํเป็นตอ้งมีเกณฑม์าตรฐาน (Standard criteria) และตัวช้ีวดั

(Indicators) เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการประเมินเพ่ือใหเ้กิดความชดัเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรบั 

โดยประกอบดว้ยเกณฑท่ี์สาํคญั ใน 2 ระดบั คือเกณฑก์ารประเมินหน่วยงาน และเกณฑก์ารประเมินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผลโครงการในภาพรวมภายในเดือนธันวาคม พรอ้มรายงานต่อสภาทอ้งถ่ิน 

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถ่ิน และประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชน

ทราบโดยทัว่กนั 
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แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) 

เทศบาลตําบลแม่เมาะ  อาํเภอแม่เมาะ  จังหวดัลาํปาง 

- 178 – 

4.2  ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือท่ีใชใ้นการติดตามและประเมินผล 

 
 องคก์รรบัผิดชอบในการติดตามและประเมินผล  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทําแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

พ.ศ. 2548 

ขอ้ 48 กําหนดใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา

ทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 

1)  สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีสภาทอ้งถ่ินคดัเลือก จาํนวนสามคน 

2)  ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ินท่ีประชาคมทอ้งถ่ินคดัเลือกจาํนวนสองคน 

3)  ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือกจาํนวนสองคน 

4)  หวัหน้าส่วนการบริหารท่ีคดัเลือกกนัเองจาํนวนสองคน 

5)  ผูท้รงคุณวุฒิท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือกจาํนวนสองคน 

โดยใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทาํหน้าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หน่ึงคนทําหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการขอ้ 48 ใหมี้วาระอยูใ่นตําแหน่งคราวละ สองปีและ

อาจไดร้บัการคดัเลือกอีกได ้ โดยมีอาํนาจหน้าท่ี ตามระเบียบ ขอ้ 29 ดงัน้ี 

1)  กาํหนดแนวทาง วธีิการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

2)  ดาํเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้าการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อ 

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพ่ือใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนทราบโดยทัว่กนั อยา่งน้อย ปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคม

ของทุกปี ทั้งน้ีใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่ สามสิบวนั 

4)  แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทาํงานเพ่ือช่วยปฏิบติังานตามท่ีเห็นสมควรทั้งน้ียงัได ้

กาํหนดไวใ้นระเบียบฯ ขอ้ 30 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจมอบใหห้น่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาํเนินการ

หรือรว่มดาํเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาได ้โดยมีขั้นตอนดาํเนินการดงัน้ี 

1)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ินจดัทําร่างขอ้กําหนด 

ขอบขา่ยและรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหห้น่วยงานดาํเนินการเพ่ือเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

2)  ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพิจารณาอนุมติั  ขอ้กาํหนด ขอบขา่ยและรายละเอียดของงาน 

3)  หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ดาํเนินงานหรือรว่มดาํเนินการติดตามและประเมินผล 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

4)  ให ้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและ

ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผล เพ่ือประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผูบ้ริหารทอ้องถ่ิน 

5)  ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการ

พฒันาทอ้งถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กัน  

อยา่งน้อย ปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งน้ีใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกวา่ สามสิบวนั

และ 



แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) 
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ขอ้ 31  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือใหก้ารบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินสอดคลอ้งกับแนวนโยบายของรฐับาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมี้การติดตามและ

ประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินไดต้ามเหมาะสม   

                                                                                                         

 

 การกาํหนดวิธีการและหว้งเวลา ในการ ติดตามและประเมินผล 

รูปแบบวธีิการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้

ใชแ้นวทางท่ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินกาํหนด โดยใชแ้บบรายงานการติดตามแลประเมินผล

แผนพฒันาเทศบาลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 3 แบบ และมีเคร่ืองมือในการติดตาม 2 

แบบ  

1) แบบประเมินแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาเทศบาล(Input) 

2) แบบติดตามการดาํเนินงาน(Process) 

3)แบบประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์(Output) 

แบบท่ี 1 การประเมินผลแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา เป็นการประเมินผลการจดัทาํแผน

ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีจะประเมินตนเองวา่มีการดาํเนินงานตามขั้นตอน การทาํแผน

ยุทธศาสตรห์รือไม่ ใหถื้อปฏิบติัและรายงานเม่ือองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินไดป้ระกาศใชแ้ผนยุทธศาสตรก์าร

พฒันาแลว้ 

แบบท่ี 2 แบบติดตามการดาํเนินงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินเป็นการติดตามความ 

กา้วหน้าในการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามยุทธศาสตรท่ี์กาํหนด มีการประเด็นการติดตาม คือ  

1) การติดตามผลการดาํเนินงานและการเบิกจา่ยงบประมาณตามแผนพฒันา 3 ปี 

2) ติดตามผลการดาํเนินงานและการเบิกจา่ยงบประมาณตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

3) ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงาน 

 

การรายงานใหร้ายงานรายไตรมาส (ทุก 3 เดือน) 

1. เดือน ตุลาคม       –     เดือน ธนัวาคม 

2. เดือน มกราคม     –     เดือน มีนาคม 

3. เดือน เมษายน      –     เดือน มิถุนายน 

4. เดือน กรกฎาคม   –     เดือน กนัยายน 

 

แบบประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัครั้งน้ี  เป็นแบบสอบถาม  โดยแบ่ง

แบบสอบถามเป็นงานแต่ละดา้นท่ีเทศบาลตาํบลแมเ่มาะใหบ้ริการ 

  ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกับขอ้มูลทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถาม  มีลักษณะ

เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
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  ตอนท่ี  2  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูร้บับริการจากเทศบาลตําบลแม่

เมาะ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิรท์  (Likert   scale)  มี 5  ระดบั  โดย

กาํหนดเกณฑก์ารใหน้ํ้าหนักคะแนนระดบัความคิดเห็น  ดงัน้ี 

  4 หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจ มากท่ีสุด 

  3 หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจ มาก 

  2 หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจ ปานกลาง 

  1 หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจ นอ้ย 

  0 หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจ ไมพ่อใจ 

และในตอนน้ียงัมีแบบสอบถามเก่ียวกบัจุดเด่น  ปัญหาท่ีพบ  จุดท่ีควรปรบัปรุง  และ

ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิด  
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ส่วนท่ี ส่วนท่ี   

ภาคผนวก 
 

 

6.1  รูปแผนท่ีตามแผนพฒันา 

 

 

1. การแบ่งเขตการปกครองทอ้งที่ 

เทศบาลตาํบลแม่เมาะ มีจาํนวนหมู่บา้นท่ีอยูใ่นเขตรบัผิดชอบดูแล  จาํนวน  12  หมูบ่า้น  

ช่ือหมูบาน หมูท่ี 
จํานวน

ประชากร 
ครัวเรือน 
(หลัง) 

ภาพถายทางภูมิศาสตร 

บานหวยเปด 1 809 870  
 
 
 
 
 

บานหวยรากไม 2 891 372  
 
 
 
 
 

บานหางฮุง 3 231 259  
 
 
 
 
 

55 
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ช่ือหมูบาน หมูท่ี 
จํานวน

ประชากร 
ครัวเรือน 
(หลัง) 

ภาพถายทางภูมิศาสตร 

บานเมาะสถานี 4 692 284  
 
 
 
 
 

บานปงชัย 5 
 
 
 
 

 

1,174 487  
 
 
 
 
 

     

บานหวยคิง 6 1,448 1,624  
 
 
 
 
 

บานใหมนาแขม 7 1,746 817  
 
 
 
 
 

บานเมาะหลวง 8 3,018 1,218  
 
 
 
 
 

- 182- 



แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) 

เทศบาลตําบลแม่เมาะ  อาํเภอแม่เมาะ  จังหวดัลาํปาง 

ช่ือหมูบาน หมูท่ี 
จํานวน

ประชากร 
ครัวเรือน 
(หลัง) 

ภาพถายทางภูมิศาสตร 

บานเวียงสวรรค 9 1,921 6905  
 
 
 
 
 

บานใหมมงคล 10 1,641 537  
 
 
 
 
 

บานนาแขมพัฒนา 11 1,382 541  
 
 
 
 
 

บานเวียงหงส
ลานนา 

12 844 347  
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แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

เทศบาลตาํบลแม่เมาะ  จงัหวดัลาํปาง 

 

ท่ี ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1 ขอ้มูลสภาพทัว่ไปขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 10 

2 การวเิคราะหส์ภาวการณ์และศกัยภาพ 25 

3 ยุทธศาสตรป์ระกอบดว้ย 65 

 3.1 วสิยัทศัน์ (5) 

3.2 พนัธกิจ (5) 

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร ์ (10) 

3.4 เป้าประสงคข์องแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (5) 

3.5 ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร ์ (15) 

3.6 กลยุทธของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (10) 

3.7 บญัชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (15) 

รวม 100 
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การประเมินคุณภาพของแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลตาํบลแม่เมาะ  จงัหวดัลาํปาง 



แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) 

เทศบาลตําบลแม่เมาะ  อาํเภอแม่เมาะ  จังหวดัลาํปาง 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได ้

1. ขอ้มูลสภาพทัว่ไปของ

อปท. 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี 10 10 

- ขอ้มูลการปกครอง ประชากร ทรพัยากร โครงสรา้งพ้ืนฐาน

สถานท่ีท่องเท่ียว เป็นตน้ และขอ้มูลเชิงสถิติท่ีสาํคญั 

(3) (3) 

- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะ

คลา้ยกนั 

(3) (3) 

- การสาํรวจและจดัเก็บขอ้มูลเพ่ือการจดัทาํแผนพฒันาและ / 

หรือการใชข้อ้มูล จปฐ. 

(2) (2) 

- มีขอ้มูลสรุปผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมา (เพ่ือดูการดาํเนินงาน

ในแต่ละปีท่ีผ่านมาวา่มีการดําเนินการบรรลุเป้าหมายของ

ยุทธศาสตรข์องแผนพฒันามากน้อยเพียงใด 

(2) (2) 

2. การวิเคราะห์

สภาวการณแ์ละศกัยภาพ 

ครอบคลมุการวิเคราะห ์ขอ้มูลท่ีสาํคญั ดา้นเศรษฐกิจสงัคม 

และทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและมีการวิเคราะห์

เปรียบเทียบขอ้มูลท่ีสาํคญั เพ่ือช้ีใหเ้ห็นศกัยภาพปัญหาและ

ความตอ้งการ 

25 20 

  • การวิเคราะหข์อ้มูลเพ่ือการจดัทาํแผนพฒันาและ / หรือ 

จปฐ. 

4 2 

      - ภาพรวมรายไดค้รวัเรือน การสรา้งอาชีพ (2) (1) 

      - มีการวเิคราะห ์หรือเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีสาํคญัของจงัหวดั

และแสดงใหเ้ห็นศกัยภาพและระดบัความรุนแรงของปัญหา 

(2) (1) 

   • การวิเคราะหข์อ้มูลสงัคม 5  3 

      - ครอบคลุมการวเิคราะหข์อ้มูลท่ีสาํคญัดา้นสงัคม เชน่

กาํลงัแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 

ปัญหายาเสพติด เป็นตน้ 

(3) (2) 

      - มีการวเิคราะห ์หรือ เปรียบเทียบขอ้มูล ท่ีสาํคญัของอปท. 

และแสดงใหเ้ห็นศกัยภาพและระดบัความรุนแรงของปัญหา 

(2) (1) 

    • การวิเคราะหข์อ้มูลทรพัยากรฯ และส่ิงแวดลอ้ม 5 4  

      - ครอบคลุมการวเิคราะหข์อ้มูลท่ีสาํคญั ดา้น

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

(2) (2) 

      - มีการนําเสนอใหเ้ห็นถึงสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและ

ภายนอกของ อปท. 

(3) (2) 

    • SWOT ตอ้งสอดคลอ้งกบัโอกาสและศกัยภาพของอปท. 5  5  

      - การวเิคราะหส์อดคลอ้งกบัการวเิคราะหข์อ้มูลพ้ืนฐาน (3) (3) 

      - มีการจาํแนกผลการวเิคราะหปั์จจยัภายในภายนอกอยา่ง

ถูกตอ้ง 

(2) (2) 
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เทศบาลตําบลแม่เมาะ  อาํเภอแม่เมาะ  จังหวดัลาํปาง 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได ้

    • สรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการของประชาชนเชิง

พ้ืนท่ี 

6 6 

       - มีการประมวลปัญหาและความตอ้งการของประชาชนใน

พ้ืนท่ีโดยช้ีใหเ้ห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความ

ตอ้งการ 

(2) (2) 

       - มีการระบุปัญหาหรือความตอ้งการในเชิงพ้ืนท่ีหรือ

กลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน 

(2) (2) 

       - การใชแ้ผนชุมชน / แผนหมู่บา้นเป็นส่วนประกอบในการ

จดัทาํแผนพฒันา 

(2) (2) 

3. ยุทธศาสตร ์  65 62 

     3.1 วิสยัทศัน ์     • มีลกัษณะแสดงสถานภาพท่ี อปท. ตอ้งการจะเป็นหรอื

บรรลถึุงในอนาคตอยา่งชดัเจน สอดคลอ้งกบัโอกาสและ

ศกัยภาพท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของ อปท. 

5 5 

      - จุดเน้นและส่ิงท่ีตอ้งการจะเป็น สอดคลอ้งกบัการ

วเิคราะหข์อ้มูล 

(3) (3) 

      - มีความเป็นไปได ้ตามศกัยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ี (2) (2) 

      3.2 พนัธกิจ  5 5 

      - แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเป็น เพ่ือนําไปสู่การบรรลุ

วสิยัทศัน์ 

(3) (3) 

      - มีความเป็นไปไดใ้นเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ (2) (2) 

    3.3 ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

    • มีความชดัเจน สอดคลอ้งกบัวิสยัทศันแ์ละเง่ือนไข

เฉพาะของพ้ืนท่ี 

10 10 

      - ยุทธศาสตรแ์สดงถึงทิศทางการพฒันา (4) (4) 

      - ยุทธศาสตรเ์ช่ือมโยงสอดคลอ้งกนัและตอบสนองปัญหา

ศกัยภาพของ อปท. 

(4) (4) 

      - มีความสอดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาล แผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาค

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั และกรอบยุทธศาสตรก์ารพฒันา

ของ อปท. 

(2) (2) 

     3.4 เป้าประสงค ์     • สอดคลอ้งกบัประเด็นยุทธศาสตร ์ 5 5 

      - มีความสอดคลอ้งและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ์ (3) (3) 

      - มีความชดัเจนเป็นรูปธรรมแสดงใหเ้ห็นวา่มีความตอ้งการ

ท่ีจะบรรลุอะไรในช่วง 4 ปี 

(2) (2) 

     3.5 ตวัช้ีวดัและค่า

เป้าหมายของแตล่ะ

ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย 15 13 

     • ตวัช้ีวดั 9 8 
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เทศบาลตําบลแม่เมาะ  อาํเภอแม่เมาะ  จังหวดัลาํปาง 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได ้

ประเด็นยุทธศาสตร ์        - มีความชดัเจนสอดคลอ้งกบัเป้าประสงค ์และสะทอ้น

ผลลพัธต์ามเป้าประสงค ์

(5) (4) 

       - สามารถวดัไดใ้นเชิงปริมาณและคุณภาพ (4) (4) 

     • ค่าเป้าหมาย 6 5 

       - แสดงถึงความกา้วหนา้ในแต่ละปี (3) (3) 

       - มีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นขีดความสามารถท่ีทาํไดท้ั้งดา้น

ปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค 

(3) (2) 

     3.6 กลยุทธข์องแตล่ะ

ประเด็นยุทธศาสตร ์

     • มีการกาํหนดกลยุทธข์องแตล่ะประเด็นยุทธศาสตรท่ี์

สอดรบัและสนับสนุนการบรรลผุลตามเป้าประสงคข์องแตล่ะ

ประเด็นยุทธศาสตร ์และสอดคลอ้งกบัลกัษณะเฉพาะของ

พ้ืนท่ี 

10 10 

       - กลยุทธห์รือแนวทางการพฒันาเช่ือมโยงสอดคลอ้งกนั

และมีการบูรณาการกนัในแต่ละยุทธศาสตรแ์ละนําไปสู่การบรรลุ

เป้าประสงค ์และยุทธศาสตร ์

(5) (5) 

       - มีการแสดงแนวทางการดาํเนินงาน / วธีิการท่ีชดัเจน

เพ่ือนําไปสู่การกาํหนดแผนงานโครงการ 

(5) (5) 

     3.7 บญัชีรายการ / 

ชุดโครงการพฒันา 

บญัชีรายการชุดโครงการ ประกอบดว้ย 15 14 

     • โครงการ / กิจกรรม 8 8 

       - มีการวเิคราะหค์วามคุม้ค่าและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม

ของโครงการฯ ก่อนบรรจุไวใ้นแผน 

(2) (2) 

       - ความเพียงพอและชดัเจนของโครงการฯ/กิจกรรม (3) (3) 

       - การจดัลาํดบัของโครงการฯ/กิจกรรม (3) (3) 

      • โครงการสอดคลอ้งและตอบสนองกลยุทธอ์ยา่งชดัเจน

และนาํไปสู่ผลสาํเร็จของเป้าประสงค ์

7 6 

       - โครงการฯ มีสาระสอดคลอ้งและตอบสนองกลยุทธอ์ยา่ง

ชดัเจนและนําไปสู่ผลสาํเร็จของเป้าประสงค ์

(3) (3) 

       - มีโครงการฯครบถว้นทั้ง 3 ปี (ในภาพรวมของแผน) (2) (2) 

       - มีรูปแผนท่ีกาํหนดบริเวณดาํเนินการตามโครงการ

พฒันา 

(2) (1) 

รวมคะแนนท่ีได ้ 100 92 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ปีงบประมาณ 

2560

ปีงบประมาณ 

2561

ปีงบประมาณ 

2562

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 76,384,140 51,365,000 39,845,000

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดล้อม

9,226,000 7,720,000 10,946,000

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที�ยว 12,120,000 15,330,700 15,770,000

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย 36,545,000 6,125,000 6,125,000

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ�น 28,140,000 14,900,000 14,900,000

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร 26,770,000 17,850,000 17,850,000

รวมประมาณการด้านงบประมาณ 189,185,140 113,290,700 105,436,000

การวิเคราะห์ประมาณการงบประมาณค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560  ถึง  พ.ศ.2562)

ของเทศบาลตําบลแม่เมาะ  จังหวัดลําปาง

52.31% 

2.82% 7.99% 

4.50% 

14.02% 
18.44% 

ปีงบประมาณ 2560 

53.14% 

8.99% 11.62% 

5.95% 

13.66% 

6.65% 

ปีงบประมาณ 2561 

22.39% 

9.33% 

18.27% 

32.93% 

11.56% 

5.52% 

ปีงบประมาณ 2562 

     ยทุธศาสตร ์1 
     ยทุธศาสตร ์2 
     ยทุธศาสตร ์3 
     ยทุธศาสตร ์4 

     ยทุธศาสตร ์5 
     ยทุธศาสตร ์6 
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ผ.01

24 17,932,400 12 22,130,000 7 9,556,000 43 49,618,400

15 6,531,740 3 2,300,000 13 6,839,000 31 15,670,740

2 2,060,000 1 250,000 3 5,100,000 6 7,410,000

29 49,860,000 13 26,685,000 9 18,350,000 51 94,895,000

70 76,384,140 29 51,365,000 32 39,845,000 131 167,594,140

ส่วนที� 5     บัญชีโครงการพัฒนา

แนวทางที� 2  การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและระบบประปา

รวมยุทธศาสตร์ที� 1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560  ถึง  พ.ศ.2562)

เทศบาลตําบลแม่เมาะ  จังหวัดลําปาง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ

แนวทางที� 1  การคมนาคมและการจัดการจราจร

ยุทธศาสตร์

รวม 3 ปีปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

     งบประมาณ    

(บาท)

     งบประมาณ    

(บาท)

จํานวน

โครงการ

จํานวน

โครงการ

จํานวน

โครงการ

จํานวน

โครงการ

         งบประมาณ       

 (บาท)

แนวทางที� 4  พัฒนาบริการพื�นฐานด้านอื�น ๆ

แนวทางที� 3  การจัดการผังเมืองชุมชน

     งบประมาณ    

(บาท)
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ยุทธศาสตร์

รวม 3 ปีปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

     งบประมาณ    

(บาท)

     งบประมาณ    

(บาท)

จํานวน

โครงการ

จํานวน

โครงการ

จํานวน

โครงการ

จํานวน

โครงการ

         งบประมาณ       

 (บาท)

     งบประมาณ    

(บาท)

2 150,000 2 150,000 2 150,000 6 450,000

7 9,076,000 9 7,570,000 8 10,796,000 24 27,442,000

9 9,226,000 11 7,720,000 10 10,946,000 30 27,892,000

14 1,420,000 14 1,420,000 14 1,420,000 42 4,260,000

6 1,150,000 6 900,000 7 900,000 19 2,950,000

6 7,780,000 5 5,875,000 10 10,680,000 21 24,335,000

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที�ยว

แนวทางที� 1  การส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

แนวทางที� 2  การส่งเสริมการท่องเที�ยว

แนวทางที� 1   การอนุรักษ์ ฟื�นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ

 สิ�งแวดล้อม

แนวทางที� 3  การพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตร

แนวทางที� 2  การบริหารจัดการนํ�าเพื�อการป้องกันภัยพิบัติ

รวมยุทธศาสตร์ที� 2
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ยุทธศาสตร์

รวม 3 ปีปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

     งบประมาณ    

(บาท)

     งบประมาณ    

(บาท)

จํานวน

โครงการ

จํานวน

โครงการ

จํานวน

โครงการ

จํานวน

โครงการ

         งบประมาณ       

 (บาท)

     งบประมาณ    

(บาท)

1 200,000 1 200,000 2 1,200,000 4 1,600,000

2 1,570,000 3 6,935,700 3 1,570,000 8 10,075,700

27 12,120,000 29 15,330,700 36 15,770,000 92 43,220,700

9 29,200,000 6 2,900,000 6 2,900,000 21 35,000,000

9 1,140,000 11 860,000 9 860,000 29 2,860,000

18 4,425,000 15 2,085,000 15 2,085,000 48 8,595,000

3 200,000 3 200,000 3 200,000 9 600,000

3 1,580,000 1 80,000 1 80,000 5 1,740,000

42 36,545,000 36 6,125,000 34 6,125,000 112 48,795,000

รวมยุทธศาสตร์ที� 3

แนวทางที� 5  การลงทุนและการพาณิชย์

แนวทางที� 2  การกีฬานันทนาการ

แนวทางที� 5  การจัดการขยะและมลภาวะชุมชน

แนวทางที� 3  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน

รวมยุทธศาสตร์ที� 4

แนวทางที� 4  การป้องกันและระงับโรค

แนวทางที� 1  การสังคมสงเคราะห์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

แนวทางที� 4  การส่งเสริมพลังงานทดแทน
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ยุทธศาสตร์

รวม 3 ปีปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

     งบประมาณ    

(บาท)

     งบประมาณ    

(บาท)

จํานวน

โครงการ

จํานวน

โครงการ

จํานวน

โครงการ

จํานวน

โครงการ

         งบประมาณ       

 (บาท)

     งบประมาณ    

(บาท)

10 8,760,000 6 900,000 6 900,000 22 10,560,000

10 18,690,000 3 14,000,000 3 14,000,000 16 46,690,000

2 690,000 0 0 0 0 2 690,000

22 28,140,000 9 14,900,000 9 14,900,000 40 57,940,000

15 4,660,000 14 4,460,000 14 4,460,000 43 13,580,000

5 510,000 4 490,000 4 490,000 13 1,490,000

7 20,500,000 6 12,500,000 6 12,500,000 19 45,500,000

รวมยุทธศาสตร์ที� 5

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร

แนวทางที� 1  การส่งเสริมกระบวนการสมานฉันท์ การมีส่วนร่วมและ

แนวทางที� 2  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชน

แนวทางที� 3  การปรับปรุง  การพัฒนาเครื�องมือ เครื�องใช้และสถานที�

ปฏิบัติงาน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ�น

แนวทางที� 1  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา

แนวทางที� 2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการจัดการศึกษา

แนวทางที� 3  การส่งเสริม สนับสนุน และเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน
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ยุทธศาสตร์

รวม 3 ปีปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

     งบประมาณ    

(บาท)

     งบประมาณ    

(บาท)

จํานวน

โครงการ

จํานวน

โครงการ

จํานวน

โครงการ

จํานวน

โครงการ

         งบประมาณ       

 (บาท)

     งบประมาณ    

(บาท)

4 1,100,000 3 400,000 3 400,000 10 1,900,000

31 26,770,000 27 17,850,000 27 17,850,000 85 62,470,000

201 189,185,140 141 113,290,700 148 105,436,000 490 238,706,840รวมงบประมาณที�ใช้ภายใตยุทธศาสต์การพัฒนา

รวมยุทธศาสตร์ที� 6

แนวทางที� 4  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
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ยุทธศาสตร์จังหวัดลําปางที� 5 สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.จังหวัดลําปางที� 1 การพัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน

ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 1  การคมนาคมและการจัดการจราจร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที� 1

1   - สามแยกหอกระจายข่าวห้วยขมิ�น         

ข้างศาลาพักรถ

ป้องกันอุบัติเหตุจากการ

สัญจรตามถนน

(1) ขนาดกว้างประมาณ 3.50

 เมตร ยาวประมาณ 953 

เมตร มีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 

4,362.00 ตารางเมตร หรือ 

(2) ตามแบบแปลน ทต.         

 แม่เมาะ

1,800,000 ประชาชนร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจต่อการใช้

ถนน

ประชาชนมีถนนที�ได้

มาตรฐานและมี

ความปลอดภัย

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560  ถึง  พ.ศ.2562)

เทศบาลตําบลแม่เมาะ

งบประมาณและที�มา
โครงการที� วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 1  การคมนาคมและการจัดการจราจร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

งบประมาณและที�มา
โครงการที� วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

2  - เส้นสนามกีฬา ถึงสะพานฝั�งเกษตร เพื�อให้ประชาชนสามารถ

สัญจรได้อย่างสะดวก 

และมีความพึงพอใจ

(1) ขนาดกว้างประมาณ 6.00

เมตร ยาวประมาณ 253.00 

เมตร มีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 

1,518 ตร.ม. หนา 0.05 เมตร

 หรือ (2) ตามแบบแปลน 

ทต.แม่เมาะ

510,000  อุบัติเหตุลดลง

จากการใช้ถนน

ร้อยละ 50

ประชาชนมีถนนที�ได้

มาตรฐานและมี

ความปลอดภัย

กองช่าง

3   - ซอย 13 สวนเกษตร ถนนได้มาตรฐานและมี

ความปลอดภัย

(1) ขนาดกว้างประมาณ 3.00

 เมตร ยาวประมาณ 136 

เมตร หนาเฉลี�ย 0.05 เมตรมี

พื�นที�ไม่น้อยกว่า 408  ตร.ม. 

 หรือ (2) ตามแบบแปลน 

ทต.แม่เมาะ

230,000 ประชาชนร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจต่อการใช้

ถนน

การสัญจรด้วย   

ความปลอดภัย

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 1  การคมนาคมและการจัดการจราจร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

งบประมาณและที�มา
โครงการที� วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

4  - เส้นหลักหน้าประปาหมู่บ้านซอยท้ายอ่าง เดินทางสะดวก ปลอดภัย

 และมีถนนที�ได้มาตรฐาน

(1) ขนาดกว้างประมาณ 4.00

 - 5.00 เมตร หนาเฉลี�ย 0.05

เมตร ยาวประมาณ 1,152 

เมตร มีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 

5,118 ตร.ม. หรือ (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แม่เมาะ

1,720,000 ประชาชนร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจต่อการใช้

ถนน

ประชาชนมีความ

สะดวก และปลอดภัย

ในการใช้ถนน

กองช่าง

5   - ซอย 12 สวนเกษตร ป้องกันอุบัติเหตุจากการ

สัญจรตามถนน

(1)ขนาดกว้างประมาณ 2.50 

เมตร ยาวประมาณ 83 เมตร

 หนาเฉลี�ย 0.05 เมตร มีพื�นที�

ไม่น้อยกว่า 207.5ตร.ม. หรือ 

(2) ตามแบบแปลน ทต.แม่

เมาะ

110,000 ประชาชนร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจต่อการใช้

ถนน

ประชาชนมีถนนที�ได้

มาตรฐานและมี

ความปลอดภัย

กองช่าง
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หน้า 36

ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 1  การคมนาคมและการจัดการจราจร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

งบประมาณและที�มา
โครงการที� วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน           

หมู่ที�  2

6 -  สายร้านก๋วยเตี�ยวมะลิ ถึงบ้านคุณบุญส่ง ป้องกันอุบัติเหตุจาก   

การสัญจรตามถนน

(1) กว้าง 4.50 เมตร ยาว 200

 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื�นที�รวมกันไม่น้อยกว่า 900 

ตร.ม. หรือ (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แม่เมาะ

360,000 อุบัติเหตุลดลง

จากการใช้ถนน 

ร้อยละ 50

การสัญจรด้วย   

ความปลอดภัย

กองช่าง

7  -  แยก ซอยสันติสุข เดินทางสะดวก ปลอดภัย

 และมีถนนที�ได้มาตรฐาน

(1) กว้าง 4 เมตร ยาว 1,180 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื�นที�รวมกันไม่น้อยกว่า 

4,720 ตร.ม. หรือ (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แม่เมาะ

2,500,000 ประชาชนใน

หมู่บ้าน ร้อยละ 

80 มีความพึง

พอใจต่อการใช้

ถนน

ประชาชนมีถนนที�ได้

มาตรฐานและมี

ความปลอดภัย

กองช่าง
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หน้า 37

ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 1  การคมนาคมและการจัดการจราจร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

งบประมาณและที�มา
โครงการที� วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

8  -  สายบ่อนไก่ ถนนได้มาตรฐานและมี

ความปลอดภัย

(1) กว้าง 4 เมตร ยาว 450 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื�นที�รวมกันไม่น้อยกว่า 

1,800 ตร.ม. หรือ (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แม่เมาะ

720,000 ประชาชนใน

หมู่บ้าน ร้อยละ 

80 มีความพึง

พอใจต่อการใช้

ถนน

ประชาชนมีถนนที�ได้

มาตรฐานและมี

ความปลอดภัย

กองช่าง

9  -  สายโรงสีข้าว ถึงบ้านยายสี กันทะวัง ป้องกันอุบัติเหตุจากการ

สัญจรตามถนน

(1) กว้าง 4 เมตร ยาว 335 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื�นที�รวมกันไม่น้อยกว่า 

1,340 ตร.ม. หรือ (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แม่เมาะ

536,000 อุบัติเหตุลดลง

จากการใช้ถนน 

ร้อยละ 50

การสัญจรด้วยความ

ปลอดภัย

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนน บ้านห้วยรากไม้        

หมู่ที� 2
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หน้า 38

ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 1  การคมนาคมและการจัดการจราจร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

งบประมาณและที�มา
โครงการที� วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

10  - บ้านลุงน้อย บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที� 2 เพื�อให้ประชาชนสามารถ

สัญจรได้อย่างสะดวก 

และมีความพึงพอใจ

(1) ขนาดความกว้าง 3-4 

เมตร ยาว 1,140 เมตร  หนา 

0.15 เมตร  หรือมีพื�นที�ไม่

น้อยกว่า 4,510 ตร.ม.         

(2) ติดตั�งเสาไฟฟ้าและ      

ไฟส่องสว่าง หรือ              (3)

 ตามแบบแปลน ทต.    แม่

เมาะ

2,500,000 ประชาชนร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจต่อการใช้

ถนน

เพื�อให้ประชาชนมี

ความสะดวก และ

ปลอดภัยในการใช้

ถนน

กองช่าง 

(นโยบายฯ)

11  - บ้านป้ายุพิน เทศกาล ถึง ไฟฟ้าแรงสูง เพื�อให้ประชาชนสามารถ

สัญจรได้อย่างสะดวก 

และมีความพึงพอใจ

(1) ถนนกว้าง 3-4 เมตร ยาว 

195 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 705 

ตร.ม.   หรือ (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แม่เมาะ

450,000 ประชาชนร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจต่อการใช้

ถนน

เพื�อให้ประชาชนมี

ความสะดวก และ

ปลอดภัยในการใช้

ถนน

กองช่าง

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน หมู่ 4
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หน้า 39

ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 1  การคมนาคมและการจัดการจราจร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

งบประมาณและที�มา
โครงการที� วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

12  - สายระหว่าง ม.4 ไปหา ม.1 ถนนได้มาตรฐานและมี

ความปลอดภัย

(1) ขนาดความกว้าง 6.00 

เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา

 0.05 เมตร หรือมีพื�นที�

รวมกันไม่น้อยกว่า 4,200 

ตร.ม. พร้อมไหล่ทางเฉลี�ย

ข้างละ 0.50 เมตรหรือ (2) 

ตามแบบแปลน ทต.แม่เมาะ

2,360,000 อุบัติเหตุจากการ

ใช้ถนนลดลง 

ร้อยละ 50

การสัญจรด้วย ความ

ปลอดภัย

กองช่าง

13  - สายระหว่าง ม.4 ไปหา ม.2 ถนนได้มาตรฐานและมี

ความปลอดภัย

(1) ขนาดความกว้าง 6 เมตร 

ยาว 775 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือ (2) ตามแบบแปลน

 ทต.แม่เมาะ

2,500,000 อุบัติเหตุจากการ

ใช้ถนนลดลง 

ร้อยละ 50

การสัญจรด้วย ความ

ปลอดภัย

กองช่าง
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หน้า 40

ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 1  การคมนาคมและการจัดการจราจร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

งบประมาณและที�มา
โครงการที� วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

14 โครงการก่อสร้างถนนขึ�นสํานักสงฆ์สุขสว่าง 

ฝั�งห้วยขมิ�น หมู่ที� 4

เพื�อให้ประชาชนเดินทาง

สะดวก ปลอดภัย และมี

ถนนที�ได้มาตรฐาน

(1) โดยการก่อสร้างถนน 

คสล. ขนาดความกว้าง 4.00 

เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา

 0.15 เมตร หรือมีพื�นไม่น้อย

กว่า 760.00 ตร.ม.  หรือ  (2)

 ตามแบบแปลน ทต.แม่เมาะ

490,000 ประชาชนใน

หมู่บ้าน ร้อยละ 

80 มีความพึง

พอใจต่อการใช้

ถนน

ประชาชนมีถนนที�ได้

มาตรฐานและมี

ความปลอดภัย

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่

ที� 5

15  -  สายบ้านนายก๋อง เพื�อให้ประชาชนสามารถ

สัญจรได้อย่างสะดวก

และมีความพึงพอใจ

(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 

30.00 เมตร หรือมีพื�นที�

รวมกันไม่น้อยกว่า 90.00 

ตร.ม. หรือ (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แม่เมาะ

47,000 ประชาชนร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจต่อการใช้

ถนน

ประชาชนมีถนนที�ได้

มาตรฐานและมี

ความปลอดภัย

กองช่าง
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หน้า 41

ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 1  การคมนาคมและการจัดการจราจร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

งบประมาณและที�มา
โครงการที� วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อม          

บดอัดแน่น  หมู่ที� 5

16  -  ถนนสายห้วยป่าไผ่ เพื�อให้ประชาชนสามารถ

สัญจรได้อย่างสะดวก

และมีความพึงพอใจ

(1) โดยทําการลงหินคลุก

ถนนพร้อมบดอัดแน่น ขนาด

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00

 เมตร หนาเฉลี�ย 0.10 เมตร 

หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 

2,800.00 เมตร หรือ (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แม่เมาะ

300,000 ประชาชนร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจต่อการใช้

ถนน

การสัญจรด้วย ความ

ปลอดภัย

กองช่าง

17  -  ถนนสายสันเก๊าโก๋ เพื�อให้ประชาชนสามารถ

สัญจรได้อย่างสะดวก

และมีความพึงพอใจ

(1) โดยทําการลงหินคลุก

ถนนพร้อมบดอัดแน่น ขนาด

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 637.00

 เมตร หนาเฉลี�ย 0.15 เมตร 

หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 

2,548.00 เมตร หรือ (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แม่เมาะ

750,000 ประชาชนร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจต่อการใช้

ถนน

การสัญจรด้วย ความ

ปลอดภัย

กองช่าง



42

หน้า 42

ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 1  การคมนาคมและการจัดการจราจร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

งบประมาณและที�มา
โครงการที� วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

18 โครงการก่อสร้างถนน สายบ้านนางทอง 

วรรณเลิศ ถึง อ่างเก็บนํ�าบ้านเมาะหลวง      

หมู่ที� 8

ถนนได้มาตรฐานและมี

ความปลอดภัย

(1) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 

หนา 0.10 เมตร ยาวรวม 

388.00 เมตร พร้อมวางท่อ

ลอดเหลี�ยมจํานวน 3 จุด หรือ

 (2) ตามแบบแปลน ทต.  แม่

เมาะ

1,500,000 อุบัติเหตุลดลง

จากการใช้ถนน 

ร้อยละ 50

การสัญจรด้วย ความ

ปลอดภัย

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนายตอย ชัย

ยานนท์ ถึง บ้านลุงฝาย วังโพธ์            บ้าน

ม่อน-ทุ่งกล้วย หมู่ที� 8

เพื�อให้ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก

(1) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 

565 เมตร หรือมีพื�นที�รวมกัน

ไม่น้อยกว่า 2,825 ตร.ม. หรือ

 (2) ตามแบบแปลน ทต.แม่

เมาะ

2,550,000 อุบัติเหตุลดลง

จากการใช้ถนน 

ร้อยละ 50

มีความปลอดภัยใน

การสัญจรทางถนน

กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางในหมู่บ้าน  

หมู่ที� 9
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หน้า 43

ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 1  การคมนาคมและการจัดการจราจร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

งบประมาณและที�มา
โครงการที� วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

20  -  สายบ้านนายมานิตย์ เดินทางสะดวก ปลอดภัย

และมีถนนที�ได้มาตรฐาน

(1) โดยการลาดยาง            

แอสฟัลท์ติก ความกว้าง 5 

เมตร ยาว 443 เมตร หนา 

0.05 เมตร  หรือ (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แม่เมาะ

772,600 อุบัติเหตุจากการ

ใช้ถนน ลดลง

ร้อยละ 50

ประชาชนมีถนนที�ได้

มาตรฐานและมี

ความปลอดภัย

กองช่าง

21  -  สายบ้านนางจันทร์เพ็ญ เพื�อให้ประชาชนสามารถ

สัญจรได้อย่างสะดวก

และมีความพึงพอใจ

(1) โดยการลาดยาง             

 แอสฟัลท์ติก ความกว้าง 5 

เมตร ยาว 436 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือ (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แม่เมาะ

760,400 ประชาชน ร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจต่อการใช้

ถนน

การสัญจรด้วย ความ

ปลอดภัย

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใน

หมู่บ้าน หมู่ที� 9

22   -  สายศูนย์วิสาหกิจชุมชน ถนนได้มาตรฐานและมี

ความปลอดภัย

(1) ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร 

ยาว 213 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือ (2) ตามแบบแปลน

 ทต.แม่เมาะ

613,440 ประชาชน ร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจต่อการใช้

ถนน

ประชาชนมีถนนที�ได้

มาตรฐานและมี

ความปลอดภัย

กองช่าง
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หน้า 44

ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 1  การคมนาคมและการจัดการจราจร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

งบประมาณและที�มา
โครงการที� วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

23   -  เส้นบ้านพ่อหนานแปง ถึงคุณจันทร์เพ็ญ 

จิ�วบาง (สายตลาดใหม่)

เดินทางสะดวก ปลอดภัย

และมีถนนที�ได้มาตรฐาน

(1) ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 

ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือ (2) ตามแบบแปลน 

ทต.แม่เมาะ

172,800 อุบัติเหตุจากการ

ใช้ถนน ลดลง

ร้อยละ 50

ประชาชนมีถนนที�ได้

มาตรฐานและมี

ความปลอดภัย

กองช่าง

24   -  เส้นบ้านคุณกนกพรรณ ถึงนายค้อ        

(สายเลียบทางรถไฟ)

เพื�อให้ประชาชนสามารถ

สัญจรได้อย่างสะดวก

และมีความพึงพอใจ

(1) ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 

ยาว 165 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือ (2) ตามแบบแปลน

 ทต.แม่เมาะ

380,160 ประชาชน ร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจต่อการใช้

ถนน

การสัญจรด้วย ความ

ปลอดภัย

กองช่าง

25  -  สายบ้านนางนวล โทภัทร ถึงบ้านคุณดุษฎี 

 เรือนมา

ถนนได้มาตรฐานและมี

ความปลอดภัย

(1) ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 

ยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือ (2) ตามแบบแปลน 

ทต.แม่เมาะ

134,000 ประชาชน ร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจต่อการใช้

ถนน

ประชาชนมีถนนที�ได้

มาตรฐานและมี

ความปลอดภัย

กองช่าง

26   -  สายบ้านคุณประเสริฐ ป้องกันอุบัติเหตุจากการ

สัญจรตามถนน

(1) ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 

ยาว 59 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือ (2) ตามแบบแปลน 

ทต.แม่เมาะ

136,000 อุบัติเหตุจากการ

ใช้ถนน ลดลง

ร้อยละ 50

การสัญจรด้วย ความ

ปลอดภัย

กองช่าง
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หน้า 45

ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 1  การคมนาคมและการจัดการจราจร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

งบประมาณและที�มา
โครงการที� วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

27  -  สายบ้านนายชาตรี ถึงบ้านนายบุญเชิด 

ธรรมสาร

เดินทางสะดวก ปลอดภัย

และมีถนนที�ได้มาตรฐาน

(1) ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 

ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือ (2) ตามแบบแปลน 

ทต.แม่เมาะ

127,000 อุบัติเหตุจากการ

ใช้ถนน ลดลง

ร้อยละ 50

ประชาชนมีถนนที�ได้

มาตรฐานและมี

ความปลอดภัย

กองช่าง

28  -  สายบ้านคุณรําเพย ถนนได้มาตรฐานและมี

ความปลอดภัย

(1) ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 

ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือ (2) ตามแบบแปลน 

ทต.แม่เมาะ

64,000 ประชาชน ร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจต่อการใช้

ถนน

ประชาชนมีถนนที�ได้

มาตรฐานและมี

ความปลอดภัย

กองช่าง

29 โครงการปรับปรุงและขยายไหล่ถนน          

สายกลาง ศาลา 2 ถึงบ้านลุงศรี

เพื�อให้ประชาชนสามารถ

สัญจรได้อย่างสะดวก

และมีความพึงพอใจ

(1) ขยายไหล่ถนนข้างละ 2 

เมตร ยาว 1,350 เมตร และ

ลาดยางแอสฟิลท์ติก กว้าง 8 

เมตร ยาว 1,350 เมตร หรือ 

(2) ตามแบบแปลน ทต     .

แม่เมาะ

5,000,000 ประชาชน ร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจต่อการใช้

ถนน

การสัญจรด้วย ความ

ปลอดภัย

กองช่าง
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หน้า 46

ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 1  การคมนาคมและการจัดการจราจร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

งบประมาณและที�มา
โครงการที� วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

30 โครงการปรับปรุงขยายถนน (สายหน้าฌาปน

สถาน)  ตลอดสาย หมู่ที� 11

เพื�อให้ประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาได้อย่าง

สะดวกและมีความพึง

พอใจ

(1) กว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 

1,110 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือมีพื�นที�รวมกันไม่น้อยกว่า

 2,220 ตร.ม. หรือ (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แม่เมาะ

250,000 ประชาชนใน

หมู่บ้าน ร้อยละ 

80 มีความพึง

พอใจต่อ

โครงการอยู่ใน

ระดับดี

การสัญจรไปมาด้วย

ความปลอดภัย

กองช่าง

31 โครงการก่อสร้างฟุตบาท พร้อมโคมไฟส่อง

สว่างถนนสายบนตั�งแต่แยกโรงพยาบาลถึง

ถนนซอย 13 หมู่ที� 7

เพื�อความปลอดภัยใน

เดินทางเท้าของประชาชน

ที�ใช้สัญจร

(1) โดยทําการก่อสร้าง

ฟุตบาท ขนาดกว้าง 2.00 

เมตร ยาว 1,005.00 เมตร 

พร้อมติดตั�งโคมไฟส่องสว่าง 

 หรือ (2) ตามแบบแปลน 

ทต.แม่เมาะ

5,450,000 ผู้ใช้บริการร้อย

ละ 80 มีความ

พึงพอใจ

ประชาชนมีสถานที�ที�

ปลอดภัย เหมาะสม

กองช่าง 

(นโยบายฯ)
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หน้า 47

ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 1  การคมนาคมและการจัดการจราจร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

งบประมาณและที�มา
โครงการที� วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

32 โครงการก่อสร้างถนนก่อสร้าง ซอยหลัง

อาคารพาณิชย์ บ้านเมาะหลวง หมู่ที� 8

เพื�อให้ประชาชนสามารถ

สัญจรได้อย่างสะดวก 

และมีความพึงพอใจ

(1) โดยก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 

เมตร ยาวรวม 238 เมตร หนา

 0.15 เมตร หรือมีพื�นที�

รวมกันไม่น้อยกว่า 952 

ตารางเมตร  หรือ (2) ตาม

แบบแปลน ทต.     แม่เมาะ

485,000 ประชาชนร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจต่อการใช้

ถนน

เพื�อให้ประชาชนมี

ความสะดวก และ

ปลอดภัยในการใช้

ถนน

กองช่าง 

(นโยบายฯ)

33 โครงการขยายถนนสายศาลหลักเมือง  พร้อม

ปรับปรุง

เพื�อให้เกิดความสวยงาม 

มีคุณค่าทาง

ประวัติศาสตร์ของ

(1) โดยการปรับปรุงขยาย

ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต ให้กว้าง 9.00 เมตร

 ยาวรวม 1,000 เมตร หนา 

0.05 เมตรหรือมีพื�นที�รวมไม่

น้อยกว่า 9,000 ตร.ม. หรือ 

(2) ตามแบบแปลน ทต.       

แม่เมาะ

    1,200,000 ประชาชนร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจในรูปแบบ

กิจกรรม

ส่งเสริมกิจกรรมทาง

ท่องเที�ยวทาง

ประวัติศาสตร์ของ

อําเภอ

กองช่าง 

(นโยบายฯ)
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หน้า 48

ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 1  การคมนาคมและการจัดการจราจร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

งบประมาณและที�มา
โครงการที� วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

34 โครงการก่อสร้างขยายถนนสายหน้าโรงเรียน

เทศบาลแม่เมาะ

เดินทางสะดวก ปลอดภัย

 และมีถนนที�ได้มาตรฐาน

(1) ขนาดความกว้าง 3.50 

เมตร ยาว 150 เมตร  หนา 

0.05 เมตร  หรือมีพื�นที�ไม่

น้อยกว่า 525 ตร.ม. หรือ (2) 

ตามแบบแปลน ทต.แม่เมาะ

650,000 ประชาชนร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจต่อการใช้

ถนน

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

จากการสัญจรของ

ประชาชน

กองช่าง 

(นโยบายฯ)

35 โครงการก่อสร้างฟุตบาท                           

หน้าที�ว่าการอําเภอแม่เมาะ

เพื�อความปลอดภัยใน

เดินทางเท้าของเด็ก

นักเรียน ผู้ปกครองที�ใช้

สัญจร

(1) ก่อสร้างฟุตบาททางเท้า 

ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 70 

เมตร หรือมีพื�นที�รวมไม่น้อย

กว่า 840 ตร.ม. หรือ (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แม่เมาะ

840,000 ประชาชน ร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจ

 ประชาชน มีความ

ปลอดภัย ในการ

สัญจรบนทางเท้า

กองช่าง 

(นโยบายฯ)
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หน้า 49

ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 1  การคมนาคมและการจัดการจราจร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

งบประมาณและที�มา
โครงการที� วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

36 โครงการก่อสร้างขยายถนน ซอย 13      บ้าน

ใหม่มงคล หมู่ที� 10

เพื�อขยายเส้นทางการ

สัญจรให้มีความสะดวก 

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

(1)โดยปรับปรุงขยายถนน 

ซอย 13 กว้างข้างละ 1.50 

เมตร ยาว 1,640 เมตร  หรือ 

(2) ตามแบบแปลน ทต.         

 แม่เมาะ

3,000,000 ประชาชนร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจต่อการใช้

ถนน

เพื�อให้ประชาชนมี

ความสะดวก และ

ปลอดภัยในการใช้

ถนน

กองช่าง 

(นโยบายฯ)

37 โครงการปรับปรุงถนนสายหลักและถนนสาย

รองภายในเขตพื�นที�ตําบลแม่เมาะ

เพื�อซ่อมแซมถนนให้มี

สภาพพร้อมใช้งานและมี

ความปลอดภัยในการ

สัญจร

ตามแบบแปลน ทต.แม่เมาะ 

กําหนดและสํารวจ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ลดการเกิดอุบัติเหตุ

จากการสัญจรของ

ประชาชน

กองช่าง

38 โครงการติดตั�งไฟจราจร  ป้ายจราจร  งานตี

เส้นจราจร  งานติดตั�ง Guard Rail

(1)  ติดตั�งไฟจราจร  ป้ายจราจร  งานตีเส้น

จราจร  งานติดตั�ง Guard Rail

เพื�อลดอุบัติเหตุ  เพิ�ม

ความปลอดภัยในการ

สัญจรของประชาชนและ

ผู้ใช้ถนน

(1) ถนนสายหลักของตําบล 

(2) จุดเสี�ยงและเกิดอุบัติเหตุ

บ่อยครั�ง หรือ                      

(3) ตามแบบแปลน ทต.      

แม่เมาะ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 อุบัติเหตุลดลง

จากการใช้ถนน

ร้อยละ 50

การคมนาคมสัญจรมี

ความปลอดภัย ลด

การเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง
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หน้า 50

ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 1  การคมนาคมและการจัดการจราจร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

งบประมาณและที�มา
โครงการที� วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

(2) โครงการติดตั�งราวกันตก (การ์ดเรล) รอบ

สนามกีฬาและสํานักงานสาธารณสุขและ

สิ�งแวดล้อม

เพื�อลดการเกิดอุบัติเหตุ

ทางถนน

(1) ติดตั�งราวกันตก ยาว 240 

เมตร หรือ (2) ตามแบบแปลน

 ทต.แม่เมาะ

450,000 อุบัติเหตุลดลง

จากการใช้ถนน

ร้อยละ 51

การคมนาคมสัญจรมี

ความปลอดภัย   ลด

การเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

17,932,400 22,130,000 9,556,000

23.48% 43.08% 23.98%
   ประมาณการงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ (%) 

 ของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์

รวมงบประมาณที�ใช้ภายใต้แนวทางที� 1
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หน้าที� 50

ยุทธศาสตร์จังหวัดลําปางที� 5 สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.จังหวัดลําปางที� 1 การพัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน

ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 2  การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและระบบประปา

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

1 อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด

ลําปาง ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า            

 แรงตํ�าพร้อมพาดสายดับ

(1) โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที� 1

- ขยายเขตไฟฟ้า จากหมู่ที� 1 ถึง หมู่ที� 3 เพื�อให้ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างทั�วถึง

ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร 1,000,000 ประชาชน ร้อยละ

 80 ของหมู่บ้าน 

มีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับดี

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างทั�วถึง

กองช่าง

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560  ถึง  พ.ศ.2562)

เทศบาลตําบลแม่เมาะ

 ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ
ที� โครงการ

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงค์

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

งบประมาณและที�มา
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หน้าที� 51

ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 2  การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและระบบประปา

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

 ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ
ที� โครงการ

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงค์

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

งบประมาณและที�มา

(2) โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที� 2              

    สายบ้านลุงน้อย

เพื�อให้ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างทั�วถึง

ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร 1,230,000 ประชาชน ร้อยละ

 80 ของหมู่บ้าน 

มีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับดี

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างทั�วถึง

กองช่าง

(3) โครงการติดตั�งไฟสายดับ หมู่ที� 2

 - ซอยบ้านคุณสมคิด บุญเป็ง ประชาชนมีไฟส่องสว่าง

ตลอดเส้นทาง

ระยะทางประมาณ 600 เมตร 225,000 ประชาชน ร้อยละ

 80 ของหมู่บ้าน 

มีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับดี

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างทั�วถึง

กองช่าง

 - ซอยบ้านนายเกษม ปัญญาปุก ประชาชนมีไฟส่องสว่าง

ตลอดเส้นทาง

ระยะทางประมาณ 250 เมตร 94,000 ประชาชน ร้อยละ

 80 ของหมู่บ้าน 

มีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับดี

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างทั�วถึง

กองช่าง
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หน้าที� 52

ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 2  การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและระบบประปา

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

 ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ
ที� โครงการ

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงค์

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

งบประมาณและที�มา

 - ซอยหวายหวาน ประชาชนมีไฟส่องสว่าง

ตลอดเส้นทาง

ระยะทางประมาณ 800 เมตร 300,000 ประชาชน ร้อยละ

 80 ของหมู่บ้าน 

มีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับดี

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างทั�วถึง

กองช่าง

 - ซอยบ้านลุงสิงห์แก้ว นามพิชัย ถึง บ้าน 

อบต.ผัด นนท์เต็ม

ประชาชนมีไฟส่องสว่าง

ตลอดเส้นทาง

ระยะทางปะมาณ 800 เมตร 300,000 ประชาชน ร้อยละ

 80 ของหมู่บ้าน 

มีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับดี

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างทั�วถึง

กองช่าง

(4) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�า พร้อม

พาดสายดับ หมู่ที�4

  -  บ้านนายวีรศักดิ� ปิลาเป็ง ถึงนายถวิล ประชาชนมีไฟส่องสว่าง

ตลอดเส้นทางคมนาคม

ระยะทางประมาณ 500 เมตร 100,000 ประชาชนร้อยละ

 90 ที�ใช้ไฟฟ้ามี

ความพึงพอใจ

อยู่ในระดับดี

ประชาชนมีไฟส่อง

สว่างอย่างทั�วถึง

กองช่าง
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หน้าที� 53

ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 2  การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและระบบประปา

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

 ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ
ที� โครงการ

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงค์

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

งบประมาณและที�มา

 -  ซอยบ้านนางเล็ก ประชาชนมีไฟส่องสว่าง

ตลอดเส้นทางคมนาคม

ระยะทางประมาณ 100 เมตร 10,000 ประชาชนร้อยละ

 90 ที�ใช้ไฟฟ้ามี

ความพึงพอใจ

อยู่ในระดับดี

ประชาชนมีไฟส่อง

สว่างอย่างทั�วถึง

กองช่าง

 -  ซอยท้ายเขื�อน ประชาชนมีไฟส่องสว่าง

ตลอดเส้นทางคมนาคม

ระยะทางประมาณ 100 เมตร 10,000 ประชาชนร้อยละ

 90 ที�ใช้ไฟฟ้ามี

ความพึงพอใจ

อยู่ในระดับดี

ประชาชนมีไฟส่อง

สว่างอย่างทั�วถึง

กองช่าง

(5) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�า พร้อม

พาดสายดับ หมู่ที� 6

 -  ซอยโรงเรียน ถึง บ้านป้าดี เปี�ยสืบ ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ได้

อย่างทั�วถึง

ขยายไฟสายดับ ระยะทาง

ประมาณ 135 เมตร และติดตั�ง

ไฟกิ�ง 3 จุด

72,900 ประชาชนร้อยละ

 90 ที�ใช้ไฟฟ้า มี

ความพึงพอใจใน

ระดับดี

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

จากการเดินทาง

กองช่าง
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หน้าที� 54

ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 2  การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและระบบประปา

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

 ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ
ที� โครงการ

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงค์

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

งบประมาณและที�มา

 -  ซอยบ้านนางป๊อก ถึง บ้านคุณจีรนันทร์ ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ได้

อย่างทั�วถึง

ขยายไฟสายดับ ระยะทาง

ประมาณ 16 เมตร และติดตั�ง

ไฟกิ�ง 1 จุด

8,640 ประชาชนร้อยละ

 90 ที�ใช้ไฟฟ้า มี

ความพึงพอใจใน

ระดับดี

ความสะดวกของ

ประชาชนในการ

สัญจร

กองช่าง

 -  บ้านป้าเสียว ถึง บ้านคุณพิชญา ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ได้

อย่างทั�วถึง

ขยายไฟสายดับ ระยะทาง

ประมาณ  80 เมตร และติดตั�ง

ไฟกิ�ง

43,200 ประชาชนร้อยละ

 90 ที�ใช้ไฟฟ้า มี

ความพึงพอใจใน

ระดับดี

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

จากการเดินทาง

กองช่าง

 -  ซอยบ้านยายคุ่ย ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ได้

อย่างทั�วถึง

ขยายไฟแรงตํ�า ระยะทาง

ประมาณ 50 เมตร และติดตั�ง

ไฟกิ�งปากซอย 1 จุด

27,000 ประชาชนร้อยละ

 90 ที�ใช้ไฟฟ้า มี

ความพึงพอใจใน

ระดับดี

ความสะดวกของ

ประชาชนในการ

สัญจร

กองช่าง
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หน้าที� 55

ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 2  การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและระบบประปา

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

 ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ
ที� โครงการ

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงค์

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

งบประมาณและที�มา

 - ซอยสุรีรัตน์ ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ได้

อย่างทั�วถึง

ขยายไฟสายดับ ระยะทาง

ประมาณ 50 เมตร และติดตั�ง

ไฟกิ�ง

27,000 ประชาชนร้อยละ

 90 ที�ใช้ไฟฟ้า มี

ความพึงพอใจใน

ระดับดี

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

จากการเดินทาง

กองช่าง

 -  ซอยลุงบุญ ถึง บ้านนางมยุรี ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ได้

อย่างทั�วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�า 

ระยะทางประมาณ 500เมตร 

ขยายไฟสายดับ ระยะทาง

ประมาณ  900 เมตร พร้อมไฟ

กิ�ง

756,000 ประชาชนร้อยละ

 90 ที�ใช้ไฟฟ้า มี

ความพึงพอใจใน

ระดับดี

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

จากการเดินทาง

กองช่าง

 -  ร้านก๋วยเตี�ยวโกเด้ง ถึง สวนนายศรี  นาง

บัวเรียบ

ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ได้

อย่างทั�วถึง

ขยายไฟแรงตํ�า สายไฟดับ 

ระยะทางประมาณ  1 กม. 

พร้อมติดไฟกิ�ง

540,000 ประชาชนร้อยละ

 90 ที�ใช้ไฟฟ้า มี

ความพึงพอใจใน

ระดับดี

ความสะดวกของ

ประชาชนในการ

สัญจร

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 2  การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและระบบประปา

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

 ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ
ที� โครงการ

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงค์

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

งบประมาณและที�มา

 -  ศาลพระภูมิบ้าน บ้านใต้ , บ้านเหนือ ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ได้

อย่างทั�วถึง

ขยายไฟแรงตํ�า พร้อมสายดับ 

ระยะทางประมาณ 50 เมตร 

พร้อมไฟกิ�ง

27,000 ประชาชนร้อยละ

 90 ที�ใช้ไฟฟ้า มี

ความพึงพอใจใน

ระดับดี

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

จากการเดินทาง

กองช่าง

(6) ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�า หมู่ที� 9

 -  เส้นบ้านนางบุญช่วย ถึงนายบุญมี    สิทธิ

ราช

ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ได้

อย่างทั�วถึง

 ระยะทางประมาณ 100 เมตร 1,000,000 ประชาชนร้อยละ

 90 ที�ใช้ไฟฟ้า มี

ความพึงพอใจใน

ระดับดี

ความสะดวกของ

ประชาชนในการ

สัญจร

กองช่าง

 -  เส้นนางปราณี อุดธิยา ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ได้

อย่างทั�วถึง

 ระยะทางประมาณ 100 เมตร 1,000,000 ประชาชนร้อยละ

 90 ที�ใช้ไฟฟ้า มี

ความพึงพอใจใน

ระดับดี

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

จากการเดินทาง

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 2  การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและระบบประปา

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

 ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ
ที� โครงการ

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงค์

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

งบประมาณและที�มา

 (7) ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�าพร้อม                   

 พาดสายดับในพื�นที�ตําบลแม่เมาะ

เพื�อให้ประชาชนที�สร้างที�

อยู่อาศัยขึ�นใหม่มีไฟฟ้า

ในครัวเรือนใช้

(1) หมู่บ้านในเขตพื�นที� หมู่ที�  

1-12                                    

(2) ตามแบบสํารวจ ทต.     แม่

เมาะ                                (3) 

ตามประมาณการ กฟภ.กําหนด

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนร้อยละ

 90 ที�ใช้ไฟฟ้ามี

ความพึงพอใจใน

ระดับดี

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที�ดีในการเข้าถึง

บริการสาธารณะ

กองช่าง

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 2 เฟส 

เป็น 3 เฟส สายโรงนํ�าแข็ง ช.ช้าง ถึงถนน

แยกศาลา 2 หมู่ที� 9

เพื�อให้ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้ทั�วถึง

 ระยะทางประมาณ 200 เมตร 1,500,000 ประชาชน ร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจต่อ

โครงการอยู่ใน

ระดับดี

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า

อย่างทั�วถึง ทําให้เกิด

ความปลอดภัย

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานศึกษา 

สังกัดเทศบาลตําบลแม่เมาะ

เพื�อให้ระบบไฟฟ้าภายใน

สถานศึกษา สังกัด

เทศบาลตําบล             แม่

เมาะ มีความปลอดภัย

และใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

เดินสายไฟ  ตรวจเช็คชุดกล่อง

ควบคุม เปลี�ยนชุดรางไฟฟ้า

และหลอดไฟ และวัสดุอุปกรณ์

 อื�นๆ

200,000 สถานศึกษา มี

ระบบไฟฟ้าที�

ปลอดภัย

เพิ�มความปลอดภัย

และป้องกันอุบัติเหตุ

จากระบบไฟฟ้าใน

ชีวิตเด็กและ

ทรัพย์สินของทาง

ราชการ

กองการศึกษา

ฯ + กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 2  การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและระบบประปา

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

 ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ
ที� โครงการ

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงค์

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

งบประมาณและที�มา

4 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

สํานักงานเทศบาล

เพื�อความปลอดภัยใน

การติดตั�งระบบไฟฟ้า

อาคาร

(1) ติดตั�งระบบสายเมนต์ และ

ระบบป้องกัน               (2) 

ตรวจเช็คอื�นๆ

100,000 ประชาชนร้อยละ

 90 ที�ใช้ไฟฟ้ามี

ความพึงพอใจใน

ระดับดี

ระบบไฟฟ้าใน

สํานักงานมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

5 โครงการจัดซื�อ จัดหาวัสด/ุอุปกรณ์ไฟฟ้า

เพื�อซ่อมแซม ดูแล รักษา ไฟฟ้าสาธารณะ

ประจําตําบล

เพื�อให้ประชาชนมีไฟส่อง

สว่างในพื�นที�ถนน

สาธารณะ และพื�นที�

อันตราย และจุดเสี�ยงต่างๆ

(1) หลอดไฟ                          

(2) สายไฟ  หรือ                    

(3) ตามรายการที� ทต.แม่เมาะ

 กําหนด

300,000 300,000 300,000 สามารถแก้ไข

ปัญหาไฟฟ้า

สาธารณะได้เร็ว

ขึ�นร้อยละ 30

ภายในตําบลมีการ

ปรับปรุงระบบไฟ

สาธารณะให้พร้อม

สําหรับการใช้งาน

กองช่าง

ระบบประปา

6 โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที� 6     - 

สายบ้านใต้ (บ้านป้าจบ ถึงที�ทํากิน             

นายหนึ�ง )

เพื�อให้ประชาชนมี

นํ�าประปาใช้อย่างทั�วถึง

ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร 1,000,000 ประชาชนร้อยละ

 80 ที�ใช้นํ�า มี

ความพึงพอใจใน

ระดับดี

ได้ใช้นํ�าประปาอย่าง

ทั�วถึง

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 2  การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและระบบประปา

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

 ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ
ที� โครงการ

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงค์

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

งบประมาณและที�มา

7 โครงการปรับปรุงระบบนํ�าประปา

สถานศึกษา สังกัดเทศบาลตําบลแม่เมาะ

เพื�อให้สถานศึกษา สังกัด

เทศบาลตําบลแม่เมาะมี

ระบบนํ�าประปาที�

เอื�ออํานวยต่อการใช้

ประโยชน์ในการบริหาร

จัดการด้านการจัด

การศึกษา

ปรับปรุงระบบประปา เช่น 

ระบบส่งนํ�า  ท่อเมนต์ส่งนํ�า 

วาล์วนํ�า และอื�นๆ

200,000 สถานศึกษา มี

ระบบประปาที�ใช้

งานได้ปกติ

สถานศึกษา สังกัด

เทศบาลตําบลแม่

เมาะ มีนํ�าเพียงพอ

ต่อการบริหารจัดการ

ด้านการจัดการศึกษา

กองการศึกษา

ฯ + กองช่าง

8 อุดหนุน การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด

ลําปาง ตามโครงการขยายเขตประปาใน

เขตพื�นที�ตําบลแม่เมาะ

เพื�อจัดบริการสาธารณะ 

ด้านสาธารณูปโภคขั�น

พื�นฐานให้ประชาชนใน

เขตพื�นที�

พื�นที�เขตตําบลแม่เมาะ จํานวน

 12 หมู่บ้าน

2,000,000 ประชาชนร้อยละ

 90 ที�ใช้

นํ�าประปามี

ความพึงพอใจใน

ระดับดี

ประชาชนมีนํ�าประปา

ใช้ครบทุกครัวเรือน

(1) กองช่าง     

 (2) กปภ.

ลําปาง

6,531,740 2,300,000 6,839,000

8.55% 4.48% 17.16%
   ประมาณการงบประมาณ คดเปนรอยละ (%) 

 ของโครงการภายใต้ยทธศาสตร์

รวมงบประมาณที�ใช้ภายใต้แนวทางที� 2
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ยุทธศาสตร์จังหวัดลําปางที� 5 สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.จังหวัดลําปางที� 1 การพัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน

ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 3  การจัดการผังเมืองชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ

ประจําหมู่บ้าน  หมู่ที� 1

เพื�อให้สถานที�สําหรับ

พักผ่อนหย่อนใจ

(1) ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ หรือ    

(2) ตามแบบแปลน ทต.        

แม่เมาะ

100,000 ประชาชน ร้อยละ

 80 ของหมู่บ้าน 

มีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับดี

ประชาชนมีสถานที�

สําหรับพักผ่อน

หย่อนใจ

กองช่าง

2 โครงการการปรับภูมิทัศน์ (สวนหย่อม) 

บริเวณหอผีเสื�อบ้าน หมู่ที� 3

เพื�อให้ประชาชนมีสถานที�

สําหรับพักผ่อนหย่อนใจ

(1) เทลานคอนกรีตมีพื�นที�ไม่

น้อยกว่า 100 ตร.ม. หนาเฉลี�ย

 0.15 เมตร พร้อมปลูกหญ้า

และต้นไม้ หรือ (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แม่เมาะ

60,000 ประชาชนร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจในระดับดี

ประชาชนมีสถานที�

สําหรับพักผ่อน

หย่อนใจและทํา

กิจกรรมต่างๆ

กองช่าง

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า  

  จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560  ถึง  พ.ศ.2562)

เทศบาลตําบลแม่เมาะ

ที� โครงการ
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ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 3  การจัดการผังเมืองชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า  

  จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)
ที� โครงการ

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บนํ�า  

บ้านเมาะสถานี หมู่ที� 4

เพื�อให้ประชาชนมีสถานที�

สําหรับพักผ่อนหย่อนใจ

(1) ศาลาพักผ่อน (2) จัด

สวนหย่อม (3) สะพานข้ามนํ�า 

(4) ห้องนํ�าสาธารณะ หรือ (5) 

ตามแบบแปลน ทต. แม่เมาะ

2,000,000 ประชาชนร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจในระดับดี

ประชาชนมีสถานที�

สําหรับพักผ่อน

หย่อนใจและทํา

กิจกรรม

กองช่าง

4 โครงการปรับปรุงบริเวณข้างสระนํ�า 

(สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ)          

บ้านเมาะหลวง หมู่ที� 8

เพื�อให้สระนํ�ามี

ทัศนียภาพที�ดี เหมาะแก่

การพักผ่อนหรือจัดกิจกรรม

(1) ติดตั�งโคมไฟกิ�ง 62 ต้น เสา

โคมไฟส่องสว่าง 3 จุด 

ก่อสร้างสนามเด็กเล่น พร้อม

ติดตั�งอุปกรณ์เครื�องเล่น 

จํานวน 1 ชุด หรือ (2) ตาม

แบบแปลน ทต.กําหนด

2,000,000 ประชาชน ร้อยละ

 60 มีความพึง

พอใจต่อสระนํ�าที�

ได้รับการปรับปรุง

สระนํ�ามีทัศนียภาพ

ที�ดีขึ�น

กองช่าง 

(นโยบายฯ)



62

หน้าที� 62

ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 3  การจัดการผังเมืองชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า  

  จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)
ที� โครงการ

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระนํ�า ซอย 6 

(หลังวัดเมาะหลวง) หมู่ที� 8

เพื�อให้มีสถานที�สําหรับ

พักผ่อน

(1) เทคอนกรีตเสริมเหล็กปรับ

 SLOPE ข้างสระนํ�า กว้าง 

10.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร 

พร้อมบันไดลงสระ และทํา

ผนังคอนกรีตปากท่อระบาย

นํ�าขนาดสูง 1.50 เมตร ยาว

รวม 10.00 เมตร หรือ (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แม่เมาะ

250,000 ประชาชนร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจในระดับดี

มีสถานที�พักผ่อน

หย่อนใจ

กองช่าง

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที�สาธารณะ

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที� 11

เพื�อให้ประชาชนมีสถานที�

สาธารณะที�ดี เป็นที�

พักผ่อนหย่อนใจ และจัด

กิจกรรมต่างๆของทาง

หมู่บ้านได้

(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที�

สาธารณะภายในหมู่บ้าน

บริเวณสระนํ�า ซอย 6 ท้าย

หมู่บ้าน หรือ (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แม่เมาะ

3,000,000 ประชาชนใน

หมู่บ้าน ร้อยละ 

80 มีความพึง

พอใจต่อ

โครงการอยู่ใน

ระดับดี

ประชาชนมีสถานที�

จัดกิจกรรมและ

พักผ่อนหย่อนใจที�

เหมาะสม

กองช่าง

2,060,000 250,000 5,100,000รวมงบประมาณที�ใช้ภายใต้แนวทางที� 3
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ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 3  การจัดการผังเมืองชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า  

  จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)
ที� โครงการ

2.70% 0.49% 12.80%
ประมาณการงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ (%)  

ของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์จังหวัดลําปางที� 5 สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.จังหวัดลําปางที� 1 การพัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน

ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 4  พัฒนาบริการพื�นฐานด้านอื�นๆ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์รอบ

อาคาร ศสมช. หมู่ที� 1

เพื�อให้หมู่บ้านมีสถานที�

สําหรับจัดกิจกรรมต่างๆ

(1) มีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 240 

ตร.ม. หนาเฉลี�ย 0.15 เมตร 

หรือ (2) ตามแบบแปลน ทต.

แม่เมาะ

130,000 ประชาชน ร้อยละ

 80 ของหมู่บ้าน 

มีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับดี

ประชาชนมีสถานที�

ประกอบกิจกรรม

เพิ�มขึ�น

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างเวทีบริเวณสนามกีฬา       

หมู่ที� 1

เพื�อให้มีสถานที�เพื�อทํา

กิจกรรมของหมู่บ้าน

(1) ขนาดกว้าง 8.00 เมตร 

ยาว 12.00 เมตร  หรือ (2) 

ตามแบบแปลน ทต.แม่เมาะ

550,000 ประชาชน ร้อยละ

 80ของหมู่บ้าน 

มีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับดี

ประชาชนมีสถานที�

สําหรับทํากิจกรรม

ของหมู่บ้าน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560  ถึง  พ.ศ.2562)

เทศบาลตําบลแม่เมาะ

ที� โครงการ
         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา  ผลลัพธ์ที�คาดว่า  

  จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)
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ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 4  พัฒนาบริการพื�นฐานด้านอื�นๆ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา  ผลลัพธ์ที�คาดว่า  

  จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

3 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

ผู้สูงอายุ หมู่ที� 2

เพื�อให้ผู้สูงอายุมีสถานที�

สําหรับดําเนินกิจกรรม

ของทางกลุ่ม

(1) ปูกระเบื�องภายในอาคาร 

ห้องนํ�า ติดตั�งเพดานภายใน

อาคาร ฝ้าเพดานชายคา 

ติดตั�งระบบไฟฟ้า หรือ        

(2) ตามแบบแปลน ทต.      

แม่เมาะ

1,000,000 ผู้สูงอายุ ร้อยละ 

80 ของกลุ่มใน

หมู่บ้าน มีความ

พึงพอใจอยู่ใน

ระดับดี

ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน

ได้รับความสะดวก

ในด้านสถานที�

สําหรับทํากิจกรรม

ต่างๆ

กองช่าง

4 โครงการติดตั�งรั�วตาข่ายล้อมรอบสนาม     

ฟุตซอล หมู่ที� 2

เพื�อให้เกิดความปลอดภัย

ต่อชีวิตและทรัพย์สิน

(1) ติดตั�งตาข่ายรอบสนาม

ฟุตซอล พร้อมกันสาดหน้าจั�ว

 จํานวน 2 ข้าง  หรือ (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แม่เมาะ

1,000,000 ประชาชนใน

หมู่บ้าน ร้อยละ 

80 มีความพึง

พอใจต่อ

โครงการอยู่ใน

ระดับดี

ประชาชนและ

ทรัพย์สินของทาง

หมู่บ้านมีความ

ปลอดภัยเพิ�มมากขึ�น

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างศาลาฌาปนสถานประจํา

หมู่บ้าน หมู่ที� 3

เพื�อใช้สําหรับรองรับ

ประชาชนและผู้เข้าร่วม

กิจกรรมฌาปนกิจของ

ชุมชน

(1) กว้าง 8.00 เมตร ยาว 12 

เมตร  หรือ (2) ตามแบบแปลน

 ทต.แม่เมาะ

950,000 ประชาชนร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจในระดับดี

ผู้ร่วมกิจกรรมมี

สถานที�เหมาะสม

รองรับ

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 4  พัฒนาบริการพื�นฐานด้านอื�นๆ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา  ผลลัพธ์ที�คาดว่า  

  จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

6 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์       

ฌาปนสถาน หมู่ที� 3

เพื�อใช้สําหรับรองรับ

ประชาชนและผู้เข้าร่วม

กิจกรรมฌาปนกิจของ

ชุมชน

(1) มีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 230 

ตร.ม. หนาเฉลี�ย 0.15 เมตร 

หรือ (2) ตามแบบแปลน ทต.

แม่เมาะ

120,000 ประชาชนร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจในระดับดี

ผู้ร่วมกิจกรรมมี

สถานที�เหมาะสม

รองรับ

กองช่าง

7 โครงการปรับปรุงและต่อเติม ศสมช. หมู่บ้าน

 หมู่ที� 4

เพื�อให้ประชาชนและกลุ่ม

 อสม.ของหมู่บ้าน มี

สถานที�สําหรับดําเนิน

กิจกรรมทางสาธารณสุข

และอื�นๆ

(1) ปรับปรุงและต่อเติมอาคาร

เดิม มีขนาดกว้าง 8.00เมตร 

ยาว 8.00 เมตร จํานวน 1 หลัง

 หรือ            (2) ตามแบบ

แปลน ทต.        แม่เมาะ

380,000 ประชาชนใน

หมู่บ้าน ร้อยละ 

80 มีความพึง

พอใจต่อ

โครงการอยู่ใน

ระดับดี

ประชาชนและกลุ่ม 

อสม.ของหมู่บ้าน มี

สถานที�สําหรับ

ดําเนินกิจกรรมทาง

สาธารณสุขและอื�นๆ

กองช่าง

8 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์     

หมู่ที� 4

เพื�อให้ประชาชนมี

สถานที�ประกอบกิจกรรม

ต่างๆ ของทางหมู่บ้าน

(1) ขนาดความกว้าง 25 เมตร

 ยาว 24 เมตร หรือ (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แม่เมาะ

1,000,000 ประชาชนใน

หมู่บ้าน ร้อยละ 

80 มีความพึง

พอใจต่อ

โครงการอยู่ใน

ระดับดี

ประชาชนมีสถานที�

ประกอบกิจกรรม

ต่างๆของทาง

หมู่บ้าน

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 4  พัฒนาบริการพื�นฐานด้านอื�นๆ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา  ผลลัพธ์ที�คาดว่า  

  จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

9 โครงการทํารั�วรอบฌาปนสถาน หมู่ที� 5 เพื�อความปลอดภัยต่อ

ทรัพย์สินของทางหมู่บ้าน

(1) โดยทําการก่อสร้างรั�ว

บล๊อกคอนกรีตพร้อมประตูเข้า

 - ออก ขนาดความสูง 1.80 

เมตร ยาวรวม 480.00 เมตร 

หรือ (2) ตามแบบแปลน ทต.

แม่เมาะ

950,000 ประชาชนใน

หมู่บ้าน ร้อยละ 

80 มีความพึง

พอใจต่อโครงการ

ทรัพย์สินในฌาปน

สถานได้รับความ

ปลอดภัย ป้องกัน

การสูญหาย

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยแม่ปง หมู่ที�

 5

เพื�อให้การสัญจรไปมามี

ความสะดวกมากขึ�น

(1) ก่อสร้างสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 

เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือ (2)

 ตามแบบแปลน ทต.แม่เมาะ

300,000 ประชาชนร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจต่อการใช้

สะพาน

การสัญจรไปมา

สะดวกมากยิ�งขึ�น

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน

อเนกประสงค์ซอย 1 (ลานหน้าเวที) หมู่ที� 7

เพื�อให้มีสถานที�สําหรับ

กิจกรรมกลางแจ้ง

(1) โดยทําการก่อสร้าง

หลังคาคลุมลาน

อเนกประสงค์ขนาดกว้าง 

24.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร

 สูง 1 ชั�น จํานวน 1 หลัง หรือ 

(2) ตามแบบแปลน ทต.       

แม่เมาะ

3,930,000 ประชาชนใน

หมู่บ้าน ร้อยละ 

80 มีความพึง

พอใจอยู่ใน

ระดับดี

มีสถานที�ที�

เหมาะสมสําหรับ

การทํากิจกรรมของ

หมู่บ้าน

กองช่าง



67

หน้าที� 67

ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 4  พัฒนาบริการพื�นฐานด้านอื�นๆ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา  ผลลัพธ์ที�คาดว่า  

  จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

12 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน             

ฌาปนสถาน บ้านเมาะหลวง หมู่ที� 8

เพื�อใช้สําหรับรองรับ

ประชาชนและผู้เข้าร่วม

กิจกรรมฌาปนกิจของ

ชุมชน

(1) ขนาดกว้าง 10.00 เมตร 

ยาว 16.00 เมตร สูง 1 ชั�น 

พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก

บริเวณรอบเมรุเผาศพ หนา 

0.15 เมตร พื�นที�รวมกันไม่

น้อยกว่า 400 ตร.ม.  หรือ     

(2) ตามแบบแปลน ทต.แม่

เมาะ

1,200,000 ประชาชนร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจในระดับดี

ผู้ร่วมกิจกรรมมี

สถานที�เหมาะสม

รองรับ

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานศาลา

อเนกประสงค์ศาลหลังเมือง บ้านเมาะหลวง

 หมู่ที� 8

เพื�อให้มีสถานที�สําหรับ

จัดกิจกรรมที�เหมาะสม

(1) ขนาดกว้าง 22.00 เมตร 

ยาว 32.00 เมตร สูง 1 ชั�น 

จํานวน 1 หลัง หรือ (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แม่เมาะ

2,880,000 ประชาชนร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจในระดับดี

ประชาชนมีสถานที�

สําหรับจัดกิจกรรม

กองช่าง

14 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์   บ้าน

เมาะหลวง (หลังเดิม) หมู่ที� 8

เพื�อให้หมู่บ้านมีสถานที�

สําหรับจัดกิจกรรมต่างๆ

(1) ปรับปรุงฝาเพดาน (2) ปู

กระเบื�อง (3) ปรับปรุงระบบไฟ

 หรือ (4) ตามแบบแปลน ทต.

แม่เมาะ

100,000 ประชาชนร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจในระดับดี

ประชาชนมีสถานที�

สําหรับจัดกิจกรรม

กองช่าง
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หน้าที� 68

ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 4  พัฒนาบริการพื�นฐานด้านอื�นๆ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา  ผลลัพธ์ที�คาดว่า  

  จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

15 โครงการปรับปรุงฌาปนสถาน บ้านม่อนทุ่ง

กล้วย หมู่ที� 8 (ปรับปรุงห้องนํ�า รั�ว ยกพื�น 

ถมดิน หลังคาโดม ศาลาอเนกประสงค์ 

ศาลาฌาปนสถาน )

เพื�อใช้สําหรับรองรับ

ประชาชนและผู้เข้าร่วม

กิจกรรมฌาปนกิจของ

ชุมชน

(1) ก่อสร้างรั�ว ความยาวรวม

ประตู 197 เมตร ก่อสร้าง

ห้องนํ�า จํานวน 1 หลัง 

ปรับปรุงศาลาฌาปนสถาน 

จํานวน 2 หลัง ก่อสร้างหลังคา

โดม กว้าง 8 เมตร ยาว 12 

เมตร หรือมีพื�นที�ใช้สอย

รวมกันไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม. 

หรือ (2) ตามแบบแปลน ทต.

แม่เมาะ

3,000,000 ประชาชนร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจในระดับดี

ผู้ร่วมกิจกรรมมี

สถานที�เหมาะสม

รองรับ

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน

อเนกประสงค์ บ้านทุ่งกล้วย หมู่ที� 8

เพื�อให้มีสถานที�สําหรับ

ทํากิจกรรมที�เหมาะสม

(1) ขนาดความกว้าง 14 เมตร

 ยาว 35 เมตร หรือมีพื�นที�ใช้

สอยกันไม่น้อยกว่า 490 ตร.ม.

 หรือ (2) ตามแบบแปลน ทต.

แม่เมาะ

3,200,000 ประชาชนร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจในระดับดี

มีสถานที�สําหรับ

กิจกรรมที�เหมาะสม

กองช่าง
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หน้าที� 69

ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 4  พัฒนาบริการพื�นฐานด้านอื�นๆ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา  ผลลัพธ์ที�คาดว่า  

  จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

17 โครงการเทลาน คสล. บริเวณหน้าวัดเวียง

สวรรค์ หมู่ที� 9

เพื�อให้มีสถานที�สําหรับ

ทํากิจกรรมที�เหมาะสม

(1) เทลาน คสล. ขนาดความ

กว้าง 50.00 เมตร ยาว 50.00 

เมตร หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 

375 ตารางเมตร หรือ (2) 

ตามแบบแปลน ทต.แม่เมาะ

300,000 ประชาชน ร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจต่อ

โครงการอยู่ใน

ระดับดี

ประชาชนมีสถานที�

สําหรับจัดกิจกรรม

อย่างเหมาะสม

กองช่าง

18 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์   หลัง

เก่า+หลังใหม่ หมู่ที� 9

เพื�อให้ประชาชนมี

สถานที�ที�สําหรับจัด

กิจกรรมอย่างเหมาะสม

(1) ติดตั�งระบบไฟฟ้าเพิ�มเติม

อาคารหลังใหม่และเปลี�ยน

หลังคาพร้อมผนังตาข่าย  

โครงเคร่าเหล็กอาคารหลังเก่า

 หรือ (2) ตามแบบแปลน ทต.

แม่เมาะ

1,500,000 ประชาชน ร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจต่อ

โครงการอยู่ใน

ระดับดี

ประชาชนมีสถานที�

สําหรับจัดกิจกรรม

อย่างเหมาะสม

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ และปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ บริเวณอาคารผู้สูงอายุ หมู่ที� 9

เพื�อให้ประชาชนมีสถานที�

สําหรับจอดรถและมีพื�นที�

สําหรับจัดกิจกรรมต่างๆ

(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ และ

ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง

 5 เมตร ยาว 10 เมตร หรือ    

(2) ตามแบบแปลน ทต.แม่

เมาะ

1,000,000 ประชาชน ร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจต่อ

โครงการอยู่ใน

ระดับดี

ประชาชน มีสถานที�

สําหรับจอดรถและ

จัดกิจกรรมต่างๆ 

ได้อย่างสะดวก

กองช่าง
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หน้าที� 70

ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 4  พัฒนาบริการพื�นฐานด้านอื�นๆ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา  ผลลัพธ์ที�คาดว่า  

  จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

20 โครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุประจํา

หมู่บ้าน บ้านใหม่มงคล หมู่ที� 10

ใช้รองรับการจัดกิจกรรม

ของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน

(1) โดยก่อสร้างอาคาร คสล. 1

 ชั�น ขนาดกว้าง 14.00 เมตร 

ยาว 18.00 เมตร หรือ     (2) 

ตามแบบแปลน ทต.     แม่

เมาะ

2,200,000 ประชาชนร้อยละ

 80 ในหมู่บ้านมี

ความพึงพอใจใน

ระดับดี

ชุมชนมีสถานที�ใน

การจัดกิจกรรมต่างๆ

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างอาคารนํ�าหมักปุ๋ยชีวภาพ 

บริเวณศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที� 10

เพื�อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

เกษตรกรรม

(1) อาคาร คสล. ชั�นเดียว 

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 

เมตร  หรือ (2) ตามแบบแปลน

 ทต.แม่เมาะ

450,000 กลุ่มอาชีพร้อยละ

 80 ในหมู่บ้านมี

ความพึงพอใจใน

ระดับดี

กลุ่มอาชีพได้รับ

การส่งเสริมอาชีพ

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บวัสดุทาง

การเกษตรและถังเก็บนํ�าเพื�อการเกษตร 

บริเวณข้างสระนํ�าประจําหมู่บ้าน หมู่ที� 10

เพื�อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

เกษตรกรรม

(1) อาคาร คสล. ชั�นเดียว 

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 

เมตร  หรือ (2) ตามแบบแปลน

 ทต.แม่เมาะ

450,000 กลุ่มอาชีพร้อยละ

 80 ในหมู่บ้านมี

ความพึงพอใจใน

ระดับดี

กลุ่มอาชีพได้รับ

การส่งเสริมอาชีพ

กองช่าง
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หน้าที� 71

ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 4  พัฒนาบริการพื�นฐานด้านอื�นๆ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา  ผลลัพธ์ที�คาดว่า  

  จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

23 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน

อเนกประสงค์ (หน้าวัดนาแขม) หมู่ที� 11

เพื�อให้ประชาชนมีสถานที�

จัดกิจกรรมได้อย่าง

เหมาะสม

(1) ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 

30 เมตร หรือมีพื�นที�ใช้สอย

รวมกันไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.

 หรือ (2) ตามแบบแปลน ทต.

แม่เมาะ

3,600,000 ประชาชนใน

หมู่บ้าน ร้อยละ 

80 มีความพึง

พอใจต่อ

โครงการอยู่ใน

ระดับดี

ประชาชนมีสถานที�

จัดกิจกรรมที�

เหมาะสม

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 

(อาคารผู้สูงอาย)ุ หมู่ที� 11

เพื�อให้ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน

มีสถานที�ดําเนินกิจกรรม

ของกลุ่ม

(1) ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 

15 เมตร หรือมีพื�นที�ใช้สอย

รวมกันไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม.

 หรือ (2) ตามแบบแปลน ทต.

แม่เมาะ

1,500,000 ผู้สูงอายุใน

หมู่บ้าน ร้อยละ 

80 มีความพึง

พอใจต่อ

โครงการอยู่ใน

ระดับดี

ผู้สูงอายุมีสถานที�

จัดกิจกรรมต่างๆ 

อย่างเหมาะสมและ

ปลอดภัย

กองช่าง

25 โครงการก่อสร้างและต่อเติมศาลา     ฌาปน

สถาน หมู่ที� 12

เพื�อใช้สําหรับรองรับ

ประชาชนและผู้เข้าร่วม

กิจกรรมฌาปนกิจของ

ชุมชน

(1) ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั�น

เดียว ขนาดกว้าง 10 เมตร 

ยาว 16 เมตร  หรือ (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แม่เมาะ

1,440,000 ประชาชนร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจในระดับดี

ผู้ร่วมกิจกรรมมี

สถานที�เหมาะสม

รองรับ

กองช่าง
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   ตัวชี�วัด  

(KPI)

26 โครงการก่อสร้างรั�วรอบฌาปนสถานประจํา

หมู่บ้าน หมู่ที� 12

เพื�อป้องกันทรัพย์สิน

ในฌาปนสถาน

(1) ก่อสร้างรั�วรอบฌาปน

สถาน ยาวรวม 60 เมตร สูง 

3.40 เมตร  หรือ (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แม่เมาะ

250,000 ประชาชนร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจในระดับดี

ทรัพย์สินในฌาปน

สถานได้รับความ

ปลอดภัย ป้องกัน

การสูญหาย

กองช่าง

27 โครงการก่อสร้างศูนย์ชราบาลตําบล            

แม่เมาะ ส่งเสริมอาชีพและกิจกรรม

นันทนาการ

1. เพื�อส่งเสริมอาชีพให้แก่

ผู้สูงอายุ 2. เพื�อเป็นสถานที�

สําหรับกิจกรรมกีฬาและ

นันทนาการของผู้สูงอายุ 3. 

เพื�อส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียน

ผู้สูงอายุของตําบลแม่เมาะ

(1) โดยทําการก่อสร้างอาคาร

 ขนาดกว้าง 24.00 เมตร ยาว 

30.00 เมตร สูง 1 ชั�น พร้อม

เวทีกลางและห้องเก็บของ  

หรือ (2) ตามแบบแปลน ทต.

แม่เมาะ

4,300,000 สวนสาธารณะ  1

 แห่ง

เพิ�มพื�นที�สีเขียว

ให้กับชุมชนและ

อําเภอเม่เมาะ

กองช่าง 

(นโยบายฯ)

28 โครงการต่อเติมหอนาฬิกา บ้านใหม่นาแขม 

หมู่ที� 7

เพื�อต่อเติมหอนาฬิกา ให้

มีความสมบูรณ์และ

สามารถใช้ประโยชน์ได้

เพิ�มขึ�น

(1) โดยการติดตั�งจอนาฬิกา

ดิจิตอล 2 ชุด (2) ติดตั�งกระจก

350,000 ผู้ใช้งานหอ

นาฬิกา ร้อยละ 

60 มีความพึง

พอใจต่อโครงการ

มีพื�นที�ใช้สอยเพิ�ม

มากขี�น

กองช่าง 

(นโยบายฯ)
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งบประมาณและที�มา  ผลลัพธ์ที�คาดว่า  
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   ตัวชี�วัด  

(KPI)

29 โครงการก่อสร้างศาลาพักรอรถ                

หน้าวิทยาลัยเทคโนโลยี กฟผ.

เพื�อให้บริการประชาชน

ที�มารอรถโดยสาร

(1) โดยก่อสร้างอาคาร ขนาด

กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 16.00 

เมตร จํานวน 1 หลัง  หรือ    

(2) ตามแบบแปลน ทต.      

แม่เมาะ

480,000 ประชาชน ร้อยละ

 80 ที�มาใช้

บริการมีความ

พึงพอใจต่อ

ศาลาพักรอรถ

เพื�อให้ประชาชนมี

สถานที�รอรถ เพื�อ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

กองช่าง 

(นโยบายฯ)

30 โครงการต่อเติมอาคารโรงปุ๋ยฮิวมัส เพื�อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

 ให้มีสถานที�ที�เหมาะสม

ในการดําเนินงาน

(1) โดยการก่อสร้างอาคาร 

ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 20 

เมตร สูง 4 เมตร จํานวน 1 

หลัง หรือ (2) ตามแบบแปลน

 ทต.แม่เมาะ

1,300,000 อาคารโรงปุ๋ย

ฮิวมัส 1 หลัง

ส่งเสริมวิสาหกิจ

ชุมชน ให้มีสถานที�ที�

เหมาะสมในการ

ดําเนินงาน

กองช่าง 

(นโยบายฯ)

31 โครงการถมดิน บริเวณศูนย์วัฒนธรรม เพื�อปรับปรุงพื�นที�ให้

สามารถใช้ประโยชน์ได้ใน

การดําเนินกิจกรรมต่างๆ

ของทางหมู่บ้าน

(1) ดําเนินการถมดิน 1 แห่ง 

หรือ (2) ตามแบบแปลน ทต.

แม่เมาะ

3,800,000 ประชาชน ร้อยละ

 80 ของหมู่บ้าน 

มีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับดี

มีพื�นที�ใช้สอยเพิ�ม

มากขี�น

กองช่าง 

(นโยบายฯ)
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  จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ
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32 โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร

สํานักงานเทศบาลตําบลแม่เมาะ

เพื�อให้เจ้าหน้าที� และ

ประชาชนผู้มาติดต่อ

ราชการได้รับความสะดวก

(1) ปรับปรุงห้องนํ�าชาย-หญิง

(2) ปรับปรุงสํานักงานที�มี

ความชํารุดทรุดโทรม            

(3) อื�นๆ  หรือ (4) ตามแบบ

แปลน ทต.แม่เมาะ

500,000 เจ้าหน้าที�และ

ประชาชน ร้อยละ

 80 มีความพึง

ใจต่ออาคาร

สถานที�ของ

เทศบาลฯ

เจ้าหน้าที�และ

ประชาชน มีความ

พึงใจต่ออาคาร

สถานที�ของ

เทศบาลฯ

สํานักปลัดฯ  +

 กองช่าง

33 โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยและอาคารเก็บพัสดุ

งานป้องกัน เทศบาลตําบลแม่เมาะ

เพื�อให้เจ้าหน้าที�และ

ประชาชนที�มาติดต่อ

ราชการมีความสะดวก 

และสามารถปฏิบัติงานได้

อย่างทันท่วงที

(1) ต่อเติมและปรับปรุง

อาคารป้องกันและบรรเทา  

สาธารณภัย  หรือ (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แม่เมาะ

800,000 เจ้าหน้าที�และ

ประชาชนที�มา

ใช้บริการมี

ความพึงพอใจ

อยู่ในระดับดี

เจ้าหน้าที�และ

ประชาชนมีความ

สะดวกในการติดต่อ

ราชการและ

ปฏิบัติงานได้อย่าง

ทันท่วงที

สํานักปลัดฯ  +

 กองช่าง

34 โครงการก่อสร้างอาคารกองสาธารณสุขและ

สิ�งแวดล้อม

เพื�อรองรับภารกิจงาน

บริการสาธารณสุข และ

อาคารปฎิบัติงานกอง

สาธารณสุขฯ สามารถ

ให้บริการประชาชนได้

่ ีป สิ ิ

1. ปรับพื�นพร้อมเทลาน คสล.

 2. ก่อสร้างอาคารจอดรถ     

3. ก่อสร้างอาคารปฏิบัติงาน  

หรือ 4. ตามแบบแปลน ทต.

แม่เมาะ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 ศูนย์เครื�อง 

จักรกล จํานวน 1

 แห่ง

สมามารถให้บริการ

สาธารณสุขแก่

ประชาชนได้อย่าง

เหมาะสม และ

สามารถปฏิบัติงาน

ไ ้ ่ ี

กอง

สาธารณสุขฯ +

 กองช่าง
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35 โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ งาน

รักษาความสะอาดและสิ�งแวดล้อม เทศบาล

ตําบลแม่เมาะ

เพื�อรองรับภารกิจงาน

บริหารสาธารณสุข และ

สามารถให้บริการ

ประชาชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

(1) ปรับพื�นพร้อมเทลาน คสล.

 (2). ก่อสร้างอาคารจอดรถ  

หรือ (3) ตามแบบแปลน ทต.

แม่เมาะ

4,000,000 4,000,000 4,000,000 อาคารโรงจอด

รถที�ได้มาตรฐาน

สามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

กอง

สาธารณสุขฯ +

 กองช่าง

36 โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร

สํานักงานกองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม เทศบาลตําบลแม่เมาะ

เพื�อความเป็นระเบียบ

ของด้านอาคารสถานที�

และรองรับการบริการ

สําหรับผู้มาติดต่อราชการ

และอํานวยความสะดวก

ให้ประชาชน

ต่อเติมและปรับปรุงอาคาร

สํานักงานกองการศึกษาฯ    

(1) ต่อเติมอาคารสํานักงาน  

(2) ปรับปรุงห้องนํ�าห้องส้วม 

(3) สร้างอาคารโรงจอดรถ 

หรือ (4) ตามแบบแปลนของ

เทศบาล

600,000 อาคารสํานักงาน

ได้รับการ

ปรับปรุง 1 อาคาร

มีอาคารสถานที�

พร้อมรองรับผู้มาใช้

บริการและติดต่อ

ราชการเพื�ออํานวย

ความสะดวกและ

เป็นที�ประทับใจ

ของประชาชน

กองการศึกษาฯ

 + กองช่าง



76

หน้าที� 76

ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 4  พัฒนาบริการพื�นฐานด้านอื�นๆ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา  ผลลัพธ์ที�คาดว่า  
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37 โครงการต่อเติมและปรับปรุงรั�วรอบ             

โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ

เพื�อความเป็นระเบียบ

ของด้านอาคารสถานที�

และรองรับการบริการ

สําหรับผู้มาติดต่อราชการ

และอํานวยความสะดวก

ให้ประชาชน

(1) ต่อเติมและปรับปรุงรั�วรอบ

โรงเรียน หรือ (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แม่เมาะ

800,000 รั�วรอบโรงเรียน 1

 แห่ง

มีรั�วรอบโรงเรียนที�

แข็งแรงและ

ปลอดภัย สําหรับ

เด็กและทรัพย์สิน

ทางราชการ

กองการศึกษาฯ

  +กองช่าง

38 โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม่เมาะ

เพื�อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 เทศบาลตําบลแม่เมาะ มี

อาคารเรียนเพียงพอต่อ

การให้บริการแก่บุตร

หลานของประชาชนใน

เขตพื�นที�เทศบาลตําบลแม่

เมาะ

(1) ปรับปรุงและก่อสร้าง

อาคารเรียนห้องนํ�า และติดตั�ง

เครื�องปรับอากาศ หรือ (2) 

ตามแบบแปลน ทต.แม่เมาะ

4,000,000 ปรับปรุงก่อสร้าง

อาคารศูนย์เด็ก

เล็ก 2 แห่ง

รองรับจํานวนเด็ก

นักเรียนที�เพิ�มขึ�น

ของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กและเกิด

ประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการ

ด้านการจัด

การศึกษา

กองการศึกษาฯ

  +กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 4  พัฒนาบริการพื�นฐานด้านอื�นๆ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา  ผลลัพธ์ที�คาดว่า  

  จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

39 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ

เพื�อความเป็นระเบียบ

ด้านอาคารสถานที�เกิด

ความปลอดภัยสําหรับ

เด็กและผู้มาใช้บริการ 

ตลอดจนได้มาตรฐาน

ด้านอาคารสถานที�

(1) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

เรียนและห้องนํ�า หรือ          

(2) ตามแบบแปลน ทต.     แม่

เมาะ

200,000 โรงเรียนเทศบาล

 แม่เมาะมีความ

เป็นระเบียบ

อาคารเรียนมีความ

พร้อมต่อการบริการ

เด็กและผู้มาติดต่อ

ราชการ

กองการศึกษาฯ

  +กองช่าง

40 โครงการปรับปรุงรั�วพร้อมประตูศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลแม่เมาะ

เพื�อความปลอดภัยสําหรับ

เด็กและทรัพย์สินภายใน

ศูนย์เกิดความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยด้านอาคาร

สถานที�สําหรับการจัด

การศึกษา

(1) ปรับปรุงซ่อมแซมรั�วและ

ประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลแม่เมาะ  หรือ 

(2) ตามแบบแปลน ทต.     แม่

เมาะ

250,000 ศูนย์พัฒนา    

เด็กเล็กมีรั�วและ

ประตูที�ปลอดภัย

เกิดความปลอดภัย

สําหรับเด็กและ

ทรัพย์สินภายใน

ศูนย์และมีความ

เป็นระเบียบ

เรียบร้อยด้านสถานที�

กองการศึกษาฯ

  +กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 4  พัฒนาบริการพื�นฐานด้านอื�นๆ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา  ผลลัพธ์ที�คาดว่า  

  จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

41 โครงการจัดทําแท่นสําหรับวางป้าย         

พระบรมฯ หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก          

เทศบาลตําบลแม่เมาะ

เพื�อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลตําบลแม่เมาะ มี

แท่นสําหรับวางป้ายพระ

บรมเพื�อประกอบราชพิธี

โอกาสต่างๆ

(1) แท่นสําหรับวางป้ายพระ

บรม จํานวน 1 แห่ง  หรือ    (2)

 ตามแบบแปลน ทต.     แม่

เมาะ

20,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก 

มีแท่นสําหรับ

ประกอบราชพิธี

มีแท่นสําหรับวาง

ป้ายพระบรมเพื�อ

ประกอบราชพิธี

โอกาสต่างๆ

กองการศึกษาฯ

  +กองช่าง

42 โครงการปรับปรุงและติดตั�งระบบ              

เสียงตามสายประจําหมู่บ้าน

(1) โครงการปรับปรุงและติดตั�งระบบ         

เสียงตามสายประจําหมู่บ้าน                      

ในตําบลแม่เมาะ

เพื�อให้การประชาสัมพันธ์

เสียงตามสายได้ทั�วถึง

พื�นที�ดําเนินการตําบล           

 แม่เมาะ  หมู่ที� 1-12

300,000 300,000 300,000 ประชาชนใน

หมู่บ้าน ร้อยละ 80

 มีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับดี

ประชาชนได้รับการ

แจ้งข่าวสารทั�วถึง

กองช่าง

(2) โครงการติดตั�งเสียงตามสาย หมู่ที� 6      

 บ้านห้วยคิง ถึง บ้านไร่ร่มเย็น

เพื�อให้ประชาชนได้รับ

ทราบข้อมูลข่าวสารของ

ทางหมู่บ้านได้อย่างทั�วถึง

(1) 1 ระบบ ติดตั�งเสียงตาม

สาย 1 หมู่บ้าน 2 ชุมชน หรือ 

(2) ตามแบบแปลน ทต.     แม่

เมาะ

1,100,000 ประชาชนใน

หมู่บ้าน ร้อยละ 80

 มีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับดี

ประชาชนได้

รับทราบข้อมูล

ข่าวสารอย่างทั�วถึง

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที� 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    แนวทางการพัฒนาที� 4  พัฒนาบริการพื�นฐานด้านอื�นๆ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา  ผลลัพธ์ที�คาดว่า  

  จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

(3) โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว           

เสียงตามสายประจําหมู่บ้าน หมู่ที� 7

เพื�อให้ประชาชนได้รับ

ทราบข้อมูลข่าวสารของ

ทางหมู่บ้านได้อย่างทั�วถึง

(1) ซ่อมแซมหอกระจายข่าว

เสียงตามสาย 1 ระบบหรือ  

(2) ตามแบบแปลน ทต.     แม่

เมาะ

30,000 ประชาชนใน

หมู่บ้าน ร้อยละ 80

 มีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับดี

ประชาชนได้

รับทราบข้อมูล

ข่าวสารอย่างทั�วถึง

กองช่าง

(4) โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว  เสียง

ตามสายประจําหมู่บ้าน                หมู่ที� 10 

(อาคารอเนกประสงค)์

เพื�อให้ประชาชนได้รับ

ทราบข้อมูลข่าวสารของ

ทางหมู่บ้านได้อย่างทั�วถึง

(1) ซ่อมแซมหอกระจายข่าว

เสียงตามสาย 1 ระบบ หรือ 

(2) ตามแบบแปลน ทต.     แม่

เมาะ

85,000 ประชาชนใน

หมู่บ้าน ร้อยละ 80

 มีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับดี

ประชาชนได้

รับทราบข้อมูล

ข่าวสารอย่างทั�วถึง

กองช่าง

49,860,000 26,685,000 18,350,000

65.28% 51.95% 46.05%

76,384,140 51,365,000 39,845,000

40.38% 45.34% 37.79%

รวมงบประมาณที�ใช้ภายใต้แนวทางที� 4

รวมประมาณการงบประมาณที�ใช้ภายใต้

ยุทธศาสตร์ที� 1

คิดเป็นร้อยละ (%) ของโครงการภายใต้

แผนพัฒนาทั�งหมด

ประมาณการงบประมาณ คดเปนรอยละ (%)   

ของโครงการภายใต้ยทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์จังหวัดลําปางที� 6 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั�งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.จังหวัดลําปางที� 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที� 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดล้อม

    แนวทางการพัฒนาที� 1  การอนุรักษ์ ฟื�นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสิ�งแวดล้อม

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1 โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์นํ�าเฉลิมพระเกียรติฯ 1. เพื�อสร้างแหล่งอาหาร

โปรตีนในชุมชน                    

2. เพื�อรักษาระบบนิเวศด้าน

สิ�งแวดล้อม

แหล่งนํ�าสาธารณะเขตตําบล

แม่เมาะ

50,000 50,000 50,000 สามารถปล่อย

พันธุ์สัตว์นํ�าได้

ตามเป้าหมาย

ร้อยละ 80

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์ทั�งด้าน

อาหารและระบบ

นิเวศ

กองสวัสดิการฯ

2 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย

ป่าชุมชนตําบลแม่เมาะ

1. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์                 2. 

สร้างเครือข่ายป่าชุมชนให้

เข้มแข็งมีกิจกรรมต่อเนื�อง

เครือข่ายป่าชุมชนตําบล      

แม่เมาะ จิตอาสา 12 หมู่บ้าน

100,000 100,000 100,000 เครือข่ายป่า

ชุมชนมีความพึง

พอใจต่อ

โครงการระดับดี

ชุมชนมีจิตสํานัก

และมีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์ป่า

กองสวัสดิการฯ

150,000 150,000 150,000

1.63% 1.94% 1.37%
      ประมาณการงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 

(%)  ของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560  ถึง  พ.ศ.2562)

เทศบาลตําบลแม่เมาะ

งบประมาณและที�มา
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า  

  จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

รวมงบประมาณที�ใช้ภายใต้แนวทางที� 1
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ยุทธศาสตร์จังหวัดลําปางที� 6 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั�งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.จังหวัดลําปางที� 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที� 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดล้อม

    แนวทางการพัฒนาที� 2 การบริหารจัดการนํ�าเพื�อการป้องกันภัยพิบัติ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1 โครงการก่อสร้างพนังลําห้วยป้องกันตลิ�งพัง 

 บริเวณสะพานสวนเกษตร ถึง ศาลา

อเนกประสงค์ หมู่ที� 1

เพื�อป้องกันปัญหา   

ตลิ�งพังในฤดูนํ�าหลาก

(1) สูง 3.00 ยาว 100 เมตร 

หรือ (2) ตามแบบแปลน ทต.

แม่เมาะ

1,800,000 ประชาชนที�ได้รับ

ผลกระทบ ร้อยละ

 80 ของหมู่บ้าน 

มีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับดี

ประชาชนได้รับ   การ

แก้ไขปัญหา        

ตลิ�งพัง

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ�า  บริเวณ

ข้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที� 1

เพื�อแก้ไขปัญหา        

นํ�าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

(1) ขนาดกว้าง 0.65 เมตร ลึก 

0.73 เมตร ยาว 110 เมตร หรือ

 (2) ตามแบบแปลน ทต.แม่

เมาะ

528,000 ประชาชน ร้อยละ 

80 ของหมู่บ้าน มี

ความพึงพอใจใน

การก่อสร้างราง

ระบายอยู่ใน

ระดับดี

ประชาชนได้รับ   การ

แก้ไขปัญหา   นํ�า

ท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560  ถึง  พ.ศ.2562)

เทศบาลตําบลแม่เมาะ

งบประมาณและที�มา
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)
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ยุทธศาสตร์ที� 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดล้อม

    แนวทางการพัฒนาที� 2 การบริหารจัดการนํ�าเพื�อการป้องกันภัยพิบัติ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

งบประมาณและที�มา
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

3 โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ�า ภายใน

หมู่บ้าน ซอยหลังโรงนํ�าดื�ม หมู่ที� 2

เพื�อแก้ไขปัญหา        

นํ�าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

(1) ความยาวรวม 450 เมตร 

หรือ (2) ตามแบบแปลน ทต.

แม่เมาะ

2,250,000 ประชาชน ร้อยละ 

80 ของหมู่บ้าน มี

ความพึงพอใจใน

การก่อสร้างราง

ระบายอยู่ใน

ระดับดี

ประชาชนได้รับ    

การแก้ไขปัญหา   นํ�า

ท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ�งพัง 

(สะพานหางฮุง) หมู่ที� 3

เพื�อป้องกันปัญหา  ตลิ�ง

ทรุด

(1) พนังกว้างประมาณ 6.00 

เมตร ยาวประมาณ 20.00เมตร

 พร้อมลานคอนกรีต มีพื�นที�ไม่

น้อยกว่า 490 ตร.ม. และอื�นๆ 

หรือ (2) ตามแบบแปลน ทต.

แม่เมาะ

1,300,000 ประชาชนใน

หมู่บ้าน ร้อยละ 80

 มีความพึงพอใจ

ต่อโครงการอยู่ใน

ระดับดี

ประชาชนได้รับ   การ

แก้ไขปัญหา       

ตลิ�งพังตลิ�งทรุด

กองช่าง

โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ�งพัง          

หมู่ที� 4

5   -  บ้านนายเอกชัย ชัยชม ถึง                     

บ้านนางสุภาพร อินเตชะ

เพื�อป้องกันปัญหา  ตลิ�ง

ทรุด

(1) ความยาวประมาณ 50 

เมตร หรือ (2) ตามแบบแปลน

 ทต.แม่เมาะ

1,000,000 ประชาชนใน

หมู่บ้าน ร้อยละ 80

 มีความพึงพอใจ

ต่อโครงการอยู่ใน

ระดับดี

ประชาชนได้รับ   การ

แก้ไขปัญหา       

ตลิ�งพังตลิ�งทรุด

กองช่าง



83
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ยุทธศาสตร์ที� 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดล้อม

    แนวทางการพัฒนาที� 2 การบริหารจัดการนํ�าเพื�อการป้องกันภัยพิบัติ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

งบประมาณและที�มา
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

6    -   สายบ้านนางพรทิพา เครือสาย เพื�อป้องกันปัญหา  ตลิ�ง

ทรุด

(1) ความยาวประมาณ 60 

เมตร หรือ (2) ตามแบบแปลน

 ทต.แม่เมาะ

1,200,000 ประชาชนใน

หมู่บ้าน ร้อยละ 80

 มีความพึงพอใจ

ต่อโครงการอยู่ใน

ระดับดี

ประชาชนได้รับ   การ

แก้ไขปัญหา       

ตลิ�งพังตลิ�งทรุด

กองช่าง

7 โครงการปรับปรุงระบบระบายนํ�า หมู่ที� 4  - 

บ้านคุณวิรัญญา ศรีไล

เพื�อป้องกันปัญหา     

นํ�าท่วมขังในชุมชน

(1) ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ�งพัง

 พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 

0.60 ม. จํานวน 70 ท่อน หรือ 

(2) ตามแบบแปลน ทต.        

แม่เมาะ

450,000 ประชาชนใน

หมู่บ้าน ร้อยละ 

80 มีความ      

พึงพอใจต่อ

โครงการ

ประชาชนได้รับ    

การแก้ไขปัญหา   นํ�า

ท่วมขัง

กองช่าง

โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ�งพัง หมู่ที� 5

8  -  บ้านนายประเสริฐ  มาสืบ เพื�อป้องกันปัญหา    

ตลิ�งทรุด

(1) พนังกว้างตาม slope 2.50

 - 3.00 เมตร ความยาวรวม 

104.00 เมตร หรือ (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แม่เมาะ

900,000 ประชาชนใน

หมู่บ้าน ร้อยละ 

80 มีความ     

พึงพอใจต่อ

โครงการอยู่ใน

ระดับดี

ประชาชนได้รับ   การ

แก้ไขปัญหา        

ตลิ�งพังตลิ�งทรุด

กองช่าง
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หน้าที� 84

ยุทธศาสตร์ที� 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดล้อม

    แนวทางการพัฒนาที� 2 การบริหารจัดการนํ�าเพื�อการป้องกันภัยพิบัติ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

งบประมาณและที�มา
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

9  -  บ้านนายยก ศรีชัยตัน เพื�อป้องกันปัญหา       

ตลิ�งทรุด

(1) พนังฐานกว้าง 2.00 เมตร 

สูง 2.50 เมตร ยาวรวม 100.00

 เมตร หรือ (2) ตามแบบแปลน

 ทต.แม่เมาะ

1,200,000 ประชาชนใน

หมู่บ้าน ร้อยละ 

80 มีความ     

พึงพอใจต่อ

โครงการอยู่ใน

ระดับดี

ประชาชนได้รับ   การ

แก้ไขปัญหา       

ตลิ�งพังตลิ�งทรุด

กองช่าง

10  -  บ้านนางตุ่น สัปปะ เพื�อป้องกันปัญหา       

ตลิ�งทรุด

(1) พนังฐานกว้าง 2.50 เมตร 

สูง 3.00 เมตร  ยาวรวม 85.00 

เมตร หรือ (2) ตามแบบแปลน

 ทต.แม่เมาะ

1,050,000 ประชาชนใน

หมู่บ้าน ร้อยละ 

80 มีความ     

พึงพอใจต่อ

โครงการอยู่ใน

ระดับดี

ประชาชนได้รับ   การ

แก้ไขปัญหา       

ตลิ�งพังตลิ�งทรุด

กองช่าง

11  -  บ้านนายสมพงษ์ ชมพูสาย เพื�อป้องกันปัญหา       

ตลิ�งทรุด

(1) พนังฐานกว้าง 2.00 เมตร 

สูง 2.50 เมตร  ยาวรวม 39.00 

เมตร หรือ (2) ตามแบบแปลน

 ทต.แม่เมาะ

468,000 ประชาชนใน

หมู่บ้าน ร้อยละ 

80 มีความ     

พึงพอใจต่อ

โครงการอยู่ใน

ระดับดี

ประชาชนได้รับ   การ

แก้ไขปัญหา       

ตลิ�งพังตลิ�งทรุด

กองช่าง
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หน้าที� 85

ยุทธศาสตร์ที� 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดล้อม

    แนวทางการพัฒนาที� 2 การบริหารจัดการนํ�าเพื�อการป้องกันภัยพิบัติ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

งบประมาณและที�มา
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ�า หมู่ที� 5

12  -  ซอย 13 แผ่นดินหวิด เพื�อป้องกันปัญหา      

นํ�าท่วมขังในชุมชน

(1) โดยก่อสร้างรางระบายนํ�า 

ตัววีท้องรางกว้าง 0.30 เมตร 

ปากกว้าง 0.70 เมตร ลึก 0.60 

เมตร ยาวรวม 200.00 เมตร 

หรือ (2) ตามแบบแปลน ทต.

แม่เมาะ

150,000 ประชาชนใน

หมู่บ้าน ร้อยละ 

80 มีความ      

พึงพอใจต่อ

โครงการ

ประชาชนได้รับ   การ

แก้ไขปัญหา   นํ�า

ท่วมขัง

กองช่าง

13  -  ซอย 24 เพื�อป้องกันปัญหา      

นํ�าท่วมขังในชุมชน

(1) โดยก่อสร้าง คสล. ขนาด

กว้าง 0.35 เมตร  ลึก 0.30 

เมตร ยาวรวม 67.00 เมตร 

พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก หรือ

 (2) ตามแบบแปลน ทต.       

แม่เมาะ

160,000 ประชาชนใน

หมู่บ้าน ร้อยละ 

80 มีความ      

พึงพอใจต่อ

โครงการ

ประชาชนได้รับ   การ

แก้ไขปัญหา   นํ�า

ท่วมขัง

กองช่าง

โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ�า หมู่ที� 7

14  -  ถนนสาย ซอย 1 ถึง ซอย 13 (ด้านบน) เพื�อป้องกันปัญหา     

นํ�าท่วมขังภายในชุมชน

(1) สร้างรางระบายนํ�า คสล. 

ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 

0.50 เมตร ยาว 200 เมตร 

พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก หรือ

 (2) ตามแบบแปลน ทต.       

แม่เมาะ

640,000 ประชาชนใน

หมู่บ้าน ร้อยละ 

80 มีความ     

พึงพอใจอยู่ใน

ระดับดี

ประชาชนได้รับ    

การแก้ไขปัญหา   นํ�า

ท่วมขัง

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที� 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดล้อม

    แนวทางการพัฒนาที� 2 การบริหารจัดการนํ�าเพื�อการป้องกันภัยพิบัติ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

งบประมาณและที�มา
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

15   -  ถนนสายกลาง ซอย 1 ถึง ซอย 13 

(ด้านล่าง)

เพื�อป้องกันปัญหา     

นํ�าท่วมขังภายในชุมชน

(1) สร้างรางระบายนํ�า คสล. 

ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 

0.50 เมตร ยาว 100 เมตร 

พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก หรือ

 (2) ตามแบบแปลน ทต.       

แม่เมาะ

320,000 ประชาชนใน

หมู่บ้าน ร้อยละ 

80 มีความ     

พึงพอใจอยู่ใน

ระดับดี

ประชาชนได้รับ   การ

แก้ไขปัญหา   นํ�า

ท่วมขัง

กองช่าง

16   -  ถนนสาย ซอย 6 เพื�อป้องกันปัญหา     

นํ�าท่วมขังภายในชุมชน

(1) สร้างรางระบายนํ�า คสล. 

ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 

0.50 เมตร ยาว 284.00 เมตร 

พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก  หรือ

 (2) ตามแบบแปลน ทต.    แม่

เมาะ

1,050,000 ประชาชนใน

หมู่บ้าน ร้อยละ 

80 มีความ     

พึงพอใจอยู่ใน

ระดับดี

ประชาชนได้รับ   การ

แก้ไขปัญหา   นํ�า

ท่วมขัง

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที� 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดล้อม

    แนวทางการพัฒนาที� 2 การบริหารจัดการนํ�าเพื�อการป้องกันภัยพิบัติ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

งบประมาณและที�มา
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

17   -  ถนนสาย ซอย 7 ล่าง เพื�อป้องกันปัญหา     

นํ�าท่วมขังภายในชุมชน

(1) สร้างรางระบายนํ�า คสล. 

ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 

0.50 เมตร ยาว 284.00 เมตร 

พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก  หรือ

 (2) ตามแบบแปลน ทต.     แม่

เมาะ

1,050,000 ประชาชนใน

หมู่บ้าน ร้อยละ 

80 มีความ     

พึงพอใจอยู่ใน

ระดับดี

ประชาชนได้รับ   การ

แก้ไขปัญหา   นํ�า

ท่วมขัง

กองช่าง

18   -  ถนนสาย ซอย 10 ล่าง เพื�อป้องกันปัญหา     

นํ�าท่วมขังภายในชุมชน

(1) สร้างรางระบายนํ�า คสล. 

ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 

0.50 เมตร ยาว 284.00 เมตร 

พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก  หรือ

 (2) ตามแบบแปลน ทต.    แม่

เมาะ

1,050,000 ประชาชนใน

หมู่บ้าน ร้อยละ 

80 มีความพึง

พอใจอยู่ใน

ระดับดี

ประชาชนได้รับ   การ

แก้ไขปัญหา   นํ�า

ท่วมขัง

กองช่าง

19 โครงการปรับปรุงระบบระบายนํ�าภายใน

หมู่บ้าน บ้านเมาะหลวง หมู่ที� 8

เพื�อป้องกันปัญหา     

นํ�าท่วมขังภายในชุมชน

(1) โดยการดาดคอนกรีต

พร้อมวางท่อ ความยาวรวมไม่

น้อยกว่า 675.00 เมตร หรือ (2)

 ตามแบบแปลน ทต.       แม่

เมาะ

526,000 ประชาชนร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจในระดับดี

ประชาชนได้รับ    

การแก้ไขปัญหา   นํ�า

ท่วมขัง

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที� 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดล้อม

    แนวทางการพัฒนาที� 2 การบริหารจัดการนํ�าเพื�อการป้องกันภัยพิบัติ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

งบประมาณและที�มา
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

20 โครงการก่อสร้างระบบรางระบายนํ�า ซอย 8 

(บ้านนางศรีนวล ถึงบ้านแม่บุญแต่ง)    หมู่ที�

 10

เพื�อป้องกันปัญหา     

นํ�าท่วมขังภายในชุมชน

(1) โดยสร้างรางระบายนํ�า 

คสล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 

ความยาวไม่น้อยกว่าง 190 

เมตร หรือ (2) ตามแบบแปลน

 ทต.แม่เมาะ

850,000 ประชาชนร้อยละ

 80 ในหมู่บ้านมี

ความพึงพอใจใน

ระดับดี

ชุมชนได้รับ          

การแก้ไขปัญหา    

นํ�าท่วมขัง

กองช่าง

21 โครงการปรับปรุงระบบระบายนํ�าภายใน

หมู่บ้าน (โซน 1) หมู่ที� 12

เพื�อป้องกันปัญหา     

นํ�าท่วมขังภายในชุมชน

(1) โดยวางท่อระบายนํ�า ขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร

 ความยาวไม่น้อยกว่า 1,530 

เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. และ

วางท่อระบายนํ�า ขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 

ความยาวไม่น้อยกว่า 100 

เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. หรือ 

(2) ตามแบบแปลน ทต.        

แม่เมาะ

3,500,000 ประชาชนร้อยละ

 80 มีความ    

พึงพอใจต่อการ

แก้ไขปัญหานํ�า

ท่วมขัง

ประชาชนได้รับ   การ

แก้ไขปัญหา   นํ�า

ท่วมขัง

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที� 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดล้อม

    แนวทางการพัฒนาที� 2 การบริหารจัดการนํ�าเพื�อการป้องกันภัยพิบัติ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

งบประมาณและที�มา
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

22 โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหานํ�าท่วมขังใน

ชุมชนและปัญหาอุทกภัยนํ�าท่วมตาม

แนวทางนโยบายรัฐบาล

เพื�อบรรเทาและแก้ไข

ปัญหาอุทกภัยในเขต

พื�นที�

ดําเนินกิจกรรมขุดลอกคลอง 

ลําห้วย หนอง บึง  ฯลฯ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ลดปัญหาการ

เกิดนํ�าท่วมขัง

ในช่วงฤดูนํ�า

หลากได้ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80

ลดการเกิดนํ�าท่วมขัง

ในที�อยู่อาศัย

ประชาชน

กองช่าง

9,076,000 7,570,000 10,796,000

98.37% 98.06% 98.63%

9,226,000 7,720,000 10,946,000

4.88% 6.81% 10.38%

ประมาณการงบประมาณ คดเปนรอยละ (%)  

ของโครงการภายใต้ยทธศาสตร์

รวมงบประมาณที�ใช้ภายใต้แนวทางที� 2

     คิดเป็นร้อยละ (%) ของโครงการภายใต้      

    แผนพัฒนาทั�งหมด

รวมประมาณการงบประมาณที�ใช้ภายใต้

ยุทธศาสตร์ที� 2
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ยุทธศาสตร์จังหวัดลําปางที� 1 ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตฯ ยุทธศาสตร์ที� 3 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.จังหวัดลําปางที� 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที� 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที�ยว

    แนวทางการพัฒนาที� 1  การส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอด

สารพิษตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

1. กลุ่มเกษตรกรมีรายได้

เสริม                               

2. มีผักปลอดสารพิษไว้

บริโภค

กลุ่มอาชีพทุกกลุ่ม 100,000 100,000 100,000 กลุ่มอาชีพมี

ความพึงพอใจ

ต่อโครงการอยู่

ในระดับดี

ครัวเรือนมีรายได้    

ลดรายจ่าย มีผัก

ปลอดสารพิษไว้บริโภค

กองสวัสดิการฯ

2 โครงการจัดงานแสดงมหกรรมสินค้าชุมชน

ตําบลแม่เมาะ

1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สินค้าชุมชน                     

        2. เพิ�มช่องทาง

การตลาด เพิ�มมูลค่าสินค้า

กลุ่มอาชีพทุกกลุ่ม 50,000 50,000 50,000 สินค้าชุมชนมี

ตลาดจําหน่าย

เพิ�มขึ�นร้อยละ 20

เพิ�มช่องทางการตลาด

ให้กับกลุ่มอาชีพ และ

เป็นการเผยแพร่

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กองสวัสดิการฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560  ถึง  พ.ศ.2562)

เทศบาลตําบลแม่เมาะ

งบประมาณและที�มา
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์ที� 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที�ยว

    แนวทางการพัฒนาที� 1  การส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

งบประมาณและที�มา
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

3 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื�นเมือง

ตําบลแม่เมาะ

1. เพื�อส่งเสริมชุมชนเลี�ยง

ไก่พื�นเมืองไว้บริโภคใน

ครัวเรือน                         

2. สร้างาน สร้างรายได้ 

ลดรายจ่าย                     

3. อนุรักษ์พันธุ์ไก่พื�นเมือง 

                       4. เพิ�ม

มูลค่าแปรรูปการตลาด     

                5. เพื�อจัด

กิจกรรมงาน มหกรมการ

ประกวดและแสดง

นิทรรศการไก่พื�นเมือง

ของตําบลแม่เมาะ

กลุ่มอาชีพทุกกลุ่ม 200,000 200,000 200,000 กลุ่มอาชีพมี

ความพึงพอใจ

ต่อโครงการอยู่

ในระดับดี

อนุรักษ์ไก่พันธุ์

พื�นเมืองแท้ เพิ�ม

ผลผลิตสร้างรายได้ใน

ครัวเรือนและเป็น

แหล่งอาหารโปรตีนใน

ครัวเรือน

กองสวัสดิการฯ
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ยุทธศาสตร์ที� 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที�ยว

    แนวทางการพัฒนาที� 1  การส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

งบประมาณและที�มา
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการดําเนินงานของ

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลแม่

เมาะ

1. พัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการ                

2. ขับเคลื�อน กิจกรรม

ด้านการเกษตร               

3. สนับสนุนช่วยเหลือ

เกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว

ทันเหตุการณ์

คณะกรรมการ สมาชิกศูนย์

ถ่ายทอดฯ และเครือข่าย กลุ่ม

เกษตรกร กลุ่มอาชีพในตําบล

แม่เมาะ

100,000 100,000 100,000 มีการดําเนิน

กิจกรรมศูนย์ไม่

น้อยกว่าปีละ 1 

ครั�ง

คณะกรรมการศูนย์มี

ความเข้มแข็ง 

สามารถบริหารจัดการ

ศูนย์ให้เกษตรกรได้รับ

การช่วยเหลือด้าน

เกษตรได้รวดเร็ว

กองสวัสดิการฯ

5 โครงการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจผลิตปุ๋ยหมัก 

ปุ๋ยอินทรีย์

1. ส่งเสริมใช้วัสดุเหลือใช้

ผลิตปุ๋ยสารอินทรีย์ สาร

ปรับปรุงดิน                    

2. ลดปัญหาดินเสื�อมจาก

ปุ๋ยเคมี

กลุ่มอาชีพเกษตรตําบล      

แม่เมาะ

200,000 200,000 200,000 กลุ่มอาชีพมี

ความพึงพอใจ

ต่อโครงการอยู่

ในระดับดี

ลดต้นทุนการเกษตร

ในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์

แทนปุ๋ยเคมี สร้าง

ความสมดุลสิ�งแวดล้อม

กองสวัสดิการฯ
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ยุทธศาสตร์ที� 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที�ยว

    แนวทางการพัฒนาที� 1  การส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

งบประมาณและที�มา
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

6 โครงการส่งเสริมอาชีพเพื�อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ

ช่วยเหลือสงเคราะห์    

คนพิการผลิตอาหาร

โปรตีนเพื�อยังชีพและ

จําหน่ายสร้างรายได้

ผู้พิการในตําบลแม่เมาะ 50,000 50,000 50,000 กลุ่มอาชีพ       

ผู้พิการมีความ

พึงพอใจต่อ

โครงการอยู่ใน

ระดับดี

คนพิการได้รับ      การ

ส่งเสริมอาชีพตาม

ความถนัดและ

ความสามารถไม่เป็น

ภาระ สร้างงาน สร้าง

รายได้ มีคุณภาพชีวิต

ที�ดี

กองสวัสดิการฯ

7 โครงการทอตุงใยล้านนา 1. อนุรักษ์สืบสานภูมิ

ปัญญา                           

2. สร้างงานสร้างรายได้   

3. นําไปใช้ในงานพิธีทาง

ศาสนา

กลุ่มผู้สูงอายุตําบลแม่เมาะ 60,000 60,000 60,000 กลุ่มอาชีพมี

ความพึงพอใจ

ต่อโครงการอยู่

ในระดับดี

คนรุ่นใหม่ได้รับ     

การสืบทอดและ

อนุรักษ์ภูมิปัญญาการ

ทอตุงใยล้านนาพัฒนา

เป็นอาชีพ สร้างรายได้

กองสวัสดิการฯ

8 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรมเย็บ

ปักถักร้อย

ฝึกฝนทักษะงานฝีมือด้าน

หัตถกรรม การเย็บปักถัก

ร้อยกระเป๋า ของที�ระลึก

รูปแบบต่างๆ

กลุ่มหัตถกรรมตําบลแม่เมาะ 

2 กลุ่ม

100,000 100,000 100,000 กลุ่มอาชีพมี

ความพึงพอใจ

ต่อโครงการอยู่

ในระดับดี

กลุ่มมีทักษะฝีมือด้าน

หัตถกรรมเพิ�มมากขึ�น 

สร้างมูลค่าสินค้า

ผลิตภัณฑ์

กองสวัสดิการฯ
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ยุทธศาสตร์ที� 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที�ยว

    แนวทางการพัฒนาที� 1  การส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

งบประมาณและที�มา
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

9 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการจักสาน

หมวกและสานเส้นพลาสติก

1. จักสานหมวกกระเป๋า

จากเศษวัสดุในชุมชน เส้น

ใยพืช พลาสติก        2. 

สร้างงานสร้างรายได้

กลุ่มจักสาน 3 กลุ่ม (หมู่ 4,6 

และ 9)

80,000 80,000 80,000 กลุ่มอาชีพมี

ความพึงพอใจ

ต่อโครงการอยู่

ในระดับดี

กลุ่มมีทักษะฝีมือด้าน

จักสานกระเป๋า หมวก

 จากเส้นใยพืชและ

เส้นพลาสติก

กองสวัสดิการฯ

10 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี�ยงไก่พันธุ์ไข่ 1. ส่งเสริมการเลี�ยงไก่ไข่

ไว้บริโภคในครัวเรือน       

2. กลุ่มสามารถขยายพันธุ์

ไก่ไข่ได้ด้วยตนเอง

กลุ่มอาชีพเลี�ยงไก่ไข่ 2กลุ่ม 

(หมู่ที� 6 และหมู่ที� 10)

80,000 80,000 80,000 กลุ่มอาชีพมี

ความพึงพอใจ

ต่อโครงการอยู่

ในระดับดี

ชุมชนมีอาหารโปรตีน

ไว้บริโภค มีแหล่งเพาะ

ขยายไก่พันธุ์ไข่ สร้าง

งานสร้างรายได้

กองสวัสดิการฯ

11 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพแปรรูปถนอม

อาหาร

1. พัฒนาทักษะในการ

แปรรูปถนอมอาหารจาก

เนื�อสัตว์และผลผลิต

ทางการเกษตร                

2. สร้างรายได้ในชุมชน   

3. เพิ�มมูลค่าผลิตภัณฑ์

กลุ่มอาชีพ 3 กลุ่ม 100,000 100,000 100,000 กลุ่มอาชีพ ร้อย

ละ 80 ได้รับ

ความรู้และมี

ความพึงพอใจ

จากโครงการ

กลุ่มมีการแปรรูปเพิ�ม

มูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้าง

รายได้

กองสวัสดิการฯ
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ยุทธศาสตร์ที� 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที�ยว

    แนวทางการพัฒนาที� 1  การส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

งบประมาณและที�มา
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

12 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดชนิด

ต่างๆ

1. พัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพ

เพาะเห็ดด้านการเพาะเชื�อ

เห็ดชนิดต่างๆ    2. 

ส่งเสริมการแปรรูปเห็ด

กลุ่มอาชีพ 3 กลุ่ม 60,000 60,000 60,000 กลุ่มอาชีพ ร้อย

ละ 80 ได้รับ

ความรู้และมี

ความพึงพอใจ

จากโครงการ

กลุ่มมีทักษะด้านการ

เพาะเห็ดชนิดต่างๆ มี

ผลผลิตเพิ�มขึ�น สร้างงาน

 สร้างรายได้ สามารถ

แปรรูปเห็นเพิ�มมูลค่า

กองสวัสดิการฯ

13 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย

ผลิตภัณฑ์สีเขียว

อบรมศึกษาดูงานด้านการ

เย็บปัก การทอผ้า การ

พัฒนาผลิตภัณฑ์จาก

วัสดุธรรมชาติ

ตัวแทนกลุ่มอาชีพ 15 คน 40,000 40,000 40,000 กลุ่มอาชีพมี

ความพึงพอใจ

ต่อโครงการอยู่

ในระดับดี

กลุ่มมีองค์ความรู้ด้าน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที�

เป็นมิตรกับสิ�งแวดล้อม 

กลุ่มมีการพัฒนา

รูปแบบผลิตภัณฑ์

กองสวัสดิการฯ

14 โครงการอบรมศึกษาดูงานกลุ่มผลิตภัณฑ์

ชุมชนด้านการบริหารจัดการและการ

ออกแบบร้านจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์

ชุมชนต้นแบบ

1. จัดทําร้านจําหน่าย

สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

ต้นแบบ                          

2. ส่งเสริมและพัฒนา

กลุ่มอาชีพ สร้างงานและ

รายได้

กลุ่มอาชีพทุกกลุ่มในตําบลแม่

เมาะ

200,000 200,000 200,000 กลุ่มอาชีพ ร้อย

ละ 80 ได้รับ

ความรู้จาก

การศึกษาดูงาน

ชุมชนมีร้านจําหน่าย

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ต้นแบบ

กองสวัสดิการฯ

1,420,000 1,420,000 1,420,000รวมงบประมาณที�ใช้ภายใต้แนวทางที� 1



96

หน้าที� 96

ยุทธศาสตร์ที� 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที�ยว

    แนวทางการพัฒนาที� 1  การส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

งบประมาณและที�มา
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

11.72% 9.26% 9.00%
ประมาณการงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ (%) 

ของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์



96

หน้าที� 96

ยุทธศาสตร์จังหวัดลําปางที� 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที�ยวของจังหวัดลําปางให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการอนุรักษ์ฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.จังหวัดลําปางที� 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที� 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที�ยว

    แนวทางการพัฒนาที� 2  การส่งเสริมการท่องเที�ยว

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1 โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที�ยว              

แผ่นดินหวิด หมู่ที� 5

เพื�อส่งเสริมให้สถานที�

แผ่นดินหวิดเป็นแหล่ง

ท่องเที�ยวที�ได้มาตรฐาน

(1) โดยเทคอนกรีตทางเดิน

เชื�อมชมวิวขนากกว้าง 2.00 

เมตร ยาวรวม 150.00เมตร 

หนา 0.10 เมตร หรือพื�นที�

รวมไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. 

และอื�นๆ หรือ (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แม่เมาะ

300,000 ประชาชนของ

หมู่บ้าน ร้อยละ 

80 มีความพึง

พอใจต่อ

โครงการอยู่ใน

ระดับดี

แผ่นดินหวิด ได้รับการ

พัฒนาเป็นแหล่ง

ท่องเที�ยวที�มีความ

ปลอดภัย และสะดวก

ในการท่องเที�ยว

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560  ถึง  พ.ศ.2562)

เทศบาลตําบลแม่เมาะ

งบประมาณและที�มา
ที�

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)
โครงการ วัตถุประสงค์
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ยุทธศาสตร์ที� 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที�ยว

    แนวทางการพัฒนาที� 2  การส่งเสริมการท่องเที�ยว

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

งบประมาณและที�มา
ที�

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)
โครงการ วัตถุประสงค์

2 โครงการจัดตั�งศูนย์บริการข้อมูล              

การท่องเที�ยวตําบลแม่เมาะ

เพื�อเป็นแหล่งรวบรวมและ

ค้นคว้าข้อมูลด้านการ

จัดการและการส่งเสริม

การท่องเที�ยวภายในตําบล

และอําเภอแม่เมาะ

(1) จัดตั�งศูนย์ข้อมูล

ท่องเที�ยว 1 ศูนย์                

(2) จัดจ้างการทําสื�อข้อมูล 

และสื�อประชาสัมพันธ์       

(3) อื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง

300,000 50,000 50,000 ศูนย์บริการการ

ท่องเที�ยวระดับ

ตําบล 1 แห่ง

ส่งเสริมกิจกรรมการ

ท่องเที�ยวในเขตตําบล

สํานักปลัดฯ 

(ประชาสัมพันธ)์

3 โครงการ "วันดอกเสี�ยว เที�ยวภูเขาไฟ        

จําป่าแดด ครั�งที� 10  ประจําปี พ.ศ.2560"

(1) เพื�อกระตุ้นการ

ท่องเที�ยวในพื�นที�ให้เป็นที�

รู้จักของนักท่องเที�ยว        

(2) สร้างเศรษฐกิจให้กับ

ชุมชนมากขึ�น                   

(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ภาคประชาชน รัฐ และ

องค์กรต่างๆ

(1) จัดกิจกรรมงาน

ท่องเที�ยวภูเขาไฟจําป่าแดด  

 (2) จัดประกวดการแข่งขัน

ต่างๆ

100,000 100,000 100,000 จัดกิจกรรม

ส่งเสริมการ

ท่องเที�ยว 1 

ครั�ง/ปี

ชุมชนเกิดรายได้มากขึ�น

 และประชาสัมพันธ์

องค์กรให้เป็นที�รู้จัก

สํานักปลัดฯ 

(ประชาสัมพันธ)์
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ยุทธศาสตร์ที� 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที�ยว

    แนวทางการพัฒนาที� 2  การส่งเสริมการท่องเที�ยว

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

งบประมาณและที�มา
ที�

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)
โครงการ วัตถุประสงค์

4 โครงการ "ท่องเที�ยวแผ่นดินหวิด และ       

สรงนํ�าพระธาตุขอุปคํา ประจําปี             

พ.ศ.2560"

(1) เพื�อกระตุ้นการ

ท่องเที�ยวในพื�นที�ให้เป็นที�

รู้จักของนักท่องเที�ยว       

(2) สร้างเศรษฐกิจให้กับ

ชุมชนมากขึ�น                  

(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ภาคประชาชน รัฐ และ

องค์กรต่างๆ

(1)  จัดกิจกรรมงาน

ท่องเที�ยวแผ่นดินหวิดและ

สรงนํ�าพระธาตุ                  

(2) จัดประกวดการแข่งขัน

ต่างๆ

100,000 100,000 100,000 จัดกิจกรรม

ส่งเสริมการ

ท่องเที�ยว 1 

ครั�ง/ปี

ชุมชนเกิดรายได้มากขึ�น

 และประชาสัมพันธ์

องค์กรให้เป็นที�รู้จัก

สํานักปลัดฯ 

(ประชาสัมพันธ)์

5 โครงการจัดกิจกรรมสงกรานต์อําเภอ       แม่

เมาะ "สีสันล้านนา มหาสงกรานต์       แม่

เมาะ ครั�งที� 3 ประจําปี 2560"

เพื�อส่งเสริมกิจกรรมการ

ท่องเที�ยวและการร่วม

สนุกสนานวันสงกรานต์

ประเพณีไทย

(1) จัดกิจกรรมวันสงกรานต์

ใน ต.แม่เมาะ     (2) 

ส่งเสริมการออกบู้ทของ

ชุมชน                                  

(3) จัดจ้างเอกชน/ผู้

เชี�ยวชาญฯ ร่วมจัดกิจกรรม

350,000 350,000 350,000 มีผู้เข้าร่วม

กิจกรรมไม่น้อย

กว่า 1,000 คน

กระตุ้นเศรษฐกิจของ

อําเภอให้มากขึ�น 

ตลอดจนให้มีสถานที�

สําหรับการร่วมสนุก

สนามของกลุ่มเด็ก 

เยาวชน และประชาชน

สํานักปลัดฯ 

(ประชาสัมพันธ)์
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ยุทธศาสตร์ที� 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที�ยว

    แนวทางการพัฒนาที� 2  การส่งเสริมการท่องเที�ยว

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

งบประมาณและที�มา
ที�

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)
โครงการ วัตถุประสงค์

6 โครงการเทศกาลท่องเที�ยวแม่เมาะ ประจําปี

 2559

เพื�อสร้างภาพลักษณ์ด้าน

การท่องเที�ยวที�ชัดเจน 

และประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเที�ยวในเขตพื�นที�

(1) จัดนิทรรศการท่องเที�ยว  

(2) ทําสื�อโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ และ           

(3) อื�นๆ

250,000 250,000 250,000 ประชาชน 

นักท่องเที�ยว 

ร้อยละ 70 มี

ความพึงพอใจ

ต่อกิจกรรม

แหล่งท่องเที�ยวเป็นที�

รู้จักของนักท่องเที�ยว

และประชาชนทั�วไป

สํานักปลัดฯ 

(ประชาสัมพันธ)์

7 โครงการปั�นกับพี� เที�ยวกับน้อง (Maemoh 

Touring Bike)

เพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยว

ในพื�นที�ตําบลแม่เมาะ ให้

เป็นที�รู้จัก

(1) จัดกิจกรรมปั�นจักรยาน

(2) ส่งเสริมการออกบู้ทของ

ชุมชน                             (3)

 จัดจ้างเอกชน/ผู้เชี�ยวชาญฯ

 ร่วมจัดกิจกรรม

50,000 50,000 50,000 มีผู้เข้าร่วม

กิจกรรมไม่น้อย

กว่า 300 คน

แหล่งท่องเที�ยวเป็นที�

รู้จักของนักท่องเที�ยว

และประชาชนทั�วไป

สํานักปลัดฯ 

(ประชาสัมพันธ)์

1,150,000 900,000 900,000

9.49% 5.87% 5.71%
    ประมาณการงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 

(%)    ของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์

รวมงบประมาณที�ใช้ภายใต้แนวทางที� 2
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หน้าที� 100

ยุทธศาสตร์จังหวัดลําปางที� 3 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.จังหวัดลําปางที� 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที� 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที�ยว

    แนวทางการพัฒนาที� 3  การพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื�อการเกษตร 

หมู่ที� 2

เพื�อจัดหาแหล่งนํ�าให้แก่

เกษตรกรในหมู่บ้าน

(1) ขุดเจาะบ่อบาดาล 

จํานวน 4 บ่อ หรือ (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แม่เมาะ

1,000,000 เกษตรกรใน

หมู่บ้าน ร้อยละ 

80 มีความพึง

พอใจต่อ

โครงการอยู่ใน

ระดับดี

เกษตรกรมีแหล่งนํ�า

เพื�อการเกษตรเพิ�มขึ�น 

ลดปัญหาภัยแล้ง   ขาด

แคลนนํ�า          เพื�อ

การเกษตร

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างฝายนํ�าล้น ลําห้วยแม่เมาะ 

หมู่ที� 3

(1) เพื�อป้องกันปัญหา  

ภัยแล้ง นํ�าท่วม                 

   (2) เพื�อให้มีนํ�าสําหรับ

การทําเกษตรกรรม

(1) ขนาดฐานกว้าง 5.00 

เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง

ประมาณ 2.70 เมตร หรือ  

(2) ตามแบบแปลน ทต.    

แม่เมาะ

380,000 ประชาชนใน

หมู่บ้าน ร้อยละ 

80 มีความ      

พึงพอใจต่อ

โครงการอยู่ใน

ระดับดี

(1) ประชาชนได้รับการ

แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

และนํ�าท่วม                 

(2) เกษตรกรมีนํ�าใช้

เพื�อการเกษตร

กองช่าง

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560  ถึง  พ.ศ.2562)

เทศบาลตําบลแม่เมาะ

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ
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ยุทธศาสตร์ที� 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที�ยว

    แนวทางการพัฒนาที� 3  การพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

3 โครงการก่อสร้างฝายนํ�าล้นห้วยคิง หมู่ที� 3 เพื�อป้องกันปัญหา       

ภัยแล้งและนํ�าท่วม

(1) ขนาดฐานกว้าง 5.00 

เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง

ประมาณ 2.70 เมตร หรือ  

(2) ตามแบบแปลน ทต.    

แม่เมาะ

475,000 ประชาชนใน

หมู่บ้าน ร้อยละ 

80 มีความพึง

พอใจต่อ

โครงการอยู่ใน

ระดับดี

ประชาชนได้รับ       

การแก้ไขปัญหา      ภัย

แล้งและนํ�าท่วม

กองช่าง

4 โครงการสรรหาแหล่งนํ�าเพื�อการอุปโภค

บริโภคและการเกษตร หมู่ที� 4

เพื�อจัดหาแหล่งนํ�าแก่

ประชาชนและเกษตรกร

(1) เจาะบ่อบาดาล  1 จุด  

หรือ (2) ตามแบบแปลน 

ทต.แม่เมาะ

100,000 ประชาชนร้อยละ

 80 ที�ใช้นํ�า มี

ความพึงพอใจ

อยู่ในระดับดี

ประชาชนมีแหล่งนํ�า

เพื�อการอุปโภคและ

บริโภค

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที� 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที�ยว

    แนวทางการพัฒนาที� 3  การพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

5 โครงการขุดลอกลําห้วยไคร้ หมู่ที� 5 เพื�อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

และอุทกภัย

(1) โดยการขุดลอกลําห้วย

ไคร้เพื�อกักเก็บนํ�าขนาดกว้าง

เฉลี�ย 8.00 เมตร ยาวเฉลี�ย 

15.00 เมตร ลึกเฉลี�ย 2.00 

เมตร จํานวน 7 ชุด  หรือ (2)

 ตามแบบแปลน ทต.แม่เมาะ

90,000 ประชาชนของ

หมู่บ้าน ร้อยละ 

80 ที�ใช้นํ�า มี

ความพึงพอใจ

ต่อโครงการอยู่

ในระดับดี

ได้รับการแก้ไขปัญหา

ภัยแล้งและนํ�าท่วม

กองช่าง

6 โครงการวางท่อส่งนํ�าจากอ่างแม่ปง เข้า

พื�นที�ทํากินการเกษตร (เขื�อนแม่ปง) หมู่ที� 5

เพื�อจัดหานํ�าสําหรับการ

เกษตรกรรม

(1) โดยการวางท่อส่งนํ�า 

HDPE ขนาด 6 นิ�ว ความ

ยาวรวม 1,000 เมตร พร้อม

อุปกรณ์และระบบควบคุม  

หรือ (2) ตามแบบแปลน 

ทต.แม่เมาะ

1,300,000 ประชาชนของ

หมู่บ้าน ร้อยละ 

80 ที�ใช้นํ�า มี

ความพึงพอใจ

ต่อโครงการอยู่

ในระดับดี

เกษตรกรมีแหล่งนํ�า

เพื�อการประกอบอาชีพ

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที� 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที�ยว

    แนวทางการพัฒนาที� 3  การพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

7 โครงการขุดลอกอ่างเก็บนํ�าห้วยป่าไผ่        

(หลิ�งไส้กรอก) หมู่ที� 5

เพื�อจัดหานํ�าสําหรับการ

เกษตรกรรม

(1) โดยการขุดลอกอ่างเก็บ

นํ�าเดิมให้กว้างเฉลี�ย 50.00 

เมตร ยาวเฉลี�ย 80.00 เมตร

 ลึกเฉลี�ย 4.00 เมตร  หรือ 

(2) ตามแบบแปลน ทต.    

แม่เมาะ

350,000 ประชาชนของ

หมู่บ้าน ร้อยละ 

80 ที�ใช้นํ�า มี

ความพึงพอใจ

ต่อโครงการอยู่

ในระดับดี

ประชาชนมีแหล่งนํ�า

เพิ�มขึ�น

กองช่าง

8 โครงการดาดลําเหมืองคลองส่งนํ�า          

ห้วยแม่ปง หมู่ที� 5

เพื�อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

และอุทกภัย

(1) โดยทําการดาดคอนกรีต

ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ท้อง

กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี�ย 

0.50 - 0.70 เมตร ยาวรวม 

250.00 เมตร  หรือ (2) ตาม

แบบแปลน ทต.   แม่เมาะ

220,000 ประชาชนของ

หมู่บ้าน ร้อยละ 

80 ที�ใช้นํ�า มี

ความพึงพอใจ

ต่อโครงการอยู่

ในระดับดี

ได้รับการแก้ไขปัญหา

ภัยแล้งและนํ�าท่วม

กองช่าง

9 โครงการปรับปรุงส่งนํ�าเพิ�มแรงดันพลังงาน

ไฟฟ้าเข้าที�ทํากินหมู่บ้าน หมู่ที� 6

เพื�อจัดหานํ�า                

เพื�อเกษตรกรรม

 (1) ปรับปรุงส่งนํ�า 1 ระบบ 

หรือ (2) ตามแบบแปลน 

ทต.แม่เมาะ

1,000,000 เกษตรกรที�ใช้นํ�า 

ร้อยละ 80 มี

ความพึงพอใจ

อยู่ในระดับดี

มีแหล่งนํ�าสําหรับทํา

การเกษตรกรรม

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที� 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที�ยว

    แนวทางการพัฒนาที� 3  การพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

10 โครงการขุดลอกลําห้วยไคร้                      

บ้านเมาะหลวง  หมู่ที� 8

เพื�อให้มีแหล่งนํ�าสําหรับ

อุปโภคบริโภคและ

การเกษตร

ตามแบบแปลน ทต.แม่เมาะ

 กําหนด

500,000 ประชาชนร้อยละ

 80ที�ใช้นํ�า มี

ความพึงพอใจใน

ระดับดี

มีแหล่งนํ�าสําหรับ

อุปโภคบริโภคและ

เกษตรกรรมเพิ�มขึ�น

กองช่าง

11 โครงการขุดลอกอ่างเก็บนํ�าหน้าบ้าน           

ลุงผึ�ง นะใจบุตร บ้านม่อน หมู่ที� 8

เพื�อให้มีแหล่งนํ�าสําหรับ

อุปโภคบริโภคและ

การเกษตร

(1) ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว

 40 เมตร ลึก 2 เมตร โดย

เฉลี�ย  หรือ (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แม่เมาะ

100,000 ประชาชนร้อยละ

 80 ที�ใช้นํ�า มี

ความพึงพอใจใน

ระดับดี

มีแหล่งนํ�าสําหรับ

อุปโภคบริโภคและ

เกษตรกรรมเพิ�มขึ�น

กองช่าง

12 โครงการขุดลอกอ่างเก็บนํ�า                      

หน้าสนามมวย บ้านทุ่งกล้วย หมู่ที� 8

เพื�อให้มีแหล่งนํ�าสําหรับ

อุปโภคบริโภคและ

การเกษตร

(1) ขนาดความกว้าง 20 

เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 3 

เมตร โดยเฉลี�ย หรือ (2) 

ตามแบบแปลน ทต.แม่เมาะ

120,000 ประชาชนร้อยละ

 80ที�ใช้นํ�า มี

ความพึงพอใจใน

ระดับดี

มีแหล่งนํ�าสําหรับ

อุปโภคบริโภคและ

เกษตรกรรมเพิ�มขึ�น

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที� 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที�ยว

    แนวทางการพัฒนาที� 3  การพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

13 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงหอถังสูง     

เพื�อการเกษตรพร้อมระบบ หมู่ที� 11

เพื�อจัดหาแหล่งนํ�าและที�

กักเก็บนํ�าสําหรับ

การเกษตร

(1) ปรับปรุงระบบประปา 

จํานวน 1 แห่ง พร้อมวางท่อ

ซีเมนต์ เข้าสู้พื�นที�การเกษตร

 ยาว 450 เมตร  หรือ (2) 

ตามแบบแปลน ทต.แม่เมาะ

2,500,000 เกษตรกรใน

หมู่บ้าน ร้อยละ 

80มีความพึง

พอใจต่อการใช้

นํ�าอยู่ในระดับดี

เกษตรกรมีนํ�าสําหรับ

เกษตรกรรมอย่าง

พอเพียง

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างและขุดลอกฝายนํ�าล้นห้วย

จําไก่ (โซน 3) (โครงการจัดหาแหล่งนํ�าเพื�อ

การอุปโภคและการเกษตรภาคครัวเรือน) 

หมู่ที� 12

เพื�อป้องกันบรรเทา

ปัญหานํ�าท่วมขัง

(1) ขุดลอกลําห้วยจําไก่และ

ก่อสร้างสร้างฝายนํ�าล้น หรือ

 (2) ตามแบบแปลน ทต.แม่

เมาะ

1,000,000 ประชาชนร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจในระดับดี

ประชาชนได้รับการ

แก้ไขปัญหานํ�าท่วมขัง

กองช่าง

15 โครงการจัดทําระบบนํ�าเพื�อการเกษตร     

หมู่ที� 12

เพื�อส่งเสริมการเกษตรให้

เกษตรกรมีนํ�าใช้

(1) วางระบบท่อส่งนํ�าและ

ขุดเจาะบ่อบาดาล หรือ     

(2) ตามแบบแปลน ทต.    

แม่เมาะ

5,000,000 เกษตรกรร้อยละ 

80 ในหมู่บ้านมี

ความพึงพอใจใน

ระดับดี

เกษตรกรมีนํ�าใช้อย่าง

เพียงพอ

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที� 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที�ยว

    แนวทางการพัฒนาที� 3  การพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

16 โครงการก่อสร้างระบบสูบนํ�าด้วย            

พลังไฟฟ้าพร้อมคลองส่งนํ�า                      

(ดาดคอนกรีต)                                           

ในเขตพื�นที�ตําบลแม่เมาะ

 เพื�อให้ประชาชน ได้มีนํ�า

สําหรับใช้ในการประกอบ

อาชีพทางการเกษตร

ตามแบบแปลน ทต.แม่เมาะ

 กําหนด

3,000,000 3,000,000 3,000,000 สามารถกักเก็บ

นํ�าเพิ�มขี�นได้ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

80

มีแหล่งนํ�าดิบที�ใช้

สําหรับการทําการเกษตร

ทต.แม่เมาะ + 

หน่วยงานอื�นๆ

17 โครงการขุดสระเก็บนํ�า ในเขตพื�นที�ตําบลแม่

เมาะ

เพื�อกักเก็บนํ�าสามารถกัก

เก็บนํ�าไว้ใช้ในการเกษตร

ช่วงฤดูแล้งอย่างเพียงพอ

(1) ขนาดความกว้าง 10 

เมตร ยาว 20 เมตร  หรือ      

(2) ตามแบบแปลนที� ทต. 

แม่เมาะ กําหนด

400,000 400,000 400,000 สามารถกักเก็บ

นํ�าเพิ�มขี�นได้ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

39

เพิ�มปริมาณการกักเก็บ

นํ�าในการทําการเกษตร

กองช่าง

7,780,000 5,875,000 10,680,000

64.19% 38.32% 67.72%

รวมงบประมาณที�ใช้ภายใต้แนวทางที� 3

ประมาณการงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ (%)  

 ของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์จังหวัดลําปางที� 4 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้เป็สังคมแห่งการเรียนรู้ฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.จังหวัดลําปางที� 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที� 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที�ยว

    แนวทางการพัฒนาที� 4  การส่งเสริมพลังงานทดแทน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1 โครงการส่งเสริมการทําปุ๋ยหมัก และ          

บ่อก๊าซชีวภาพ

(1) ส่งเสริมการใช้

พลังงานทดแทน             

(2) แก้ไขปัญหา

สิ�งแวดล้อมในชุมชน

กลุ่มเลี�ยงสัตว/์กลุ่มเกษตรกร

 ตําบลแม่เมาะ

200,000 200,000 200,000 เกิดกลุ่มไม่น้อย

กว่า 1 กลุ่ม

ลดต้นทุนในการทํา

การเกษตร เพิ�มรายได้ 

ลดรายจ่ายในอาชีพ

กองสวัสดิการฯ

2 โครงการติดตั�งโซล่าเซลล์ ศูนย์เกษตร

ผสมผสาน บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ที� 9

เพื�อส่งเสริมการใช้

พลังงานทดแทน

 (1) ติดตั�งโซล่าเซลล์ 1 แห่ง 

 หรือ (2) ตามแบบแปลน 

ทต.แม่เมาะ

1,000,000 ประชาชน ร้อย

ละ 80 มีความ   

 พึงพอใจต่อ

โครงการอยู่ใน

ระดับดี

มีการใช้พลังงาน

ทดแทนการใช้พลังงาน

จากไฟฟ้า และนํ�ามัน 

ประหยัดค่าใช้จ่าย

กองช่าง

200,000 200,000 1,200,000

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

รวมงบประมาณที�ใช้ภายใต้แนวทางที� 4

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560  ถึง  พ.ศ.2562)

เทศบาลตําบลแม่เมาะ

ที� โครงการ
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ยุทธศาสตร์ที� 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที�ยว

    แนวทางการพัฒนาที� 4  การส่งเสริมพลังงานทดแทน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)
ที� โครงการ

1.65% 1.30% 7.61%
    ประมาณการงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 

(%)    ของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์จังหวัดลําปางที� 1 ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตฯ ยุทธศาสตร์ที� 3 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.จังหวัดลําปางที� 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที� 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที�ยว

    แนวทางการพัฒนาที� 5  การลงทุนและการพาณิชย์

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงข้อมูล              

แผนที�ภาษี

เพื�อพัฒนาหรือปรับปรุง

ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน

ของประชาชนในเขต 

เทศบาลตําบลแม่เมาะให้

ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

สํารวจข้อมูลทะเบียน

ทรัพย์สินของประชาชนในเขต

 ทต.แม่เมาะ  จํานวน 12 

หมู่บ้าน

20,000 20,000 20,000 เพิ�มสัดส่วนการ

จัดเก็บรายได้ขึ�น

ไม่น้อยกว่า   

ร้อยละ 10

เพื�อมีฐานข้อมูล

ทะเบียนทรัพย์สินของ

ประชาชนในเขต ทต.แม่

เมาะที�ครบถ้วน ถูกต้อง

 สามารถนําเป็นข้อมูล

จัดเก็บภาษีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

กองคลัง

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560  ถึง  พ.ศ.2562)

เทศบาลตําบลแม่เมาะ

ที� โครงการ
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ยุทธศาสตร์ที� 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที�ยว

    แนวทางการพัฒนาที� 5  การลงทุนและการพาณิชย์

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)
ที� โครงการ

2 โครงการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ           ที�

เข้าข่ายชําระภาษีฯ และค่าธรรมเนียม

เพื�อให้ผู้ประกอบการเข้า

ข่ายชําระภาษีและ

ค่าธรรมเนียมมี         

ความเข้าใจและให้   

ความร่วมมือในการชําระ

ภาษีและค่าธรรมเนียม

จัดอบรมผู้ประกอบการ  

จํานวน 50 แห่ง

20,000 20,000 20,000 เพิ�มสัดส่วนการ

จัดเก็บรายได้ขึ�น

ไม่น้อยกว่า   

ร้อยละ 10

เพิ�มอัตราการจัดเก็บ

รายได้ของเทศบาลฯ 

มากขึ�น

กองคลัง

3 โครงการสร้างแรงจูงใจในการชําระภาษี 

และค่าธรรมเนียม

เพื�อเป็นแรงจูงใจในการ

ให้ผู้ประกอบการ 

ประชาชน  มาชําระภาษี

และค่าธรรมเนียมให้

ครบถ้วน ถูกต้อง และตรง

ตามเวลา

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ

จัดทําโครงการฯ  เช่น        

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ

ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น

30,000 30,000 30,000 เพิ�มสัดส่วนการ

จัดเก็บรายได้ขึ�น

ไม่น้อยกว่า   

ร้อยละ 10

ทต.แม่เมาะ มีอัตรา

การชําระภาษีแต่ละ

ประเภทเพิ�มมากขึ�น

กองคลัง
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ยุทธศาสตร์ที� 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที�ยว

    แนวทางการพัฒนาที� 5  การลงทุนและการพาณิชย์

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)
ที� โครงการ

4 โครงการก่อสร้างศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์

ชุมชน อําเภอแม่เมาะ

เพื�อส่งเสริมและจัดหา

แหล่งจําหน่ายสินค้า

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

(1) อาคารแสดงสินค้า 1 หลัง

 (2) อาคารจําหน่ายสินค้า 1 

หลัง (3) ห้องนํ�าสาธารณะ 2 

หลัง แยกชาย-หญิง (4) ลาน

อเนกประสงค์ (5) ถนน คสล.

 หรือ (6) ตามแบบแปลน 

ทต.แม่เมาะ

1,500,000 6,865,700 1,500,000 ศูนย์จําหน่าย

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

 1 แห่ง

เพื�อให้กลุ่มอาชีพและ

ประชาชนในพื�นที�มี

แหล่งจําหน่ายสินค้า

กองช่าง 

(นโยบายฯ)

1,570,000 6,935,700 1,570,000

12.95% 45.24% 9.96%

12,120,000 15,330,700 15,770,000

6.41% 13.53% 14.96%

รวมงบประมาณที�ใช้ภายใต้แนวทางที� 4

ประมาณการงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ (%)  

ของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์

รวมประมาณการงบประมาณที�ใช้ภายใต้

ยุทธศาสตร์ที� 3

      คิดเป็นร้อยละ (%) ของโครงการภายใต้

แผนพัฒนาทั�งหมด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดลําปางที� 4 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.จังหวัดลําปางที� 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที� 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

    แนวทางการพัฒนาที� 1  การสังคมสงเคราะห์

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้มี

รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร/้ไร้ที�พึ�ง

เพื�อส่งเสริมและช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้ใน

เขตตําบล    แม่เมาะได้รับ 

            การสงเคราะห์

ดูแลที�ดี

กลุ่มครอบครัวผู้มีรายได้น้อย/

 ผู้ด้อยโอกาสและ      ผู้

ยากไร้/ไร้ที�พึ�ง

100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ

 60 ที�ประสบภัย

ได้รับการ

ช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาสมี

คุณภาพชีวิตที�ดี

กองสวัสดิการฯ

2 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน หรือ กระตุ้นเศรษฐกิจตาม

นโยบายของรัฐบาล

เพื�อแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชนหรือ

กระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบาย

รัฐบาล

โครงการแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนหรือกระตุ้น

เศรษฐกิจ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนในพื�นที�

 ร้อยละ 60 มี

ความพึงพอใจ

ต่อโครงการ

ประชาชนในพื�นที�

ได้รับการแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อน

ทุกหน่วยงาน

ราชการภายใน

 ทต.แม่เมาะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560  ถึง  พ.ศ.2562)

เทศบาลตําบลแม่เมาะ

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์ที� 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

    แนวทางการพัฒนาที� 1  การสังคมสงเคราะห์

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

3 โครงการจัดงาน "วันคนพิการเทิดไท้องค์

ราชัน" ประจําปี 2560

1. เพื�อเทิดพระเกียรติและ

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่

 องค์พระบาทสมเด็กพระ

เจ้าอยู่หัว เนื�องในวโรกาส

ทรงเจริญพระชนมพรรษา

 90 พรรษา   2. เพื�อให้

คนพิการมีขวัญและ

กําลังใจในการดํารง ชีวิต 

มีความภาคภูมิใจใน

คุณค่าและศักดิ�ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ที�        

เท่าเทียมกับบุคคลปกติ

ทั�วไป

คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

ในพื�นที�ตําบลแม่เมาะ จํานวน

 150 คน                (วันคน

พิการ คือวันที� 3 ธันวาคม 

ของทุกป)ี

50,000 50,000 50,000 คนพิการที�เข้า

ร่วมโครงการมี

ความพึงพอใจ

อยู่ในระดับดี

1. เทิดพระเกียรติและถวาย

เป็นพระราชกุศลแดองค์

พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว เนื�องในวโรกาส

ทรงเจริญพระชนมพรรษา 

90 พรรษา                      

2. คนพิการมีขวัญและ

กําลังใจในการดํารงชีวิต มี

ความภาคภูมิใจในคุณค่า

ศักดิ�ศรีของความเป็น

มนุษย์ที�เท่าเทียมกับ

บุคคลปกติทั�วไป              

3. คนพิการในตําบล      

แม่เมาะได้พบและได้รับ

บริการจากหน่วยงานของ

รัฐที�ให้บริการด้าน

สวัสดิการของคนพิการ

อย่างทั�วถึง

กองสวัสดิการฯ
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ยุทธศาสตร์ที� 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

    แนวทางการพัฒนาที� 1  การสังคมสงเคราะห์

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

4 โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและ

สตรี

1. เพื�อเทิดพระเกียรติ พระเจ้า

หลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติ

ยาภาฯ ในฐานะองค์ทูต

สันถวไมตรีของกองทุนการ

พัฒนาเพื�อสตรีแห่ง

สหประชาชาติ หรือ UNIFEM  

 2. เพื�อปลูกฝังสร้างจิตสํานึก

ให้เยาวชนในพื�นที�ตําบลแม่

เมาะตระหนักและเข้าใจถึง

ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและ

สตรี 3. เพื�อเยาวชนมีความรู้

และความเข้าใจเบื�องต้นต่อ 

พรบ.คุ้มครองเด็ก พงศ. 2546 

และพรบ.คุ้มครองผู้ถูกระทํา

ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.

 2550 และพรบ.ป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.

 2551

เยาวชนในพื�นที�ตําบลแม่เมาะ

 จํานวน 150 คน

50,000 50,000 50,000 เยาวชนในพื�นที�ที�

เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80 มี

ความและความ

เข้าใจต่อ

โครงการดังกล่าว

1. เทิดพระเกียรติ พระเจ้า

หลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติ

ยาภาฯ ในฐานะองค์ทูต

สันถวไมตรีของกองทุนการ

พัฒนา เพื�อสตรีแห่ง

สหประชาชาติ หรือ UNIFEM

 2. ลดปัญหาความรุนแรงต่อ

เด็กและสตรีในพื�นที� 3. 

เยาวชน มีความรู้และความ

เข้าใจเบื�องต้นต่อ พรบ.

คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และ

 พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทํา

ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.

 2550 และ พรบ.ป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.

 2551

กองสวัสดิการฯ
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ยุทธศาสตร์ที� 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

    แนวทางการพัฒนาที� 1  การสังคมสงเคราะห์

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

5 โครงการครอบครัวสัมพันธ์ 1. เพื�อสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับสถาบันครอบครัวใน

ชุมชน 2. เพื�อให้สมาชิกใน

ครอบครัวได้ใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์มีกิจกรรมร่วมกัน     

 3. สร้างความเข้าใจบทบาท

หน้าที�ของบุคคลในครอบครัว

ครอบครัวในชุมชน จํานวน 

25 ครอบครัวๆ ละ 3 คน รวม

 75 คน

200,000 200,000 200,000 ครอบครัวที�เข้า

ร่วมโครงการมี

ความพึงพอใจ

อยู่ในระดับดี

ครอบครัวในชุมชนเกิด

ความเข้มแข็ง มีการใช้

เวลาว่างร่วมกันอย่าง

มีประโยชน์

กองสวัสดิการฯ

6 เบี�ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื�อจ่ายเบี�ยยังชีพให้แก่

ผู้สูงอายุตามนโยบายของ

รัฐบาล

กลุ่มผู้สูงอายุในตําบลที�ได้

ลงทะเบียนไว้

22,000,000 กลุ่มเป้าหมาย

ได้รับเบี�ยยังชีพ

ผู้สูงอายุในตําบลได้รับ

เบี�ยยังชีพตามนโยบาย

 รัฐบาล

กองสวัสดิการฯ

7 เบี�ยยังชีพผู้พิการ เพื�อจ่ายเบี�ยยังชีพให้แก่ผู้

พิการตามนโยบายของรัฐบาล

กลุ่มผู้พิการในตําบลที�ได้

ลงทะเบียนไว้

4,000,000 กลุ่มเป้าหมาย

ได้รับเบี�ยยังชีพ

ผู้พิการในตําบลได้รับ

เบี�ยยังชีพตามนโยบาย

 รัฐบาล

กองสวัสดิการฯ

8 เบี�ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบ เพื�อจ่ายเบี�ยยังชีพให้แก่

ป่วยเอดส์และผู้ได้รับ

ผลกระทบ

ป่วยเอดส์และผู้ได้รับ

ผลกระทบในตําบลที�ได้

ลงทะเบียนไว้

300,000 กลุ่มเป้าหมาย

ได้รับเบี�ยยังชีพ

ผู้ป่วยเอดส์และผู้ได้รับ

ผลกระทบในตําบล

ได้รับเบี�ย

กองสวัสดิการฯ
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ยุทธศาสตร์ที� 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

    แนวทางการพัฒนาที� 1  การสังคมสงเคราะห์

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

9 สมทบ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล        

แม่เมาะ (มท.0891.4/ว2502 ลว. 20 สค. 53)

เพื�อส่งเสริมการจัดสวัสดิการ

ของชุมชนโดยกระบวนการ

ของคนในชุมชน

สมาชิกกองทุนสวัสดิการ

ชุมชน  จํานวน 1 กองทุน

1,500,000 1,500,000 1,500,000 อุดหนุน

งบประมาณ 1 

ครั�ง

ประชาชนในพื�นที�มี

สวัสดิการที�ดี

กองสวัสดิการฯ

 + กองทุนฯ

29,200,000 2,900,000 2,900,000

79.90% 47.35% 47.35%
    ประมาณการงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 

(%)  ของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์

รวมงบประมาณที�ใช้ภายใต้แนวทางที� 1
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ยุทธศาสตร์จังหวัดลําปางที� 4 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.จังหวัดลําปางที� 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที� 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

    แนวทางการพัฒนาที� 2  การกีฬานันทนาการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1 โครงการสร้างสนามเด็กเล่น พร้อมอุปกรณ์

กีฬาและเครื�องออกกําลังกาย   หมู่ที� 1

เพื�อให้เด็กและประชาชน

มีสถานที�สําหรับออก

กําลังกายและกิจกรรม

ต่างๆ

(1) เทลานคอนกรีตมีพื�นที�ไม่

น้อยกว่า 517 ตร.ม. หนา

เฉลี�ย 0.15 เมตร พร้อมจัด

อุปกรณ์เครื�องออกกําลังกาย

และอื�นๆ หรือ (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แม่เมาะ

500,000 ประชาชนร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจอยู่ใน

ระดับดี

ประชาชนมีสถานที�

สําหรับออกกําลังกาย

และทํากิจกรรมต่างๆ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560  ถึง  พ.ศ.2562)

เทศบาลตําบลแม่เมาะ

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์ที� 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

    แนวทางการพัฒนาที� 2  การกีฬานันทนาการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

2 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที� 4 เพื�อให้ประชาชนสถานที�

ในการออกกําลังกาย และ

ใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์

(1) ขนาดความกว้าง 80 

เมตร ยาว 160 เมตร หรือ    

(2) ตามแบบแปลน ทต.      

แม่เมาะ

1,000,000 ประชาชนใน

หมู่บ้าน ร้อยละ 

80 มีความพึง

พอใจต่อ

โครงการอยู่ใน

ระดับดี

ประชาชนมีสถานที�ออก

กําลังกายที�ได้มาตรฐาน

 และใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์

กองช่าง

3 โครงการติดตั�งอุปกรณ์การออกกําลังกาย

ผู้สูงอายุ หมู่ที� 4

เพื�อส่งเสริมการออกกําลัง

กายให้แก่ผู้สูงอายุ

(1) ติดตั�งอุปกรณ์การออก

กําลังกาย 10 ชุด หรือ        

(2) ตามแบบแปลน ทต.     

แม่เมาะ

100,000 ผู้สูงอายุใน

หมู่บ้าน ร้อยละ 

80 มีความ     

พึงพอใจต่อ

โครงการ

ผู้สูงอายุสามารถออก

กําลังกายได้อย่าง

เหมาะสม

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที� 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

    แนวทางการพัฒนาที� 2  การกีฬานันทนาการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

4 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์

พร้อมเวที หมู่ที� 5

เพื�อให้ประชาชนสถานที�

ในการออกกําลังกาย และ

ใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์

(1) ก่อสร้างลานกีฬาขนาด

กว้าง 20.00 เมตร หนา 0.10 

เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือ

มีพื�นที�รวมกันไม่น้อยกว่า 

600 ตร.ม. พร้อมเวทีและ

หลังคาคลุม หรือ (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แม่เมาะ

828,000 ประชาชนใน

หมู่บ้าน ร้อยละ 

80 มีความพึง

พอใจต่อ

โครงการอยู่ใน

ระดับดี

ประชาชนมีสถานที�ออก

กําลังกายที�ได้มาตรฐาน

 และใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์

กองช่าง

5 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมสนามเด็ก

เล่นพร้อมอุปกรณ์ออกกําลังกาย ซอย 8 , 

ซอย 9 หมู่ที� 7

เพื�อให้ประชาชนสถานที�

ในการออกกําลังกาย และ

ใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์

(1) โดยทําการปรับปรุง

บริเวณรอบสนามเด็กเล่น

พร้อมทั�งซ่อมแซมอุปกรณ์

ออกกําลังเดิมและจัดหาใหม่

เพิ�มเติม หรือ (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แม่เมาะ

300,000  ประชาชนใน

หมู่บ้าน ร้อยละ 

80 มีความพึง

พอใจต่อ

โครงการอยู่ใน

ระดับดี

มีสถานที�สําหรับเด็ก

เล่นและออกกําลังกายที�

ได้มาตรฐาน

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที� 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

    แนวทางการพัฒนาที� 2  การกีฬานันทนาการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

6 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตําบลแม่เมาะ (1) เพื�อให้ประชาชนมี

สถานที�ออกกําลังกายที�

เป็นมาตรฐาน                 

(2) เพื�อใช้รองรับการจัด

กิจกรรมด้านนันทนาการ

และกีฬา

(1) สนามกีฬ่ามาตรฐาน    

(2) ติดตั�งระบบนํ�า ไฟฟ้า

ส่องสว่าง                             

(3) ก่อสร้างที�นั�ง ห้องนํ�า     

(4) ตามแบบแปลน ทต.       

 แม่เมาะ

10,000,000 สนามกีฬาที�ได้

มาตรฐาน 1 แห่ง

ส่งเสริมให้ประชาชนมี

กิจกรรมการออกกําลัง

กายอย่างสมํ�าเสมอ

ทต.แม่เมาะ +

 หน่วยงานอื�น

7 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสนามฟุตซอล 

เทศบาลตําบลแม่เมาะ

เพื�อให้ประชาชนสถานที�

ในการออกกําลังกาย และ

ใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์

(1) โดยการเทคอนกรีตเสริม

เหล็ก ลานขนาด 38.05 เมตร

 ยาวรวม 40.30 เมตร หรือ

พื�นที�รวมกันไม่น้อยกว่า 

1,533.40 ตารางเมตร และ

อื�น หรือ (2) ตามแบบแปลน 

ทต.แม่เมาะ กําหนด

950,000  ประชาชน ร้อย

ละ 60 ที�มาใช้

บริการมีความ

พึงพอใจอยู่ใน

ระดับดี

มีสนามฟุตซอลที�ได้

มาตรฐาน

กองการศึกษา

ฯ +กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที� 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

    แนวทางการพัฒนาที� 2  การกีฬานันทนาการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

8 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาล

ตําบลแม่เมาะ (โครงการแข่งขันฟุตบอล 11 

คน ต้านยาเสพติด)

เพื�อส่งเสริมความสามัคคี

ให้แก่ประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลแม่เมาะ

และได้เข้าร่วมออก กําลัง

กายและใช้      เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์ห่างไกล       

   ยาเสพติด

1. จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

 จํานวน 1 ครั�ง     2. 

ผู้เข้าร่วมแข่งขันประมาณ 10

 ทีม

150,000 150,000 150,000 เด็กเยาวชน เข้า

ร่วมแข่งขันไม่

น้อยกว่า 10 ทีม

เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนหันมาสนใจ

ในกิจกรรมด้านกีฬา

มากขึ�น

กองการศึกษาฯ

9 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาล

ตําบลแม่เมาะ (โครงการแข่งขันฟุตซอลต้าน

ยาเสพติด)

1.เพื�อส่งเสริมความ

สามัคคีให้แก่ประชาชน,

เยาวชนในเขตเทศบาล

ตําบลแม่เมาะ                 

2.เพื�อส่งเสริมให้ใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์

ห่างไกลยาเสพติด

เยาวชน และประชาชนใน

ตําบลแม่เมาะ ได้ร่วมออก

กําลังกายและเข้าร่วมแข่งขัน

 จํานวนไม่น้อยกว่า 15 ทีม

200,000 200,000 200,000 เด็กเยาวชน เข้า

ร่วมแข่งขันไม่

น้อยกว่า 15 ทีม

เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนหันมาสนใจ

ในกิจกรรมด้านกีฬา

มากขึ�น

กองการศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์ที� 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

    แนวทางการพัฒนาที� 2  การกีฬานันทนาการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

10 โครงการอบรมศิลปะมวยไทยให้เด็กและ

เยาวชนและประชาชนตําบลแม่เมาะ

เพื�อส่งเสริมและอนุรักษ์

ศิลปแม่ไม้มวยไทยให้คง

อยู่คู่ท้องถิ�น มิให้สูญ

หายไปตามกาลเวลาและ

ส่งเสริมให้เด็กเยาวชน

และประชาชนใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เด็กเยาวชน และประชาชน

ตําบลแม่เมาะ หมู่ที� 1-12

100,000 100,000 100,000 เด็กเยาวชน เข้า

ร่วมแข่งขันไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

20

เด็ก เยาวชนและได้

ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์

ศิลปมวยไทยและใช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

กองการศึกษาฯ

11 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาล

ตําบลแม่เมาะ (การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ)

1.เพื�อส่งเสริมความ

สามัคคีให้แก่ประชาชน,

เยาวชนในเขตเทศบาล

ตําบลแม่เมาะ                 

2.เพื�อส่งเสริมให้ใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์

ห่างไกลยาเสพติด

เยาวชน และประชาชนใน

ตําบลแม่เมาะ ได้ร่วมออก

กําลังกายและเข้าร่วมแข่งขัน

 จํานวนไม่น้อยกว่า 10 ทีม

100,000 100,000 100,000 เด็กเยาวชน เข้า

ร่วมแข่งขันไม่

น้อยกว่า 10 ทีม

เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนหันมาสนใจ

ในกิจกรรมด้านกีฬา

มากขึ�น

กองการศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์ที� 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

    แนวทางการพัฒนาที� 2  การกีฬานันทนาการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

12 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาล

ตําบลแม่เมาะ (การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล)

1.เพื�อส่งเสริมความ

สามัคคีให้แก่ประชาชน,

เยาวชนในเขตเทศบาล

ตําบลแม่เมาะ                 

2.เพื�อส่งเสริมให้ใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์

ห่างไกลยาเสพติด

เยาวชนและประชาชนใน

ตําบลแม่เมาะ ได้ร่วมออก

กําลังกายและเข้าร่วมแข่งขัน

60,000 60,000 60,000 เด็กเยาวชนเข้า

ร่วมแข่งขัน

เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนหันมาสนใจ

ในกิจกรรมด้านกีฬา

ทางนํ�ามากขึ�น

กองการศึกษาฯ

13 โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเพื�อ

สุขภาพ

(1) เพื�อให้ประชาชนใน

เขตพื�นที�ได้ใช้เวลาว่างให้

เป็นประโยชน์                  

(2) เพื�อให้ประชาชนได้มี

กิจกรรมผ่อนคลายความ

ตึงเครียดจากการทํางาน

 (1) กําหนดกิจกรรมทุก

สัปดาห์                                

 (2) ประชาชนในเขตพื�นที� 

ไม่น้อยกว่า 100 คน

100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ

 80 ที�เข้าร่วมมี

ความพึงพอใจ

ในรูปแบบ

กิจกรรม

ชุมชนเข้มแข็ง และ

สร้างความรักสามัคคีใน

ครอบครัว ชุมชน

กองการศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์ที� 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

    แนวทางการพัฒนาที� 2  การกีฬานันทนาการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

14 โครงการฝึกอบรมทักษะการว่ายนํ�าแก่เด็ก

และเยาวชนในพื�นที�ตําบลแม่เมาะ

1. เพื�อส่งเสริมให้เด็กและ

เยาวชนมีทักษะในการ

ว่ายนํ�า                             

 2. เด็กเยาวชนสามารถ

ช่วยเหลือผู้อื�นที�ประสบ

เหตุตกนํ�าได้

เด็กเยาวชน และประชาชน

ตําบลแม่เมาะ หมู่ที� 1-12

100,000 100,000 100,000 เด็กและเยาวชน

ร้อยละ 70 

สามารถว่ายนํ�าได้

เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนหันมาสนใจ

ในกิจกรรมด้านกีฬา

ทางนํ�ามากขึ�น

กองการศึกษาฯ

15 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัด ทต.แม่เมาะ

เพื�อส่งเสริมให้เด็กเล็กใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มี

พัฒนาการครบทุกด้าน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 

ทต.แม่เมาะ  จํานวน 2 ศูนย์

50,000 50,000 50,000 เด็กเยาวชน เข้า

ร่วมแข่งขันไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

60 ของเป้าหมาย

เด็กมีสุขภาพจิตแจ่มใส 

และมีสุขภาพร่างการที�

แข็งแรง

กองการศึกษาฯ

16 โครงการแข่งกีฬาพื�นบ้านผู้สูงอายุ             

ตําบลแม่เมาะ

1. สร้างเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุ                           

 2. สร้างความรักความ

สามัคคี

ผู้สูงอายุตําบลแม่เมาะ 150,000 150,000 150,000 ทุกหมู่บ้านเข้า

ร่วมการแข่งขัน

กีฬาอย่างน้อย 1

 ครั�ง/ปี

ผู้สูงอายุได้รับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตที�ดี

กองสวัสดิการฯ
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ยุทธศาสตร์ที� 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

    แนวทางการพัฒนาที� 2  การกีฬานันทนาการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

17 อุดหนุน กรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการ

พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ

เพื�อให้กลุ่มผู้สูงอายุใน

ตําบลได้รับการพัฒนา

ศักยภาพทางด้านต่างๆ

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

ทางด้านต่างๆ

280,000 ทุกหมู่บ้านจัด

กิจกรรม 1 ครั�ง

ส่งเสริมสุขภาพอนามัย

และพัฒนาศักยภาพ

ทางด้านต่างๆของ

ผู้สูงอายุ

กองสวัสดิการฯ

 + กรรมการ

หมู่บ้าน

1,140,000 860,000 860,000

3.12% 14.04% 14.04%
   ประมาณการงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ (%)

   ของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์

รวมงบประมาณที�ใช้ภายใต้แนวทางที� 2
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ยุทธศาสตร์จังหวัดลําปางที� 4 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.จังหวัดลําปางที� 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที� 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

    แนวทางการพัฒนาที� 3  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1 โครงการป้องกันภัยและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนช่วงเทศกาลฯ (ปีใหม่และสงกรานต)์ 

ประจําปีงบประมาณ 2560

เพื�อเป็นการป้องกันและลด

จํานวนการเกิดอุบัติภัยบนท้อง

ถนนที�อาจจะเกิดขึ�นในช่วง

เทศกาลสําคัญ ให้สามารถลด

จํานวนสถิติความสูญเสียที�

เกิดกับชีวิต ทรัพย์สิน และการ

บาดเจ็บที�ส่งผลทําให้เกิด

ความพิการทางร่างกายของ

ประชาชน รวมถึงเพื�อการ

สนองนโยบายของรัฐบาลกับ

การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

การเกิดอุบัติภัยทางถนนตาม

มาตรฐานความปลอดภัย

ในช่วงเทศกาล

จุดบริการประชาชน/จุดตรวจ

ฯ/จุดสกัดฯ(ชั�วคราว) เพื�อ

ดําเนินการแจ้งเตือนและ

กวดขันให้ผู้ที�ใช้ยวดยาน

พาหนะได้ปฏิบัติตาม

กฎหมายจราจร เช่นการสวม

หมวกกันน๊อคในขณะขับขี�

ยวดยานพาหนะ และการเมา

ไม่ขับ ฯลฯ เป็นต้น

160,000 160,000 160,000 ลดอุบัติเหตุ

ในช่วงวัน

อันตรายลงได้ไม่

น้อยกว่า   ร้อย

ละ 20

สามารถลดอันตราย

และลดจํานวนสถิติการ

เกิดอุบัติภัยทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่

และสงกรานต์ให้

สามารถลดจํานวน

ความสูญเสียอันจะเกิด

ขึ�นกับชีวิต ทรัพย์สิน

และความพิการทาง

ร่างกายของประชาชน

สํานักปลัดฯ

(ป้องกันฯ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560  ถึง  พ.ศ.2562)

เทศบาลตําบลแม่เมาะ

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์ที� 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

    แนวทางการพัฒนาที� 3  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

2 โครงการฝึกซ้อมแผนด้านการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  ประจําปี พ.ศ.2560

เพื�อให้บุคลากรที�ปฏิบัติหน้าที�

ดูแลงานด้านการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย สมาชิก 

อปพร. และอาสาสมัครกู้ภัยฯ 

ของเทศบาลตําบลแม่เมาะ 

สามารถปฏิบัติงานด้านการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยในพื�นที�รับผิดชอบได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ และเป็นการ

พัฒนาเพิ�มศักยภาพ

ความสามารถการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที�ฯ เพื�อเตรียม

ความพร้อมรองรับกับการเกิด

สาธารณภัยในทุกประเภท ที�

สามารถอาจจะเกิดขึ�นได้ใน

พื�นที�

ฝึกซ้อมกับการเตรียมความ

พร้อมและนํามาใช้เป็น

แนวทางปฏิบัติรองรับกับ

สถานการณ์ภัยเมื�อยามที�

เกิดขึ�นจริงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลแก่บุคลากรที�

ปฏิบัติหน้าที�ดูแลงานด้าน

การป้องกันและบรรเทา    สา

ธารณภัย สมาชิก อปพร. 

และอาสาสมัครกู้ภัยฯ 

เทศบาลตําบลแม่เมาะ และ

หน่วยงานอื�นที�เกี�ยวข้อง

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมมีความรู้

และมีความพึง

พอใจต่อกิจกรรม

สามารถทําให้บุคลากรที�

ปฏิบัติหน้าที�ดูแลงานด้านการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย สมาชิก อปพร.และ

อาสาสมัครกู้ภัยฯ เทศบาล

ตําบลแม่เมาะ และหน่วยงาน

อื�นที�เกี�ยวข้องสามารถ

ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยใน

พื�นที�รับผิดชอบได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีการพัฒนา

เพิ�มศักยภาพ ความสามารถ

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที�ฯ 

เพื�อเตรียม พร้อมรองรับกับการ

เกิด     สาธารณภัยในทุก

ประเภทที�สามารถอาจจะ

เกิดขึ�นได้ในพื�นที�ของเทศบาล

ตําบลแม่เมาะทุกหมู่บ้าน

สํานักปลัดฯ

(ป้องกันฯ)
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ยุทธศาสตร์ที� 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

    แนวทางการพัฒนาที� 3  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

3 โครงการติดตั�งกล้องวงจรปิด CCTV         

ตําบลแม่เมาะ

เพื�อความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนในพื�นที�ตําบล

แม่เมาะ

ติดตั�งกล้องวงจรปิด ในจุด

เสี�ยงและพื�นที�สาธารณะ

1,500,000 ประชาชนในพื�นที�

ตําบลแม่เมาะ ร้อย

ละ 60 มีความพึง

พอใจต่อโครงการ

อยู่ในระดับดี

ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน ลดปัญหา

อาชญากรรม และสอดส่อง

 ตรวจสอบปัญหาที�เกิดขึ�น

ในพื�นที�ได้

สํานักปลัดฯ

4 โครงการติดตั�งกล้องวงจรปิดภายใน

สถานศึกษา สังกัดเทศบาลตําบลแม่เมาะ

เพื�อความปลอดภัยสําหรับ

อาคารสถานที� เด็กนักเรียน

และทรัพย์สินของทางราชการ 

ตลอดจนเกิดความมั�นใจ

สําหรับผู้ปกครอง      ด้านการ

บริหารจัดการด้านการจัด

การศึกษาของเทศบาลตําบล

แม่เมาะ

ติดตั�งกล้องวงจรปิด บริเวณ

สถานศึกษา สังกัดเทศบาล

ตําบลแม่เมาะ ตามความ

เหมาะสม

500,000 เด็กนักเรียน 

ผู้ปกครอง ร้อยละ 

60 มีความ     พึง

พอใจต่อโครงการ

อยู่ในระดับดี

มีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของทาง

ราชการและเกิดความ

เชื�อมั�นจากผู้ใช้บริการด้าน

การจัดการศึกษาของ

เทศบาลตําบลแม่เมาะ

กองการศึกษา

5 โครงการให้ความรู้ด้านสาธารณภัยและฝึก

ทักษะด้านการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย

ในเขตพื�นที�ตําบลแม่เมาะ 12 หมู่บ้าน 

ประจําปีงบประมาณ 2560

เพื�อให้ประชาชนได้เข้ามามี

บทบาท มีส่วนร่วมในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย และแก้ไขปัญหาเฉพาะ

หน้าที�เกี�ยวกับภัยต่างๆ

กลุ่มตัวแทนจาก 12 หมู่บ้าน 100,000 กลุ่มตัวแทนจาก

หมู่บ้าน 12 

หมู่บ้านมีความพึง

พอใจต่อโครงการ

ประชาชนได้เข้ามามี

บทบาท มีส่วนร่วมในการ

ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย และแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้าที�เกี�ยวกับภัย

ต่างๆ

สํานักปลัด 

(งานป้องกันฯ)
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ยุทธศาสตร์ที� 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

    แนวทางการพัฒนาที� 3  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

6 โครงการติดตั�งระบบป้องกันอัคคีภัยใน

สถานศึกษา

เพื�อความปลอดภัยสําหรับ

อาคารสถานที� เด็กนักเรียน

และทรัพย์สินของทางราชการ 

ตลอดจนเกิดความมั�นใจ

สําหรับผู้ปกครองด้านการ

บริหารจัดการด้านการจัด

การศึกษาของเทศบาลตําบล

แม่เมาะ

ติดตั�งระบบป้องกันอัคคีภัย

ในสถานศึกษา สังกัด

เทศบาลตําบลแม่เมาะ ตาม

มาตรฐานความปลอดภัย

300,000 เด็กนักเรียน 

ผู้ปกครอง     ร้อยละ

 60 มีความพึง

พอใจต่อโครงการ

อยู่ในระดับดี

มีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของทาง

ราชการและเกิดความ

เชื�อมั�นจากผู้ใช้บริการด้าน

การจัดการศึกษาของ

เทศบาลตําบลแม่เมาะ

กองการศึกษา

7 โครงการผู้สูงอายุยิ�ม พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ด้านต่างๆ เช่น ด้านศาสนา 

วัฒนธรรมประเพณี สุขภาพ 

งานฝีมือ นันทนาการ ภูมิ

ปัญญา

ผู้สูงอายุตําบลแม่เมาะ 500,000 500,000 500,000 ผู้สูงอายุที�เข้าร่วม

โครงการมีความพึง

พอใจในโครงการใน

ระดับดี

ผู้สูงอายุมีกิจกรรมที�

เกี�ยวกับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที�อยู่ดี     มีสุข

กองสวัสดิการฯ
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ยุทธศาสตร์ที� 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

    แนวทางการพัฒนาที� 3  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

8 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ

หอพัก ตาม พ.ร.บ. หอพัก 2558

1. เพื�อสร้างความรู้ความ

เข้าใจแก่ผู้ประกอบการ

หอพัก                              

  2. เพื�อจัดระเบียบหอพัก

ให้เป็นไปตามที�กฎหมาย

กําหนด                            

 3. เพื�อคุ้มครองสวัสดิภาพ

เด็กและเยาวชนที�อาศัย

ในหอพัก

ผู้ประกอบการบ้านพักและ

หอพัก จํานวน 30 คน

30,000 30,000 30,000 ผู้ประกอบการ

หอพัก ร้อยละ 80

 ได้รับความรู้และ

เข้าใจกฎหมายที�

เกี�ยวข้อง

ผู้ประกอบการมีความรู้

 ความเข้าใจและ

ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.

หอพัก 2558

กองสวัสดิการฯ

9 โครงการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในเขต ทต.แม่เมาะ

เพื�อเป็นการรณรงค์ 

ปราบปราม และแก้ไข

ปัญหายาเสพติด ในเขต

เทศบาลตําบลแม่เมาะ

ประชาชนทุกคนในเขต

เทศบาลตําบลแม่เมาะ

60,000 60,000 60,000 ปัญหายาเสพติด

ในพื�นที�มีความ

รุนแรงลดลงไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

20

ลดปัญหาความรุนแรง

ด้านยาเสพติดในพื�นที�

อย่างน้อยร้อยละ 20

กอง

สาธารณสุขฯ
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ยุทธศาสตร์ที� 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

    แนวทางการพัฒนาที� 3  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

10 โครงการครู D.A.R.E การศึกษาเพื�อต่อต้าน

การใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา

เพื�อต่อต้านการใช้ยาเสพ

ติดในสถานศึกษา

นักเรียนชั�น ป.5 - ป.6 ของ

โรงเรียนในเขตเทศบาล

ตําบลแม่เมาะ

60,000 60,000 60,000 ปัญหายาเสพติด

ในพื�นที�มีความ

รุนแรงลดลงไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

20

ลดปัญหายาเสพติดใน

เยาวชนในสถานศึกษา

กอง

สาธารณสุขฯ

11 โครงการ TO BE NUMBER ONE             

ต้านภัยยาเสพติด

เพื�อพัฒนาศักยภาพการ

ดําเนินงานของกลุ่มเยาวชน

 ประชาชน TO BE 

NUMBER ONE  ต้านภัยยา

เสพติด

กลุ่มเยาวชนใน/นอก 

สถานศึกษาที�เป็นสมาชิก TO

 BE NUMBER ONE

60,000 60,000 60,000 จัดกิจกรรมกลุ่ม

เด็กและเยาวชน

ไม่น้อยกว่า 1 ครั�ง

สมาชิก TO BE 

NUMBER ONE  มี

กิจกรรมแสดงออก 

ร่วมกันห่างไกลยาเสพ

ติด

กอง

สาธารณสุขฯ
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ยุทธศาสตร์ที� 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

    แนวทางการพัฒนาที� 3  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

12 โครงการบริการสาธารณสุขเคลื�อนที� 1. เพื�อบริการตรวจ

รักษาพยาบาลและปฐม

พยาบาลเบื�อนต้นแก่

ประชาชน                     2.

 เพื�อให้บริการออกหน่วย

เคลื�อนที�แก่ประชาชนใน

เขตเทศบาลตําบลแม่เมาะ

 เช่น การออกหน่วยปฐม

พยาบาล

ประชาชนทุกคนในเขต

เทศบาลตําบลแม่เมาะ

30,000 30,000 30,000 จัดกิจกรรม

หน่วยไม่น้อยกว่า

 2 ครั�ง/ปี

ประชาชนในพื�นที�ได้รับ

บริการด้านสาธารณสุข

เบื�องต้น และได้รับการ

ส่งเสริมสุขภาพ

กอง

สาธารณสุขฯ

13 โครงการบําบัดฟื�นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด (1) เพื�อค้นหา ติดตามผู้

เสพยาเสพติด ผู้ป่วยเข้า

รับการบําบัด                   

(2) เพื�อติดตาม ดูแลผู้

เสพ/ผู้ติดยาด้วยวิธีการ

ชุมชนบําบัด                     

(3) เพื�อให้ชุมชนมีส่วน

ร่วมในการแก้ไขปัญหา

ผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด 

จํานวนประมาณ 30 คน

105,000 105,000 105,000 ผู้บําบัดมี

คุณภาพชีวิตที�ดี

ขึ�นไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60

ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด

สามารถกลับไปใช้ชีวิต

ได้โดยไม่กลับไปยุ่ง

เกี�ยวยาเสพติดซํ�าอีก

กอง

สาธารณสุขฯ
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ยุทธศาสตร์ที� 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

    แนวทางการพัฒนาที� 3  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

14 โครงการแพทย์แผนไทยเคลื�อนที�เทศบาล

ตําบลแม่เมาะ

1. เพื�อให้กลุ่มเป้าหมาย

ได้ใช้นวดแผนไทยในการ

ดูแลสุขภาพ                     

 2. เพื�อใช้การนวดแผน

ไทยในการฟื�นฟูผู้ป่วย

เรื�อรังในหมู่บ้านของตนเอง

ประชาชนผู้มีอาการปวด

กล้ามเนื�ออัมพฤกษ์ อัมพาต 

จํานวน 12 หมู่บ้าน

60,000 60,000 ประชาชนผู้มี

อาการปวด

กล้ามเนื�อ       

อัมพฤกษ์ 

อัมพาต ได้รับ

การรักษาด้วยวิธี

นวดแผนไทย ไม่

น้อยกว่า ร้อยละ

 20

1. ประชาชนได้ใช้นวด

แผนไทยในการดูแล

สุขภาพเมื�อเกิดการ

เจ็บป่วยด้วยอาการ

ปวดกล้ามเนื�อ             

 2. ประชาชนสามารถ

ใช้การแพทย์แผนไทย

เป็นทางเลือกในการ

ดูแลสุขภาพตนเอง

กอง

สาธารณสุขฯ

15 โครงการรวมพลคนรักษ์สุขภาพตําบล         

แม่เมาะ

(1) เพื�อกระตุ้นให้

ประชาชนสนใจการดูแล

สุขภาพตนเอง                 

(2) เพื�อเป็นเวที

แลกเปลี�ยนและนําเสนอ

นวัตกรรมเกี�ยวกับการ

ดูแลสุขภาพด้วยตนเอง

(1) จัดเวทีการแสดง

สิ�งประดิษฐ์นวัตกรรมการ

ดูแลสุขภาพ                         

(2) ประชาชนในพื�นที� หมู่ที� 

1-12

80,000 80,000 80,000 มีผู้เข้าร่วม

กิจกรรมไม่   

น้อยกว่า 100 คน

คนในชุมชนมีสุขภาพที�

แข็งแรง

กอง

สาธารณสุขฯ
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ยุทธศาสตร์ที� 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

    แนวทางการพัฒนาที� 3  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

16 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบ

กิจการที�เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(1) เพื�อให้ผู้ประกอบการ

มีความรู้ความเข้าใจในข้อ

ระเบียบ กฎหมายที�

เกี�ยวข้อง                         

(2) เพื�อความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของชุมชน

ผู้ประกอบสถาน

ประกอบการที�เป็นอันตราย

ในพื�นที�  ประมาณ 40 แห่ง

30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของผู้

เข้าอบรมมี

ความรู้และเข้าใจ

ในกิจกรรม

ชุมชนและ

ผู้ประกอบการ 

สามารถมีความเข้าใจ

และประกอบกิจการไม่

มีผลกระทบด้าน

สุขภาพต่อประชาชน

กอง

สาธารณสุขฯ

17 โครงการมหกรรมอาหารปลอดภัย (1) เพื�อให้ผู้ประกอบการ

ร้านอาหารมีความรู้ความ

เข้าใจเกี�ยวกับการ

สุขาภิบาลร้านอาหาร    

(2) เพื�อพัฒนาร้านอาหาร

ให้มีมาตรฐานสุขาภิบาล  

(3) เพื�อความปลอดภัย

ของผู้บริโภค

ประชาชน  ผู้ประกอบการ

ร้านอาหารในพื�นที�  ประมาณ

 500 คน

150,000 150,000 150,000 มีผู้เข้าร่วม

กิจกรรมไม่น้อย

กว่าร้อยละ 70

ผู้ประกอบการ

ร้านอาหารเข้าใจใน

ระบบสุขาภิบาล

สามารถพัฒนา

กระบวนการผลิต

อาหารให้สะอาด

ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

กอง

สาธารณสุขฯ
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ยุทธศาสตร์ที� 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

    แนวทางการพัฒนาที� 3  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

18 อุดหนุน อสม.ตําบลแม่เมาะ ตามโครงการ

พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)

เพื�อให้ อสม. มีความรู้

และทัศนคติที�ดีต่อการ

ปฏิบัติงานในชุมชน 

สามารถให้คําปรึกษาแก่

ประชาชนในชุมชนขั�น

พื�นฐานตลอดจน

ให้บริการคัดกรองโรค

เบื�องต้น และปรับปรุง 

ศสมช. ในการใช้บริการ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกและรวดเร็วยิ�งขึ�น

ประชาชนตําบลแม่เมาะ 

จํานวน 15,000 บาท          

(14 โครงการ)

210,000 210,000 210,000 อสม. มีความพึง

พอใจในการ

พัฒนางาน

สาธารณสุขมูล

ฐานไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 20

อสม.มีความรู้และ

ทัศนคติที�ดีต่อการ

ปฏิบัติงานในชุมชน 

สามารถให้คําปรึกษาแก่

ประชาชนในชุมชนขั�น

พื�นฐาน ตลอดจน

ให้บริการคัดกรองโรค

เบื�องต้น และปรับปรุง 

ศสมช. ในการให้บริการ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกและรวดเร็วยิ�งขึ�น

กอง

สาธารณสุขฯ +

 อสม.
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ยุทธศาสตร์ที� 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

    แนวทางการพัฒนาที� 3  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

19 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ

ท้องถิ�น (กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล

แม่เมาะ)

 เพื�อให้ประชาชนตําบลแม่

เมาะเข้าถึงบริการ

สาธารณสุขได้อย่างทั�วถึง

อุดหนุนงบประมาณตาม

ระเบียบกําหนดฯ วงเงิน 50%

 ของงบประมาณที� สปสช.

สนับสนุน

500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้รับ

บริการด้าน

สาธารณสุขดีขี�น

ไม่น้อยกว่าร้อยละ

 20

ประชาชนเข้าถึงการรับ

บริการสาธารณสุขมาก

ขึ�น

กอง

สาธารณสุขฯ

4,425,000 2,085,000 2,085,000

12.11% 34.04% 34.04%
   ประมาณการงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ (%)

   ของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์

รวมงบประมาณที�ใช้ภายใต้แนวทางที� 3
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ยุทธศาสตร์จังหวัดลําปางที� 4 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.จังหวัดลําปางที� 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที� 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

    แนวทางการพัฒนาที� 4  การป้องกันและระงับโรค

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้าและส่งเสริมการเลี�ยงสุนัขที�ถูกต้อง  

ในเขต ทต.แม่เมาะ

เพื�อป้องกันการระบาดของ

โรคพิษสุนัขบ้าในเขต  

ทต.แม่เมาะ

(1) เขตพื�นที� ทต.แม่เมาะ  

จํานวน 12 หมู่บ้าน               

(2) สุนัขประมาณ 3,000 ตัว

120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 80 ของ

สุนัข แมว ได้รับ

วัคซีน

ป้องกันการระบาดของ

โรคพิษสุนับบ้าในพื�นที�

กอง

สาธารณสุขฯ

2 โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรค

ไข้เลือดออก ในเขต ทต.แม่เมาะ

เพื�อกระตุ้นให้ประชาชน

ได้ตระหนักในการดูแล

ตนเอง และชุมชนให้

ปลอดภัยจากโรค

ไข้เลือดออก

ประชาชนตําบลแม่เมาะ 

จํานวน 18,000 คน

60,000 60,000 60,000 ปัญหาโรค

ไข้เลือดออก

ลดลงไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 20

ประชาชนตระหนักใน

การดูแลตนเองและ

ชุมชนให้ปลอดภัยจาก

โรคไข้เลือดออก

กอง

สาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560  ถึง  พ.ศ.2562)

เทศบาลตําบลแม่เมาะ

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์ที� 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

    แนวทางการพัฒนาที� 4  การป้องกันและระงับโรค

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

3 โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ 

ในเขต ทต.แม่เมาะ

เพื�อให้มีความรู้เกี�ยวกับ

การควบคุมป้องกัน

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

ประชาชนตําบลแม่เมาะ 

จํานวน 18,000 คน

20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ

โรคที�ระบาดใน

พื�นที�สามารถ

ควบคุมได้ทัน

เหตุการณ์

ผู้เข้าร่วมโครงการมี

ความรู้เกี�ยวกับการ

ควบคุมป้องกัน

โรคติดต่อและโรคไม่

ติดต่อ

กอง

สาธารณสุขฯ

200,000 200,000 200,000

0.55% 3.27% 3.27%
   ประมาณการงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ (%)

   ของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์

รวมงบประมาณที�ใช้ภายใต้แนวทางที� 4
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ยุทธศาสตร์จังหวัดลําปางที� 4 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.จังหวัดลําปางที� 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที� 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

    แนวทางการพัฒนาที� 5  การจัดการขยะและมลภาวะชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1 โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ (1) เพื�อให้ชุมชนมีความ

สะอาด สวยงาม มี

สิ�งแวดล้อมที�ดี  (2) 

ชุมชนมีสุขภาวะที�น่าอยู่

น่าอาศัย  (3) เพื�อส่งเสริม

ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม

ในการจัดการสิ�งแวดล้อม

หมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ ใน

เขตตําบลแม่เมาะ

80,000 80,000 80,000 เกิดชุมชนตน

แบบฯ ไม่น้อย

กว่า 2 ชุมชน

สร้างสุขภาวะชุมชนให้

ดีขึ�น

กอง

สาธารณสุขฯ

วัตถุประสงค์
         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที�มา   ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560  ถึง  พ.ศ.2562)

เทศบาลตําบลแม่เมาะ

ที� โครงการ
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ยุทธศาสตร์ที� 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

    แนวทางการพัฒนาที� 5  การจัดการขยะและมลภาวะชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที�มา   ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)
ที� โครงการ

2 โครงการก่อสร้างบ่อ และวางระบบบําบัดนํ�า

เสีย บ้านใหม่นาแขม หมู่ที� 7

เพื�อแก้ไขปัญหานํ�าเสีย

และมลภาวะทางนํ�าจาก

นํ�าเสียชุมชนและตลาดสด

(1) ก่อสร้างบ่อกักเก็บนํ�า (2)

 ติดตั�งระบบกําจัดนํ�าเสีย 

หรือ (3) ตามแบบแปลนที� 

ทต.กําหนด

1,500,000 ลดปัญหานํ�าเสีย

ลงได้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 49

ชุมชนไม่ได้รับ

ผลกระทบจากนํ�าเสียที�

เกิดขึ�น

กองช่าง 

(นโยบายฯ)

1,580,000 80,000 80,000

4.32% 1.31% 1.31%

36,545,000 6,125,000 6,125,000

19.32% 5.41% 5.81%

รวมงบประมาณที�ใช้ภายใต้แนวทางที� 5

ประมาณการงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ (%)  

 ของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์

รวมประมาณการงบประมาณที�ใช้ภายใต้

ยุทธศาสตร์ที� 4

คิดเป็นร้อยละ (%) ของโครงการภายใต้ 

แผนพัฒนาทั�งหมด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดลําปางที� 4 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.จังหวัดลําปางที� 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที� 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ�น

    แนวทางการพัฒนาที� 1 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ�น

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1 โครงการล่องสะเปาจาวแม่เมาะ                 

ประจําปี 2559

(1) เพื�อส่งเสริมอนุรักษ์

ประเพณีท้องถิ�น              

(2) เพื�อให้ประชาชนใน

เขตพื�นที�ได้มีกิจกรรม

ประเพณีท้องถิ�นร่วมกัน

ส่วนราชการ, ประชาชนใน

เขตตําบลแม่เมาะ หมู่ที� 1-12

300,000 300,000 300,000 ประชาชนร้อยละ

 80 ที�เข้าร่วมมี

ความพึงพอใจใน

รูปแบบกิจกรรม

ธํารงค์ไว้ซึ�งประเพณี

อันดีงามของประเทศ

และชุมชนท้องถิ�น

กองการศึกษาฯ

2 โครงการรดนํ�าดําหัวผู้สูงอายุตําบลแม่เมาะ 

ประจําปี 2560

(1) เพื�อส่งเสริมอนุรักษ์

ประเพณีท้องถิ�นให้คงอยู่  

 (2) เพื�อร่วมกิจกรรม   รด

นํ�าดําหัวผู้สูงอายุตําบล

ประชาชนและกลุ่มผู้สูงอายุ  

 ตําบลแม่เมาะ หมู่ที� 1-12

300,000 300,000 300,000 ประชาชนร้อยละ

 80 ที�เข้าร่วมมี

ความพึงพอใจใน

รูปแบบกิจกรรม

ธํารงค์ไว้ซึ�งประเพณี

อันดีงามของประเทศ

และชุมชนท้องถิ�น

กองการศึกษาฯ

วัตถุประสงค์
         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที�มา   ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560  ถึง  พ.ศ.2562)

เทศบาลตําบลแม่เมาะ

ที� โครงการ
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ยุทธศาสตร์ที� 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ�น

    แนวทางการพัฒนาที� 1 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ�น

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที�มา   ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)
ที� โครงการ

3 โครงการสนับสนุนกิจกรรมและพิธีทาง

ศาสนาในวันสําคัญทางศาสนา

เพื�ออนุรักษ์ประเพณีอันดี

งามของท้องถิ�นและทํานุ

บํารุงรักษาศาสนาพิธีชาว

พุทธ

บุคลากรในหน่วยงานและ

ประชาชนในพื�นที�ได้ร่วม

กิจกรรมตามประเพณี

100,000 100,000 100,000 จัดกิจกรรมไม่

น้อยกว่า 2 

กิจกรรม

สืบทอดประเพณี

ท้องถิ�นให้คงอยู่

กองการศึกษาฯ

4 โครงการข่วงผญา ภูมิปัญญา วัฒนธรรม

พื�นบ้าน

เพื�อฟื�นฟูอนุรักษ์และ  สืบ

สานภูมิปัญญา 

วัฒนธรรมพื�นบ้านให้คง

อยู่คู่ท้องถิ�นสืบไป

 ปราชญ์ชาวบ้าน/ เยาวชน/ 

ประชาชน  ได้ร่วมกันฟื�นฟู 

และถ่ายทอดภูมิปัญญาใน

ท้องถิ�น

100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ

 80 ที�เข้าร่วมมี

ความพึงพอใจใน

รูปแบบกิจกรรม

ฟื�นฟูอนุรักษ์ สืบสาน 

ไว้ซึ�งภูมิปัญญา

วัฒนธรรมพื�นบ้าน 

ผ่านเวทีข่วงผญา

กองการศึกษาฯ

5 โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรม

ท้องถิ�นจากรุ่นสู่รุ่น

เพื�อฟื�นฟูและอนุรักษ์ ภูมิ

ปัญญาท้องถิ�นไม่ให้สูญ

หายและมีการสืบทอด

จากรุ่นสู่รุ่น

1. จัดกิจกรรมการถ่ายทอด

ภูมิปัญญาท้องถิ�น โดยใช้

วิทยาการท้องถิ�น                 

 2. เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนในเขตแม่เมาะ

50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ

 80 ที�เข้าร่วมมี

ความพึงพอใจใน

รูปแบบกิจกรรม

ฟื�นฟูและอนุรักษ์    

ภูมิปัญญาท้องถิ�น

ไม่ให้สูญหายและมี

การสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

กองการศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์ที� 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ�น

    แนวทางการพัฒนาที� 1 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ�น

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที�มา   ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)
ที� โครงการ

6 โครงการเพิ�มศักยภาพปราชญ์ท้องถิ�น เพื�อเพิ�มศักยภาพและ

ยกระดับความรู้

ความสามารถให้กับ

ปราชญ์ท้องถิ�นในการ

นําไปพัฒนาและถ่ายทอด

ในชีวิตประจําวัน

กลุ่มปราชญ์ท้องถิ�นในเขต

ตําบลแม่เมาะ หมู่ 1-12

50,000 50,000 50,000 ปราชญ์ท้องถิ�น 

ร้อยละ 80 ที�เข้า

ร่วมมีความพึง

พอใจในรูปแบบ

กิจกรรม

ปราชญ์ท้องถิ�นได้

เรียนรู้และพัฒนา

ความรู้ความสามารถ

และนํามาประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจําวัน

ถ่ายทอดต่อไป

กองการศึกษาฯ

7 โครงการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมอําเภอ  แม่

เมาะ

เพื�อให้เกิดความสวยงาม

และมีคุณค่าทาง

ประวัติศาสตร์ของอําเภอ

(1) โดยก่อสร้างอาคารศูนย์

วัฒนธรรมอําเภอแม่เมาะ ต่อ

ยอดจากเดิมจนแล้วเสร็จ 

หรือ (2) ตามแบบแปลน ทต.

 แม่เมาะ

7,000,000 ประชาชนร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจในรูปแบบ

กิจกรรม

ส่งเสริมกิจกรรมทาง

ท่องเที�ยวทาง

ประวัติศาสตร์ของ

อําเภอ

กองช่าง 

(นโยบายฯ)

8 อุดหนุน กรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัด

กิจกรรมประเพณีลอยกระทงหมู่บ้าน

เพื�ออุดหนุนให้หมู่บ้านจัด

กิจกรรมประเพณีลอย

กระทงหมู่บ้าน

ประชาชน เด็ก เยาวชน       

ตําบลแม่เมาะ หมู่ที� 1-12 

และ 1 ชุมชน

390,000 ประชาชนร้อยละ

 80 ที�เข้าร่วมมี

ความพึงพอใจใน

รูปแบบกิจกรรม

ร่วมสืบสานประเพณี

ท้องถิ�นให้คงอยู่

กองการศึกษาฯ

 + กรรมการ

หมู่บ้าน
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ยุทธศาสตร์ที� 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ�น

    แนวทางการพัฒนาที� 1 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ�น

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที�มา   ผลลัพธ์ที�คาดว่า   

 จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)
ที� โครงการ

9 อุดหนุน กรรมการหมู่บ้านตามโครงการ

ประเพณีสงกรานต์หมู่บ้าน

เพื�ออุดหนุนให้หมู่บ้านจัด

กิจกรรมประเพณีรดนํ�า

ดําหัวผู้สูงอายุ

ประชาชนและกลุ่มผู้สูงอายุ  

ตําบลแม่เมาะ หมู่ที� 1-12 

และ 1 ชุมชน

390,000 ประชาชนร้อยละ

 80 ที�เข้าร่วมมี

ความพึงพอใจใน

รูปแบบกิจกรรม

ร่วมสืบสานประเพณี

ท้องถิ�นให้คงอยู่

กองการศึกษาฯ

 + กรรมการ

หมู่บ้าน

10 อุดหนุน สภาวัฒนธรรมอําเภอแม่เมาะตาม

โครงการตามประเพณีและสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ�น ตามหนังสือ ที�  

สวธอ. มม.03/2559 ลงวันที� 3 กุมภาพันธ์  

2559

เพื�ออนุรักษ์ศิลปะประเพณี

 วัฒนธรรมท้องถิ�นไม่ให้

สูญหายไป

1. อบรมตีก๋องปูจาฯ 40,000

 บาท                                    

   2. จัดประเพณีสวดเบิก

และบวงสรวงศาลหลักเมือง 

40,000 บาท

80,000 ประชาชนร้อยละ

 80 ที�เข้าร่วมมี

ความพึงพอใจใน

รูปแบบกิจกรรม

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมประเพณี

ของอําเภอแม่เมาะให้

คงอยู่ท้องถิ�นไม่ให้

สูญหายไป

กองการศึกษาฯ

 + สภา

วัฒนธรรมฯ

8,760,000 900,000 900,000

31.13% 6.04% 6.04%

รวมงบประมาณที�ใช้ภายใต้แนวทางที� 1

   ประมาณการงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ (%)

   ของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์จังหวัดลําปางที� 4 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.จังหวัดลําปางที� 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที� 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ�น

    แนวทางการพัฒนาที� 2  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการจัดการศึกษา

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1 โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา

ท้องถิ�น  ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

การบริหารสถานศึกษา จํานวน 3 แห่ง          

โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ                            

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.แม่เมาะ                

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมาะหลวง

1. เพื�อให้การจัด

การศึกษาของเทศบาล

ตําบลแม่เมาะเป็นไป

อย่างมีศักยภาพและ

ประสิทธิภาพ                  

2. เพื�อให้โอกาสทางการ

ศึกษาแก่เด็กอย่างเท่า

เทียม

นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด

เทศบาลตําบลแม่เมาะ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนร้อย

ละ 80 ที�เข้าร่วม

 มีความพึง

พอใจใน

รูปแบบกิจกรรม

การจัดการ

ศึกษาของ

เทศบาลฯ

สถานศึกษาสังกัด

เทศบาลตําบลแม่เมาะ

มีศักยภาพในการจัด

การศึกษาท้องถิ�นและ

ถูกต้องตามระเบียบการ

ใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ทั�วไปด้านการศึกษา

ของสถานศึกษาสังกัด

เทศบาลตําบลแม่เมาะ

กองการศึกษาฯ

วัตถุประสงค์
         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที�มา   ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560  ถึง  พ.ศ.2562)

เทศบาลตําบลแม่เมาะ

ที� โครงการ
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ยุทธศาสตร์ที� 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ�น

    แนวทางการพัฒนาที� 2  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการจัดการศึกษา

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที�มา   ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)
ที� โครงการ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

ด้านดนตรี

เพื�อส่งเสริมให้เด็กและ

เยาวชนในพื�นที�มีความรู้

และสามารถใช้เครื�อง

ดนตรีได้

กลุ่มเด็กและเยาวชนในพื�นที�

ที�มีความสนใจด้านดนตรี

200,000 กลุ่มเด็กและ

เยาวชนในพื�นที�

ที�มีความสนใจ

ด้านดนตรี ร้อย

ละ 60 มีความ

พึงพอใจต่อ

โครงการนี�

เด็กและเยาวชนใน

พื�นที�มีความรู้ ความ

เข้าใจ และใช้เครื�อง

ดนตรีได้เป็นอย่างดี

กองสวัสดิการฯ

3 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ

เด็กและเยาวชนตําบลแม่เมาะ

เพื�อให้เด็กและเยาวชนใน

ตําบลแม่เมาะมีความรู้ 

ความเข้าใจ เกี�ยวก้บ

เศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มเด็กและเยาวชนใน

ตําบลแม่เมาะ

100,000 เด็กและเยาวชน

ในตําบลแม่

เมาะที�เข้าร่วม

โครงการ ร้อยละ

 60 มีความพึง

พอใจต่อ

โครงการนี�

เด็กและเยาวชนใน

ตําบลแม่เมาะ มีความรู้

 ความเข้าใจ เกี�ยวกับ

เศรษฐกิจพอเพียง

กองสวัสดิการฯ
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ยุทธศาสตร์ที� 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ�น

    แนวทางการพัฒนาที� 2  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการจัดการศึกษา

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที�มา   ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)
ที� โครงการ

4 โครงการอาหารเสริม (นม) แก่ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลแม่เมาะ 

โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ และโรงเรียนสังกัด

 สพท.ลําปางเขต 1 ในเขตเทศบาล     ตําบล

แม่เมาะ

เพื�อให้เด็กนักเรียนมี

อาหารเสริม (นม) ดื�ม

อย่างเพียงพอไม่ขาด

สารอาหาร

เด็ก นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบล      แม่

เมาะ , โรงเรียนเทศบาลแม่

เมาะ, โรงเรียนสังกัด สพท.

ลําปาง เขต 1ในเขตเทศบาล

ตําบลแม่เมาะ

4,000,000 4,000,000 4,000,000 เด็กนักเรียน

ได้รับการ

สนับสนุนอาหาร

เสริมนม 100%

เด็กได้รับอาหารเสริม

(นม) เพียงพอต่อความ

ต้องการตามช่วงวัย

กองการศึกษาฯ

5 จัดซื�อเครื�องเล่นสนามให้สถานศึกษาสังกัด 

ทต.แม่เมาะ

เพื�อให้นักเรียนโรงเรียน

เทศบาลแม่เมาะและเด็ก

เล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านเมาะหลวง ได้รับการ

ส่งเสริมพัฒนาทางด้าน

ร่างกายด้วยการเล่นเครื�อง

เล่นสนามที�ถูกสุขลักษณะ

และมีความปลอดภัย

  - เครื�องเล่นสนามพลาสติก 

ขนาด เล็ก กลาง ใหญ่        

จํานวนไม่น้อยกว่า  20  ชุด

  - โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ

  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         

 บ้านเมาะหลวง

1,000,000 สถานศึกษาใน

สังกัด ทต.      

แม่เมาะ มีเครื�อง

เล่นสนามครบ

ทุกแห่ง

เด็กมีพัฒนาการสมวัย

จากการเล่นของเล่นที�

ได้มาตรฐานตาม     

ช่วงวัยและปลอดภัย

กองการศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์ที� 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ�น

    แนวทางการพัฒนาที� 2  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการจัดการศึกษา

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที�มา   ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)
ที� โครงการ

6 โครงการติดตั�งระบบสัญญาณ Free-Wifi 

ตําบลแม่เมาะ

เพื�อให้ประชาชนในพื�นที�

ตําบลได้ใช้ระบบ

อินเตอร์เน็ต ไว้ใช้สืบค้น

ข้อมูล ส่งเสริมการศึกษา 

เรียนรู้

ติดตั�งระบบสัญญาณ Wi-fi 

จํานวน 1 ระบบ

1,500,000 ประชาชนใน

พื�นที�ตําบล     

แม่เมาะ ร้อยละ

 60 มีความพึง

พอใจต่อ

โครงการอยู่ใน

ระดับดี

ประชาชนสามารถ

เข้าถึงข้อมูลอินเตอร์เน็ต

ได้ง่ายและสะดวก 

ส่งเสริมการเรียนรู้

กองช่าง 

(นโยบายฯ)

7 โครงการติดตั�งสายส่งสัญญาณเคเบิล   ออ

ปติก ระบบ Wi-Fi ตําบลแม่เมาะ

เพื�อให้ประชาชนในพื�นที�

ตําบลได้ใช้ระบบ

อินเตอร์เน็ต ไว้ใช้สืบค้น

ข้อมูล ส่งเสริมการศึกษา 

เรียนรู้

ติดตั�งระบบสายส่งสัญญาณ

เคเบิลออปติก  จํานวน 1 

ระบบ

1,500,000 ประชาชนใน

พื�นที�ตําบล     

แม่เมาะ ร้อยละ

 60 มีความพึง

พอใจต่อ

โครงการอยู่ใน

ระดับดี

ประชาชนสามารถ

เข้าถึงข้อมูลอินเตอร์เน็ต

ได้ง่ายและสะดวก 

ส่งเสริมการเรียนรู้

สํานักปลัด 

(นโยบายฯ)
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ยุทธศาสตร์ที� 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ�น

    แนวทางการพัฒนาที� 2  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการจัดการศึกษา

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที�มา   ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)
ที� โครงการ

8 อุดหนุน โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน

สังกัด สพท.ลําปางเขต 1 ในเขตเทศบาล

ตําบลแม่เมาะ

เพื�อให้เด็กนักเรียนมี

อาหารกลางวัน

รับประทานอย่างเพียงพอ

 -โรงเรียน สังกัด สพท.ลป.

เขต 1 ในเขตตําบลแม่เมาะ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 เด็กนักเรียน

ได้รับการ

สนับสนุน

อาหารกลางวัน 

100%

เด็กได้รับอาหาร

เพียงพอต่อความ

ต้องการตามช่วงวัย

กองการศึกษาฯ

 + รร.ในเขต 

ทต.แม่เมาะ

9 อุดหนุน วิทยาลัยเทคโนฯ ตามโครงการ

จ้างวิทยากรเฉพาะทางเพื�อพัฒนาและ

ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ

เฉพาะทาง ตามหนังสือที� ศธ 

0622.17/1414 ลงวันที� 16 มิถุนายน 2559 

(สมทบ 90,000 บาท)

เพื�อให้นักเรียน นักศึกษา 

มีความรู้ทักษะวิชาชีพใน

สาขาเฉพาะทางอย่างมี

คุณภาพ สามารถ

ประกอบอาชีพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา

เกี�ยวกับวิชาชีพเฉพาะทาง

อย่างต่อเนื�อง

360,000  นักเรียน 

นักศึกษาของ

วิทยาลัยเทคโนฯ

 กฟผ.          

ร้อยละ 60 มี

ความพึงพอใจ

ต่อโครงการอยู่

ในระดับดี

นักเรียน นักศึกษา มี

ความรู้ทักษะวิชาชีพใน

สาขาเฉพาะทางอย่างมี

คุณภาพ สามารถ

ประกอบอาชีพได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

 +วิทยาลัย

เทคโนโลยี 

กฟผ.
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ยุทธศาสตร์ที� 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ�น

    แนวทางการพัฒนาที� 2  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการจัดการศึกษา

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที�มา   ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)
ที� โครงการ

10 อุดหนุน โรงเรียนเวียงหงส์ล้านนา ตาม

โครงการฝึกอบรมเพื�อพัฒนาศักยภาพ

นักเรียนในด้านคณิตศาสตร์ ตามหนังสือที� 

04131.0418/38 ลงวันที� 25 มีนาคม 2559 

(สมทบ 5,000 บาท)

เพื�อเพิ�มพูนความรู้ ความ

เข้าใจ และทักษะ

กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ให้สูงขึ�น 

พัฒนาสู่ความเป็นสากล

ดําเนินการจัดค่าย

คณิตศาสตร์ โดยเป็น

ค่าตอบแทนวิทยากร อาหาร

กลางวัน อาหารว่าง เครื�องดื�ม

 ค่าอุปกรณ์ และค่าเอกสาร

30,000  นักเรียนที�เข้า

ค่าย ร้อยละ 60

 มีความพึง

พอใจต่อ

โครงการอยู่ใน

ระดับดี

นักเรีนสามารถนํา

ความรู้ที�ได้ไป

ประยุกต์ใช้ในการเรียน

การสอนวิชา

คณิตศาสตร์ในชั�นเรียน

กองการศึกษา

 + ร.ร.เวียง

หงส์ล้านนา

18,690,000 14,000,000 14,000,000

66.42% 93.96% 93.96%

รวมงบประมาณที�ใช้ภายใต้แนวทางที� 2

   ประมาณการงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ (%)

   ของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์จังหวัดลําปางที� 4 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.จังหวัดลําปางที� 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที� 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ�น

    แนวทางการพัฒนาที� 3  การส่งเสริม สนับสนุน และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1 อุดหนุน โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ตาม

โครงการจ้างวิทยากรชาวต่างประเทศเพื�อ

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

(ตามหนังสือ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ที� ศธ 

04265.14/113 ลว. 15 มีนาคม 2559) 

(สมทบ 10,000 บาท)

เพื�อเตรียมความพร้อมใน

ภาษาที�สาม สู่ประชาคม

อาเซียนให้กับผู้เรียน ครู

และบุคลากร โรงเรียน       

   แม่เมาะวิทยา

เยาวชน ครู บุคลากรในและ

นอกโรงเรียน จํานวน 757 คน

290,000  นักเรียน ครู 

และบุคลากร มี

พัฒนาการด้าน

ภาษาที�ดีขึ�นไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

50

เด็กนักเรียนมีองค์

ความรู้ด้านภาษาจาก

เจ้าของภาษา

กองการศึกษาฯ

 + รร.แม่เมาะ

วิทยา

วัตถุประสงค์
         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที�มา   ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560  ถึง  พ.ศ.2562)

เทศบาลตําบลแม่เมาะ

ที� โครงการ
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ยุทธศาสตร์ที� 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ�น

    แนวทางการพัฒนาที� 3  การส่งเสริม สนับสนุน และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที�มา   ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)
ที� โครงการ

2 อุดหนุน โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)

 ตามโครงการจ้างวิทยากรชาวต่างประเทศ

เพื�อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน (สมทบ 70,000 บาท) (ตามหนังสือ

 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ ที� ศธ 

04131.0427/144  ลว. 25 มีนาคม 2559)

เพื�อเตรียมความพร้อมใน

ภาษาที�สาม สู่ประชาคม

อาเซียนให้กับผู้เรียน ครู

และบุคลากร โรงเรียน 

อนุบาลแม่เมาะ

เยาวชน ครู บุคลากรในและ

นอกโรงเรียน จํานวน 1,228

 คน

400,000  นักเรียน ครู 

และบุคลากร มี

พัฒนาการด้าน

ภาษาที�ดีขึ�นไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

50

เด็กนักเรียนมีองค์

ความรู้ด้านภาษาจาก

เจ้าของภาษา

กองการศึกษาฯ

 + รร.อนุบาล  

แม่เมาะ

690,000 0 0

2.45% 0.00% 0.00%

28,140,000 14,900,000 14,900,000

14.87% 13.15% 14.13%

รวมงบประมาณที�ใช้ภายใต้แนวทางที� 3

   ประมาณการงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ (%)

   ของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์

   รวมประมาณการงบประมาณที�ใช้ภายใต้

ยุทธศาสตร์ที� 5

       คิดเป็นร้อยละ (%) ของโครงการภายใต้   

     แผนพัฒนาทั�งหมด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดลําปางที� 4 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.จังหวัดลําปางที� 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร

ยุทธศาสตร์ที� 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร

    แนวทางการพัฒนาที� 1  การส่งเสริมกระบวนการสมานฉันท์ การมีส่วนร่วมและการสร้างพลเมืองดี

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1 โครงการวันเทศบาล เพื�อจัดกิจกรรมโครงการ

วันเทศบาล ประจําปี 2560

ระลึกถึงความสําคัญและ

ความเป็นมาของการ

ก่อกําเนิดเทศบาล พนักงาน

เจ้าหน้าที�มีความรักความ

ผูกพัน ความสามัคคีซึ�งกัน

และกัน

50,000 50,000 50,000 มีผู้เข้าร่วม

กิจกรรมไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

ของเป้าหมาย

ผู้บริการ พนักงาน 

เจ้าหน้าที�ตระหนักถึง

บทบาทหน้าที�และ

ความสําคัญของ

เทศบาล เป็นขวัญและ

กําลังใจความรู้สํานึกรัก

และหวงแหนท้องถิ�น

ของตน

สํานักปลัดฯ

2 โครงการจัดการเลือกตั�งสมาชิกสภาท้องถิ�น

และผู้บริหารท้องถิ�น

เพื�อให้การเลือกตั�งเป็นไป

ด้วยความถูกต้องเรียบรอ้ย

จัดการเลือกตั�งสมาชิกสภา

ท้องถิ�นและผู้บริหารที�ครบ

วาระหรือตําแหน่งว่าง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 จัดการเลือกตั�ง

ตามระเบียบฯ 

กําหนดได้

การเลือกตั�งสมาชิก

สภาท้องถิ�นและ

ผู้บริหารท้องถิ�นเป็นไป

ด้วยความถูกต้อง

เรียบร้อย

สํานักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560  ถึง  พ.ศ.2562)

เทศบาลตําบลแม่เมาะ

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์ที� 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร

    แนวทางการพัฒนาที� 1  การส่งเสริมกระบวนการสมานฉันท์ การมีส่วนร่วมและการสร้างพลเมืองดี

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

3 โครงการเทศบาล "พบประชาชน" เพื�อให้ประชาชนได้รับ

บริการเพิ�มมากขึ�นจาก

เวลาปกติ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานและลูกจ้าง

เทศบาล ออกหน่วยบริการ

ตามชุมชนต่างๆ ในเขต

เทศบาลไม่น้อยกว่า 3 ครั�ง

ต่อปี หมู่ที� 5,7,8

80,000 80,000 80,000 ประชาชนร้อยละ

 80 ที�เข้าร่วมมี

ความพึงพอใจใน

รูปแบบกิจกรรม

ประชาชนได้รับการ

บริการจากเทศบาล

เพิ�มมากขึ�น

สํานักปลัดฯ

4 โครงการ 89 เทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดิน เพื�อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว เนื�องในวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา 5 

ธันวา

จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา   ภายใต้ 

กิจกรรม 2 กิจกรรม คือ       

1. กิจกรรมพิธีจุดเทียนชัย

ถวายพระพร                       

2. กิจกรรมปั�นเพื�อพ่อ จํานวน

 500 คน

150,000 150,000 150,000 มีผู้เข้าร่วม

กิจกรรมไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

ของเป้าหมาย

ภาครัฐ เอกชน 

ประชาชน สถาบัน 

การศึกษาในพื�นที�

ร่วมกันเทิดพระเกียรติฯ

สํานักปลัดฯ
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ยุทธศาสตร์ที� 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร

    แนวทางการพัฒนาที� 1  การส่งเสริมกระบวนการสมานฉันท์ การมีส่วนร่วมและการสร้างพลเมืองดี

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

5 เทิดไท้องค์ราชินี  คู่บารมีองค์ราชันย์ เพื�อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จ

พระบรมราชินีนาถเนื�อง

ในวโรกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสิบสองสิงหา

จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา   ภายใต้ 

กิจกรรม 2 กิจกรรม คือ        

1. กิจกรรมพิธีทางศาสนา   2.

 กิจกรรมถนนสีเขียวโดย

ผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน

100,000 100,000 100,000 มีผู้เข้าร่วม

กิจกรรมไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

ของเป้าหมาย

ภาครัฐ เอกชน 

ประชาชน สถาบัน 

การศึกษาในพื�นที�

ร่วมกันเทิดพระเกียรติฯ

สํานักปลัดฯ
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ยุทธศาสตร์ที� 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร

    แนวทางการพัฒนาที� 1  การส่งเสริมกระบวนการสมานฉันท์ การมีส่วนร่วมและการสร้างพลเมืองดี

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

6 โครงการฝึกอบรมเพื�อเพิ�มศักยภาพและ

ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทา  สา

ธารณภัย ประจําปีงบประมาณ 2560

เพื�อให้บุคลากรที�ปฏิบัติงาน

ด้านการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย, พนักงานเทศบาล

, พนักงานจ้าง, สมาชิก    อป

พร., คณะกรรมการหมู่บ้าน 

และเจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้องฯ ของ

เทศบาลตําบลแม่เมาะมีการ

แลกเปลี�ยนประสบการณ์ 

ความรู้ความคิดเห็นต่างๆ ที�

เกี�ยวข้องกับงานด้านการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยกับหน่วยงานที�มีศักยภาพ 

เพื�อนํามาประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานในพื�นที�ของ

เทศบาลตําบลแม่เมาะ

สร้างองค์ความรู้เพิ�มเติม

ให้แก่บุคลากรที�ปฏิบัติงาน

ด้านการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย, พนักงาน

เทศบาล, พนักงานจ้าง, 

สมาชิก   อปพร., 

คณะกรรมการหมู่บ้าน และ

เจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้องฯ ของ

เทศบาลตําบลแม่เมาะ

300,000 300,000 300,000 มีผู้เข้าร่วม

กิจกรรมไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80

การแลกเปลี�ยนความรู้และ

ประสบการณ์ใหม่ๆ ที�

เกี�ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

กับหน่วยงานที�มีศักยภาพ

การดําเนินงานด้านการ

ป้องกันและบรรเทา         

สาธารณภัย เพื�อนํามาเป็น

แนวทางประยุกต์ใช้ในพื�นที�

รับผิดชอบของเทศบาล

ตําบลแม่เมาะให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด

สํานักปลัดฯ

(ป้องกันฯ)
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ยุทธศาสตร์ที� 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร

    แนวทางการพัฒนาที� 1  การส่งเสริมกระบวนการสมานฉันท์ การมีส่วนร่วมและการสร้างพลเมืองดี

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

7 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเกี�ยวกับเด็กและ

เยาวชนจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี

เพื�อส่งเสริมให้เด็กได้ร่วม

กิจกรรมและให้

ความสําคัญกับเด็กและ

เยาวชน

เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วม

กิจกรรมเพื�อแสดง

ความสามารถต่างๆ

300,000 300,000 300,000 เด็กและเยาวชน

ในพื�นที�มีความ

พึงพอใจใน

โครงการระดับดี

เด็กมีเวทีการเรียนรู้และ

ทํากิจกรรมร่วมกันใน

วันสําคัญของเด็ก

กองการศึกษา

8 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ

กลุ่มสตรีและสมาชิก

1. เพื�อให้สตรีรู้บทบาท

หน้าที�                              

  2. เพื�อให้สตรีมีความ

เข้มแข็ง

คณะกรรมการพัฒนาสตรี

และสมาชิกสตรีตําบล      แม่

เมาะ

400,000 400,000 400,000 จัดกิจกรรม

อย่างน้อย 1 

ครั�ง/ปี

คณะกรรมการกลุ่มสตรี

และสมาชิก มีการ

เพิ�มพูนองค์ความรู้และ

พัฒนาศักยภาพการ

บริหารจัดการกลุ่มมาก

ขึ�น

กองสวัสดิการ

9 โครงการพัฒนาศัยภาพคณะกรรมการและ

สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน          ตําบล

แม่เมาะ

1. เพื�อสนับสนุนให้

กองทุนมีความเข้มแข็ง

มั�นคง                               

 2. เพื�อเพิ�มขีดความ 

สามารถคณะกรรมการใน

ด้านการการจัดการ

สมาชิกกองทุนสวัสดิการ

ชุมชน  จํานวน 1 กองทุน

200,000 200,000 200,000 ประชาชนร้อยละ

 80 ที�เข้าร่วมมี

ความพึงพอใจใน

รูปแบบกิจกรรม

กองทุนมีระบบในการ

บริหารจัดการ เกิด

ประสิทธิภาพ โปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได้

กองสวัสดิการฯ
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ยุทธศาสตร์ที� 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร

    แนวทางการพัฒนาที� 1  การส่งเสริมกระบวนการสมานฉันท์ การมีส่วนร่วมและการสร้างพลเมืองดี

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

10 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการฯ 

และสมาชิกสภาเด็ก เยาวชนตําบลแม่เมาะ

1. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน

สิทธิหน้าที�เด็กเยาวชน

และด้านการพัฒนาสังคม

ชุมชนต่างๆ 2. สร้างความ

รักความสามัคคีและความ

เข้มแข็ง

เด็กและเยาวชนในพื�นที�

ตําบลแม่เมาะ

300,000 300,000 300,000 ประชาชนร้อยละ

 80 ที�เข้าร่วมมี

ความพึงพอใจใน

รูปแบบกิจกรรม

สร้างแนวรวมในการ

บริหารจัดการท้องถิ�น

กองสวัสดิการฯ

11 โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื�อพัฒนา

ศักยภาพชมรมผู้สูงอายุตําบลแม่เมาะ

1. ผู้สูงอายุได้รับการดูแล

ตาม พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ    2. 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที�

ดีอยู่อย่างมีความสุข

ผู้สูงอายุตําบลแม่เมาะ 500,000 500,000 500,000 จัดกิจกรรม

อย่างน้อย 1 

ครั�ง/ปี

ผู้สูงอายุมีการเพิ�มพูน

องค์ความรู้และพัฒนา

ศักยภาพการบริหาร

จัดการกลุ่มมากขึ�น

กองสวัสดิการฯ
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    แนวทางการพัฒนาที� 1  การส่งเสริมกระบวนการสมานฉันท์ การมีส่วนร่วมและการสร้างพลเมืองดี

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

12 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชนตําบล

แม่เมาะ

1. เพื�อเป็นการพัฒนา

ศักยภาพของคณะบริหาร

สภาเด็ก                2. เพื�อ

จัดกิจกรรมที�เป็นการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

แต่ละด้านของสภาเด็ก

และเยาวชนในเขตตําบล

แม่เมาะ                  3. 

เพื�อส่งเสริมการใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คณะบริหารสภาเด็ก จํานวน 

20 คน เด็กและเยาวชน

ตําบลแม่เมาะ 50 คน

30,000 30,000 30,000 คณะบริหารสภา

เด็กมีความ     

พึงพอใจต่อ

โครงการใน

ระดับดี

คณะบริหารสภาเด็กได้

มีส่วนร่วมใน       การ

ทํางานและบริหาร

กิจการของสภาเด็กฯ

กองสวัสดิการฯ

13 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพของ

ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน

เพื�อพัฒนาศักยภาพการ

ทํางานของผู้ปฏิบัติงาน

ด้านสาธารณสุขประจํา

หมู่บ้าน ตําบลแม่เมาะ

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้าน

สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 

จํานวน 292 คน และผู้ที�

เกี�ยวข้อง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนร้อยละ

 80 ที�เข้าร่วมมี

ความพึงพอใจใน

รูปแบบกิจกรรม

การช่วยเหลือและการ

ปฏิบัติหน้าที� อสม. ต่อ

ประชาชนดีขึ�น

กอง

สาธารณสุขฯ
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    แนวทางการพัฒนาที� 1  การส่งเสริมกระบวนการสมานฉันท์ การมีส่วนร่วมและการสร้างพลเมืองดี

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

14 โครงการจัดทําและพัฒนาศักยภาพ

คณะทํางานสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา

หมู่บ้าน (แผนชุมชน)             เพื�อการ

จัดการตนเองตําบลแม่เมาะ

เพื�อให้ชุมชนมีการบริหาร

จัดการชุมชนโดยใช้แผน

ชุมชนเป็นกลไกในการ

ขับเคลื�อน

(1) จัดอบรมและให้ความรู้

เกี�ยวกับการจัดทําแผนชุมชน 

(2) ศึกษาดูงานการจัดการ

ชุมชนเพื�อความยั�งยืน จํานวน

 1 แห่ง                      (3) 

กลุ่มเป้าหมาย 90 คน

200,000 ทุกหมู่บ้านมี

แผนพัฒนา

หมู่บ้านของ

ตนเอง  จํานวน 

12 หมู่ และ 1 

ชุมชน

ประชาชนมีกรอบและ

ทิศทางการพัฒนาที�

กําหนดโดยชุมชน

สํานักปลัดฯ 

(แผนฯ)

15 อุดหนุน สภาเด็กเยาวชนตําบลแม่เมาะ เพื�อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งขององค์กรสภา

เด็กและให้เด็กเยาวชน

ดําเนินกิจกรรมได้ด้วย

ตนเอง

สภาเด็กและเยาวชนตําบลแม่

เมาะ

50,000 50,000 50,000 เด็กและเยาวชน

ในพื�นที�มีความ

พึงพอใจใน

โครงการระดับดี

องค์กรสภาเด็กเยาวชน

ได้รับการสนับสนุนจน

สามารถดําเนินการ

กิจกรรมตนเองได้

กองสวัสดิการฯ

4,660,000 4,460,000 4,460,000

17.41% 24.99% 24.99%
    ประมาณการงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 

(%)    ของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์

รวมงบประมาณที�ใช้ภายใต้แนวทางที� 1
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ยุทธศาสตร์จังหวัดลําปางที� 4 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.จังหวัดลําปางที� 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร

ยุทธศาสตร์ที� 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร 

    แนวทางการพัฒนาที� 2  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1 โครงการจัดทําระบบงานสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตําบลแม่เมาะ

1. เพื�อปรับปรุงระบบ

สารสนเทศของเทศบาล

ให้มีความทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น  

2. เพื�อพัฒนาศักยภาพ

ของคณะทํางานและ

บุคลากรที�เกี�ยวข้องกับ

ระบบงานสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาล

(1) ประชุมคณะทํางานฯ 

เป็นประจําทุกไตรมาส (2) มี

การใช้ระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ในการแจ้ง

เวียนหนังสือราชการ (3) 

ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

คณะกรรมการพัฒนา

ระบบงานสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์และบุคลากรที�

เกี�ยวข้อง

300,000 300,000 300,000 คณะกรรมพัฒนา

ระบบสารบรรณฯ 

เจ้าหน้าที�และ

บุคลากรที�

เกี�ยวข้องมี

ความรู้ความ

เข้าใจใน         

งานสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ 

ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 60

(1) ประชาชนได้

รับทราบข้อมูลข่าวสาร

ทางอินเตอร์เน็ตได้

กว้างขวางมากขึ�นและมี

ความเป็นปัจจุบัน

ทันสมัยตลอดเวลา      

(2) การสื�อสารและการ

ใช้งานระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์มีความ

ทันสมัย

สํานักปลัดฯ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560  ถึง  พ.ศ.2562)

เทศบาลตําบลแม่เมาะ

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ
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ยุทธศาสตร์ที� 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร 

    แนวทางการพัฒนาที� 2  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

2 โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล (1) เพื�อให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมการจัดทํา

แผนพัฒนาของ ทต.แม่เมาะ

(2) เพื�อให้การจัดทํา

แผนพัฒนาสามารถแก้ไข

ปัญหาของประชาชนได้อย่าง

แท้จริง (3) สร้างกระบวน การ

แก้ไขปัญหาโดยชุมชนเป็นหลัก

(1) จัดอบรม ชี�แจงแนวทางการ

จัดทําแผนพัฒนาให้ผู้นํารับทราบ 

(2) จัดเวทีประชาคมรับฟังความ

คิดเห็น เพื�อสํารวจปัญหา (3) 

ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์

ปัญหานําสู่การจัดทําแผนพัฒนา

ของ ทต.แม่เมาะ

80,000 80,000 80,000 มีผู้เข้าร่วม

กิจกรรมไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

ของเป้าหมาย

สามารถจัดสรร

งบประมาณของ อปท. 

ได้ตามความต้องการ

ของประชาชน

สํานักปลัดฯ 

(แผนฯ)

3 โครงการศึกษาและจัดทํางานวิจัยเพื�อการ

บริหารจัดการงานบริการสาธารณะของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

เพื�อใช้เป็นเครื�องมือ

สําหรับการศึกษาข้อมูล

งานบริการสาธารณะที�มี

ผลกระทบหรือมีข้อขัดแย้ง

ในการดําเนินการ

(1) จัดจ้างทีมงานวิจัยฯ ใน

โครงการที�ตามกฎหมายก

กําหนด (2) สมทบงบประมาณ

หน่วยงานองค์กรที�ทําการวิจัย 

(3) จัดทําโครงการวิจัยฯ หรือ 

(4) อื�นๆ ที�เกี�ยวข้อมกับงาน

ทางวิชาการ

60,000 60,000 60,000 งานวิจัยไม่น้อย

กว่า 2 ผลงาน

มีการศึกษาข้อมูลทาง

วิชาการเพื�อใช้เป็น

เครื�องมือในการตัดสินใจ

ของผู้บริหาร/สมาชิกสภา

ฯ และเจ้าหน้าที� ในการ

จัดทําโครงการที�เป็น

ประเด็นปัญหา

สํานักปลัด 

(แผนฯ)
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ยุทธศาสตร์ที� 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร 

    แนวทางการพัฒนาที� 2  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

  ผลลัพธ์ที�คาดว่า    

จะได้รับ

4 โครงการจัดเก็บข้อมูลพื�นฐาน เพื�อการ

วางแผนและพัฒนา อปท.

เพื�อใช้เป็นข้อมูลในการ

ช่วยปฏิบัติงานด้านการ

วางแผนและพัฒนด้าน

สังคม

(1) จัดอบรมชุมชน/จิตอาสา     (2)

 จัดเก็บระบบข้อมูลทุกหมู่บ้าน (3)

 บันทึกข้อมูลฯ

50,000 50,000 50,000 มีข้อมูลพื�นฐาน

ระดับตําบล

ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทํา

กิจกรรมพัฒนาของเทศบาลฯ

สํานักปลัดฯ 

(แผนฯ)

5 อุดหนุน อบต.นาสัก ตามโครงการตั�ง

งบประมาณรายจ่ายอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูล

ข่าวสารการจัดซื�อหรือจัดจ้างของ อปท. อ.

แม่เมาะ จ.ลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

 2560 (หนังสือ อบต.    นาสัก ที� ลป 74401/

ว217 ลว. 31 ม.ีค. 2559)

เพื�อจัดตั�งศูนย์รวมฐาน ข้อมูล 

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร และ

ศูนย์รวมข้อมูล การจัดซื�อจัด

จ้างของ อปท. อําเภอแม่เมาะ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

อําเภอแม่เมาะ

20,000 ประชาชนในพื�นที� 

ร้อยละ 80 ได้รับ

ทราบข้อมูลข่าวสาร

การจัดซื�อจัดจ้าง

ประชาชนทั�วไป ได้รับ

ทราบข้อมูลข่าวสาร

จัดซื�อหรือจัดจ้างของ 

อปท.

สํานักปลัด + 

อบต.นาสัก

510,000 490,000 490,000

1.91% 2.75% 2.75%
    ประมาณการงบประมาณ คดเปนรอยละ 

(%)    ของโครงการภายใต้ยทธศาสตร์

รวมงบประมาณที�ใช้ภายใต้แนวทางที� 2
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ยุทธศาสตร์จังหวัดลําปางที� 4 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.จังหวัดลําปางที� 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร

ยุทธศาสตร์ที� 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร 

    แนวทางการพัฒนาที� 3  การปรับปรุง  การพัฒนาเครื�องมือ เครื�องใช้และสถานที�ปฏิบัติงาน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1 โครงการจัดซื�อจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์

  ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(1) เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน                 

(2) เพื�อให้มีเครื�องมือ

เครื�องใช้ที�เพียงพอในการ

ปฏิบัติงาน

(1) ชุดปฏิบัติงานเกี�ยวกับ

งานป้องกันฯ                     

(2) ชุดเครื�องรับ-ส่ง 

สัญญาณวิทยุ                    

(3) วิทยุสื�อสาร                   

(4) ถังดับเพลิงชนิด CO2   

(5) วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์

งานป้องกันฯ อื�นๆ  เช่น ปั�ม

นํ�า สายดับเพลิง  ฯลฯ

500,000 500,000 500,000 ประชาชนร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจในการ

ให้บริการงาน

ป้องกันฯ

เพิ�มศักยภาพ

การปฏิบัติของ

เจ้าหน้าที�

สํานักปลัดฯ

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

  ผลลัพธ์ที�คาด

ว่า    จะได้รับ

  หน่วยงาน 

 ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560  ถึง  พ.ศ.2562)

เทศบาลตําบลแม่เมาะ

ที� โครงการ
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ยุทธศาสตร์ที� 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร 

    แนวทางการพัฒนาที� 3  การปรับปรุง  การพัฒนาเครื�องมือ เครื�องใช้และสถานที�ปฏิบัติงาน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

  ผลลัพธ์ที�คาด

ว่า    จะได้รับ

  หน่วยงาน 

 ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)
ที� โครงการ

2 โครงการจัดซื�อจัดหาครุภัณฑ์ยานยนต์

ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(1) เพื�อเพิ�มประสิทธิ ภาพ

การปฏิบัติงานด้านการ

ช่วยเหลือบรรเทาสา

ธารณภัย                         

(2) เพื�อให้มีเครื�องมือ

เครื�องใช้ที�เพียงพอในการ

ปฏิบัติงาน

(1) รถดับเพลิง/รถตรวจ

การณ/์รถยนต์กู้ภัย/รถ

ฉุกเฉิน/รถตัดถ่าง และ

ประเภทอื�นๆ  ที�เกี�ยวข้อง เช่น

 รถต่อพ่วง ฯลฯ                  

(2) รถยนต์บรรทุกนํ�า พร้อม

อุปกรณ์ฯ                          

(3) รถยนต์ประเภทอื�นที�

เกี�ยวข้องกับภารกิจงาน

8,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจในการ

ให้บริการงาน

ป้องกันฯ

เพื�อให้ประชาชน

ได้รับการ

ช่วยเหลือหรือ

การเข้าถึงได้

อย่างรวดเร็ว ลด

การสูญเสียชีวิต

และทรัพย์สิน

สํานักปลัดฯ
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ยุทธศาสตร์ที� 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร 

    แนวทางการพัฒนาที� 3  การปรับปรุง  การพัฒนาเครื�องมือ เครื�องใช้และสถานที�ปฏิบัติงาน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

  ผลลัพธ์ที�คาด

ว่า    จะได้รับ

  หน่วยงาน 

 ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)
ที� โครงการ

3 โครงการจัดซื�อจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์

การปฏิบัติงานช่าง

(1) เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานช่าง          

(2) เพื�อให้มีเครื�องมือ

เครื�องใช้ที�เพียงพอในการ

ปฏิบัติงาน

(1) เลื�อยไฟฟ้า,สวนเจาะ

เหล็ก ฯลฯ                            

(2) เครื�องวัดระดับ  เครื�องวัด

ระยะ  ฯลฯ             (3) รถเข็น

  รถยก  ฯลฯ         (4) 

ครุภัณฑ์อื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง ฯลฯ

500,000 500,000 500,000 ประชาชนร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจในการ

ให้บริการงาน

ช่างฯ

สามารถ

ปฏิบัติงานด้าน

การพัฒนา

โครงสร้างพื�นที�

ได้อย่างรวดเร็ว

กองช่าง

4 โครงการจัดซื�อจัดหาครุภัณฑ์ยานยนต์

ปฏิบัติงานช่าง

(1) เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานช่าง          

(2) เพื�อให้มีเครื�องมือ

เครื�องใช้ที�เพียงพอในการ

ปฏิบัติงาน

(1) รถตัก/รถแทรคเตอร์/รถ

แบ็คโฮ และประเภทอื�นๆ ที�

เกี�ยวข้อง                          (2)

 รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด

 1 ตัน                      (3) 

รถยนต์บรรทุกเทท้าย     (4) 

รถยนต์ประเภทอื�นที�

เกี�ยวข้องกับภารกิจงาน

5,000,000 ประชาชนร้อยละ

 80 มีความพึง

พอใจในการ

ให้บริการงาน

ช่างฯ

สามารถ

ปฏิบัติงานด้าน

การพัฒนา

โครงสร้างพื�นที�

ได้อย่างรวดเร็ว

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที� 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร 

    แนวทางการพัฒนาที� 3  การปรับปรุง  การพัฒนาเครื�องมือ เครื�องใช้และสถานที�ปฏิบัติงาน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

  ผลลัพธ์ที�คาด

ว่า    จะได้รับ

  หน่วยงาน 

 ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)
ที� โครงการ

5 โครงการจัดซื�อจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน/

ไฟฟ้า /คอมพิวเตอร์ และอื�นๆ ที�ใช้ใน

กิจการของ ทต.แม่เมาะ

เพื�อให้การปฏิบัติงานของ

 ทต.แม่เมาะ มีความ

สะดวก และเพียงพอต่อ

การปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที�

(1) ครุภัณฑ์  เช่น โต๊ะทํางาน 

 เก้าอี�ทํางาน ตู้เก็บเอกสาร  

ฯลฯ                                  

(2) คอมพิวเตอร์ และ

อุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ             

(3) เครื�องพิมพ์ Printer         

(4) กล้องถ่ายภาพ  ฯลฯ       

(5) เครื�องพ่นนํ�ายา เครื�อง

ตัดหญ้า                             

(6) เต้นท์  โครงเวที  หรือ      

(7) ครุภัณฑ์อื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง

3,000,000 3,000,000 3,000,000 สามารถ

ปฏิบัติงาน

บริการประชาชน

ได้รวดเร็วขึ�นไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

40

ประชาชนได้รับ

การให้บริการ

อย่างสะดวก 

รวดเร็ว

ทุกส่วน

ราชการใน

สังกัด ทต.    

แม่เมาะ
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ยุทธศาสตร์ที� 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร 

    แนวทางการพัฒนาที� 3  การปรับปรุง  การพัฒนาเครื�องมือ เครื�องใช้และสถานที�ปฏิบัติงาน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

  ผลลัพธ์ที�คาด

ว่า    จะได้รับ

  หน่วยงาน 

 ที�รับผิดชอบ

   ตัวชี�วัด  

(KPI)
ที� โครงการ

6 โครงการจัดซื�อจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ 

ทต.แม่เมาะ

เพื�อให้การปฏิบัติงานของ

 ทต.แม่เมาะ มีความ

สะดวก และเพียงพอต่อ

การปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที�

(1) รถยนต์นั�งส่วนบุคคล     

(2) รถยนต์ตู้                    (3)

 รถบัส   หรือ                  (4) 

รถยนต์/รถจักรยานยนต์

ประเภทอื�นที�เกี�ยวข้อง

3,000,000 3,000,000 3,000,000 สามารถ

ปฏิบัติงาน

ราชการได้

รวดเร็วขึ�นไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

60

การปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที�มี

ความสะดวก 

รวดเร็ว

ทุกส่วน

ราชการใน

สังกัด ทต.แม่

เมาะ

7 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ สื�อการเรียนการสอน 

เพื�อส่งเสริมด้านการศึกษา ให้แก่โรงเรียน

เทศบาลแม่เมาะ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดเทศบาลตําบลแม่เมาะ

เพื�อสร้างเสริมพัฒนาการ

ให้แก่นักเรียนและเป็นสื�อ

ในการจัดการเรียนการ

สอนให้เหมาะสมกับวัยได้

ตามมาตรฐานการศึกษา

จัดซื�อสื�อการเรียนการสอน

ให้สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กสังกัดเทศบาลตําบล    

แม่เมาะ  และโรงเรียน

เทศบาลแม่เมาะ ตามความ

เหมาะสม

500,000 500,000 500,000 เด็กนักเรียนมีสื�อ

ที�ดี เพิ�มพัฒนา

มากขั�นไม่น้อย

กว่าร้อยละ 20

มีสื�อการเรียน

การสอนเพียงพอ

สําหรับจัด

การศึกษาใน

สถานศึกษา

สังกัดเทศบาลฯ

กอง

การศึกษาฯ

20,500,000 12,500,000 12,500,000

76.58% 70.03% 70.03%

รวมงบประมาณที�ใช้ภายใต้แนวทางที� 3

    ประมาณการงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 

(%)    ของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์จังหวัดลําปางที� 4 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.จังหวัดลําปางที� 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร

ยุทธศาสตร์ที� 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร 

    แนวทางการพัฒนาที� 4  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1 โครงการอบรมให้ความรู้หลักกฎหมายที�

เกี�ยวข้องในชีวิตประจําวันแก่นักเรียน 

นักศึกษาในพื�นที�ตําบลแม่เมาะ

เพื�อให้แก่นักเรียน 

นักศึกษาในพื�นที�ตําบล  

แม่เมาะมีความรู้ความ

เข้าใจในหลักกฎหมายที�

เกี�ยวข้องในชีวิตประจําวัน

และสามารถ นําความรู้ที�

ได้รับจากการอบรมไป

ประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจําวันได้

นักเรียน นักศึกษาในพื�นที�

ตําบลแม่เมาะ

80,000 80,000 80,000 มีผู้เข้าร่วม

กิจกรรมไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

ของเป้าหมาย

นักเรียน นักศึกษา

ในพื�นที�ตําบล       

แม่เมาะมีความรู้

ความเข้าใจในหลัก

กฎหมายที�เกี�ยวข้อง

ในชีวิตประจําวัน

และสามารถนํา

ความรู้ที�ได้รับจาก

การอบรม ไป

ประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจําวันได้

สํานักปลัด 

(งานนิติการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560  ถึง  พ.ศ.2562)

เทศบาลตําบลแม่เมาะ

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที�มา   ผลลัพธ์ที�คาดว่า  

  จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)
   ตัวชี�วัด  (KPI)
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ยุทธศาสตร์ที� 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร 

    แนวทางการพัฒนาที� 4  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา   ผลลัพธ์ที�คาดว่า  

  จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)
   ตัวชี�วัด  (KPI)

2 โครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมคุณธรรม

 จริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภา และ

บุคลากรของเทศบาลตําบลแม่เมาะ

(1) เพื�อส่งเสริมองค์กรให้มีการ

พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื�อง 

(2) เพื�อเป็นการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิผลสูงขึ�น (3) เพื�อเป็น

การชึ�ให้เห็นศักยภาพและ

สามารถดึงศักยภาพของ

ตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงาน

ได้อย่างเต็มที� (4) เพื�อปลูกฝัง

จิตสํานึกที�ดีในหน้าที�ความ

รับผิดชอบของบุคลากรในการ

ปฏิบัติงานต่อตนเองและสังคม 

(5) เพื�อสร้างเป้าหมายชีวิต

นําไปสู่ความสุขแก่ตนเอง 

ครอบครัว องค์กรและสังคม

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

และพนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจํา และ

พนักงานจ้างสังกัดเทศบาล

ตําบล      แม่เมาะ มีความรู้

และเกิดการพัฒนา

ศักยภาพอย่างต่อเนื�อง 

สามารถนําความรู้ที�ได้จาก

โครงการฯ มาปรับใช้กับ

การปฏิบัติงานได้

700,000 ร้อยละ 80 ของผู้

ที�ที�เข้ารับการ

อบรมมีความพึง

พอใจในรูปแบบ

กิจกรรม

1. องค์กรมีการพัฒนา

บุคลากรอย่างต่อเนื�อง

และนําความรู้ที�ได้รับมา

พัฒนาองค์กร  2. 

บุคลากรในองค์กรมีการ

ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ           3. 

บุคลากรมีคุณธรรม

จริยธรรมในการทํางาน    

     4. บุคลากรมี

จิตสํานึกที�ดีในหน้าที�

ความรับผิดชอบทั�งต่อ

ตนเองและสังคม           

5. บุคลากรมีเป้าหมาย

ชีวิตนําไปสู่ความสุขแก่

ตนเอง ครอบครัว องค์กร

และสังคม

สํานักปลัดฯ 

(บุคคล)
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ยุทธศาสตร์ที� 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร 

    แนวทางการพัฒนาที� 4  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา   ผลลัพธ์ที�คาดว่า  

  จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)
   ตัวชี�วัด  (KPI)

3 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย

เพื�อพัฒนาศักยภาพและ

สร้างความรู้ความเข้าใจใน

งานการจัดการขยะมูลฝอย

พนักงานงานรักษาความ

สะอาดและผู้ที�เกี�ยวข้อง

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ที�เข้า

ร่วมรับการอบรม 

มีขีด

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน 

มากขึ�น

สร้างกระบวนการ

เรียนรู้จากการอบม

สัมมนา

กอง

สาธารณสุขฯ
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ยุทธศาสตร์ที� 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร 

    แนวทางการพัฒนาที� 4  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�มา   ผลลัพธ์ที�คาดว่า  

  จะได้รับ

  หน่วยงาน  

ที�รับผิดชอบ

         เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)
   ตัวชี�วัด  (KPI)

4 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

บุคลากร กองการศึกษา สังกัดเทศบาล

ตําบลแม่เมาะ

เพื�อให้บุคลากรกอง

การศึกษา สังกัดเทศบาล

ตําบลแม่เมาะ  มีความ

เข้าใจในการใช้หลัก

คุณธรรม จริยธรรมในการ

อบรมเลี�ยงดูเด็กและใน

การทํางาน

บุคลากรกองการศึกษา       

 สังกัดเทศบาลตําบล          

แม่เมาะ  ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กและโรงเรียนเทศบาลแม่

เมาะ

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ที�เข้า

ร่วมรับการอบรม 

มีจิตสํานึกด้าน

คุณธรรม

จริยธรรมมากขึ�น

บุคลากรกองการศึกษา

และผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ

หลักคุณธรรมจริยธรรม

ในการทํางานและดูแล

ตนเองและให้บริการ

ประชาชนอย่างมี

ประสิทธิภาพ

กองการศึกษาฯ

1,100,000 400,000 400,000

4.11% 2.24% 2.24%

26,770,000 17,850,000 17,850,000

14.15% 15.76% 16.93%

189,185,140 113,290,700 105,436,000

   ประมาณการงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 

(%)   ของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์

รวมประมาณการงบประมาณที�ใช้ภายใต้    

 ยุทธศาสตร์ที� 6

 คิดเป็นร้อยละ (%) ของโครงการภายใต้     

 แผนพัฒนาทั�งหมด
งบประมาณทใชภายใตแผนพฒนา

สามปี  (พ ศ 2559- 2561)

รวมงบประมาณที�ใช้ภายใต้แนวทางที� 4
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ   มี  94  โครงการ  แยกเป็น  4  แนวทาง  

ได้แก่

    1.1  การคมนาคมและการจัดการจราจร 38 15,432,400 24,630,000 9,556,000

    1.2  การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและระบบประปา 8 6,531,740 2,300,000 6,839,000

    1.3  การจัดการผังเมืองชุมชน 6 2,060,000 250,000 5,100,000

    1.4  พัฒนาบริการพื�นฐานด้านอื�น ๆ 42 49,860,000 26,685,000 18,350,000

94 73,884,140 53,865,000 39,845,000

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดล้อม  มี  24 

โครงการ    แยกเป็น  2  แนวทาง  ได้แก่

    2.1  การอนุรักษ์ ฟื�นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ�งแวดล้อม 2 150,000 150,000 150,000

    2.2  การบริหารจัดการนํ�าเพื�อการป้องกันภัยพิบัติ 22 9,076,000 7,570,000 10,796,000

24 9,226,000 7,720,000 10,946,000

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที�ยว  มี 44  โครงการ  แยกเป็น  5  แนวทาง  ได้แก่

    3.1  การส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 14 1,420,000 1,420,000 1,420,000

    3.2  การส่งเสริมการท่องเที�ยว 7 1,150,000 900,000 900,000

สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)

ของเทศบาลตําบลแม่เมาะ

งบประมาณจํานวน

โครงการ
ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา
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งบประมาณจํานวน

โครงการ
ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา

    3.3  การพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตร 17 7,780,000 5,875,000 10,680,000

    3.4  การส่งเสริมพลังงานทดแทน 2 200,000 200,000 1,200,000

    3.5   การลงทุนและการพาณิชย์ 4 1,570,000 6,935,700 1,570,000

44 12,120,000 15,330,700 15,770,000

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย  มี  50  โครงการ  แยกเป็น  5  แนวทาง  ได้แก่

    4.1  การสังคมสงเคราะห์ 9 29,200,000 2,900,000 2,900,000

    4.2  การกีฬานันทนาการ 17 1,140,000 860,000 860,000

    4.3  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน 19 4,425,000 2,085,000 2,085,000

    4.4   การป้องกันและระงับโรค 3 200,000 200,000 200,000

    4.5  การจัดการขยะและมลภาวะชุมชน 2 1,580,000 80,000 80,000

50 36,545,000 6,125,000 6,125,000

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ�น  มี  22  โครงการ  แยกเป็น  3  แนวทาง  

ได้แก่

    5.1  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ�น 10 8,760,000 900,000 900,000

    5.2  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการจัดการศึกษา 10 18,690,000 14,000,000 14,000,000

    5.3  การส่งเสริม สนับสนุน และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2 690,000 0 0

22 28,140,000 14,900,000 14,900,000
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