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สวนที่ 1 
สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

 

 
การวางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลตําบลแมเมาะ เปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคต

ขององคกร โดยกําหนดสถานภาพความตองการและแนวทางในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายบนพ้ืนฐานของ
การรวบรวมและการวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ สอดคลองกับศักยภาพ ปญหาและความตองการของของชุมชน 
เพ่ือใหการดําเนินการตามกลยุทธ/แนวทางพัฒนาบรรลุตามเปาหมาย โดยสามารถแกไขปญหาและตอบสนองความ
ตองการของชุมชนไดอยางครอบคลุมทุกดาน การวิเคราะหสภาพท่ัวไปของตําบลแมเมาะจึงเปนขอมูลพ้ืนฐานท่ีมี
สวนในการนําไปสูกิจกรรมการปฏิบัติใหสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี ปญหาและความตองการของประชาชนอัน
จะนําไปสูการจัดทํางบประมาณตอไป 

 
1. ดานกายภาพ 
 1.1 ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 
 

ตําบลแมเมาะ มีลักษณะ เปนชุมชน ชนบทก่ึงเมือง พ้ืนท่ีการทําเหมืองถานหินลิกไนต มีพ้ืนท่ีรวม
ท้ังสิ้น 117.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 73,311 ไร ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตําบลแมเมาะ ประมาณ 70% เปน
ภูเขา และ 30 % เปนพ้ืนท่ีราบ และมีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 400 เมตร 
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เทศบาลตําบลแมเมาะ   มีอาณาเขตการปกครองติดตอกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ ดังนี้ 
อาณาเขตทางทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 
อาณาเขตทางทิศใต  ติดตอกับ ตําบลสบปาด อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 
อาณาเขตทางทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลนาสัก อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 
อาณาเขตทางทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
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 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนท่ีเขตตําบลแมเมาะ  มีลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบระหวางภูเขา  ลักษณะภูมิประเทศ

ตอนกลางของแองแมเมาะ  โดยแบงตามธรณีสัณฐานไดเปน 
พ้ืนท่ีราบลุมน้ําปจจุบัน  ไดแก บริเวณท่ีราบลุมสองฝงน้ํา  เชน น้ําแมเมาะ  น้ําแมขามและ    

หวยตางๆ  เชน หวยหลวง หวยทราย หวยคิง และหวยเปด  มีระดับความสูงประมาณ +300 ถึง + 320 เมตร พ้ืนท่ี
เปนแนวแคบๆ ขนาดกับลําน้ําและเอียงเทเหาลําน้ํา ปจจุบันพ้ืนท่ีราบลุมนี้ยังคงสภาพเดิมเฉพาะบริเวณนอกเขต 
การใชประโยชนของ กฟผ.แมเมาะ ไดแก สองฝงน้ําแมเมาะดานเหนือบริเวณบานดง บานหัวฝาย และดานใตบริเวณ
บางหางฮุงจนจรดอางเก็บน้ําแมเมาะ บางสวนของหวยหลวงและหวยคิง 

พ้ืนท่ีราบเชิงเขา  ไดแก พ้ืนท่ีลาดดานตะวันตกของแองแมเมาะ  มีความสูงของพ้ืนท่ีตั้งแตระดับ 
+340 ถึง + 380 เมตร ความลาดเอียงอยูในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ- ตะวันออกเฉียงใตตามทิศทางการไหลของหวย
หลวง หวยกาว และหวยนาปม   ลักษณะพ้ืนท่ีเปนแนวขนาดกับทิวเขาสูง มีความลาดเอียงสมํ่าเสมอ ประกอบดวย
เศษหินท่ีเกิดจากการเคลื่อนท่ีของมวลวัตถุ และตะกอนท่ียังไมแข็งตัวของกรวด ทราย และดินเหนียว 

เขตภูเขาสูง  ไดแก พ้ืนท่ีซ่ึงอยูสูงกวา +400 เมตร  ข้ึนไป  ซ่ึงเปนภูเขาสูงดานตะวันตกของแองแม
เมาะ  วางตัวอยูในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ – ตะวันตกเฉียงใต  ประกอบดวย หินเศษหินภูเขาไฟยุคเพอรโมไทรแอ
ลซิก  พ้ืนท่ีมีความสูงชันมาก  มียอกเขาระเกะระกะ ไมปรากฏเปนสันเขาชัดเจน  รองน้ําเปนรูปตัววีลึก  ผนังรองน้ํา
ชัน 

เทศบาลตําบลแมเมาะ เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี มีลักษณะ เปนชุมชน ชนบทก่ึงเมือง 
พ้ืนท่ีการทําเหมืองถานหินลิกไนต มีพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น 117.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 73,311 ไร   ลักษณะภูมิประเทศ
ของเทศบาลตําบลแมเมาะ ประมาณ 70 % เปนภูเขา และ 30 % เปนพ้ืนท่ีราบ และมีความสูงจากระดับน้ําทะเล
ประมาณ 400 เมตร 
 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

มีสภาพภูมิอากาศคอนขางอบอาวและหนาวจัดในฤดูหนาว  มีฝนตกเนื่องจากพ้ืนท่ีจัดอยูใน
ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุม  3 ฤดู 

ฤดูรอน    อยูในชวงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม  ในชวงกลางวันจะมีอากาศรอนอบอาว แดดจัด     
และอากาศจะเย็นลงเล็กนอยในชวงเวลากลางคืน  อุณหภูมิอยูระหวาง 35 – 43 องศา
เซลเซียส 

ฤดูฝน     อยูในชวงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม  ฝนตกตองตามฤดูกาล แตในบางปจะมีฝนแลง 
ฤดูหนาว  อยูในชวงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ  ในชวงเชาอากาศหนาวเย็น มีเมฆหมอก   

ปกคลุม  ชวงกลางวันอากาศเย็นสบาย สวนตอนกลางคืนอากาศจะหนาวเย็นมาก  
อุณหภูมิอยูในชวง 8 – 22 องศาเซลเซียล 

 

อุณหภูมิ 
สภาพพ้ืนท่ีท่ีอยูตามท่ีราบระหวางหุบเขา  และมีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขา  อุณหภูมิเฉลี่ยท้ังป

เทากับ 26.3 องศาเซลเซียล อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 29.9 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน และอุณหภูมิเฉลี่ย
ต่ําสุด เทากับ 21.6 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม 

ความเร็วลม 
ความเร็วลมเฉลี่ยท้ังปเทากับ 0.8 นอต โดยมีความเร็วลมเฉลี่ยต่ําสุดพบในเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 

เทากับ 0.4 นอต สวนความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุดพบในเดือนมิถุนายน เทากับ 1.3 นอต 
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ปริมาณน้ําฝน 
ปริมาณน้ําฝนท่ีตกในเขตพ้ืนท่ีอําเภอแมเมาะ  ซ่ึงมีลักษณะภูมิประเทศแบบรอนชื้นและมีพ้ืนท่ีเปน

ปาไม  โดยปริมาณน้ําฝนท่ีตกลงวัดไดจากพ้ืนท่ีโลงและเปนพ้ืนท่ีราบท่ีอยูอาศัย  โดยปริมาณน้ําฝนท่ีตกเฉลี่ยท้ังป
เทากับ 87 มิลลิเมตร โดยปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยต่ําสุดพบในเดือนมกราคม เทากับ 2.3 มิลลิเมตร และปริมาณน้ําฝน
เฉลี่ยสูงสุดพบในเดือนกันยายน เทากับ 212.5 มิลลิเมตร นอกจากนี้ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอวัน ท้ังป เทากับ 9 
มิลลิเมตร 
 

 1.4 ลักษณะของดิน 
  เนื่องจากตําบลแมเมาะ เปนท่ีราบระหวางภูเขา แบงภูมิประเทศออกเปน 3 สวน คือ บริเวณท่ีราบ
ลุมแมน้ํา พ้ืนท่ีราบเชิงเขา และเขตภูเขาสูง  
  โดยบริเวณท่ีราบลุมแมน้ํา ดินมีลักษณะเปนดินทรายแปงท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา บริเวณหวยหลวง 
หวยทราย หวยคิง และหวยเปด   
  พ้ืนท่ีราบเชิงเขา ดินท่ีพบในพ้ืนท่ีดอน เขตดินแหง มีลักษณะท่ีหลากหลายแบบ ดินเหนียวลึกมาก, 
ดินตื่นท่ีมีชั้นลูกรัง กอนกรวด เศษหินอยูภายในความลึก 50 ซม. จากผิวดิน, ดินตื้นท่ีพบชั้นหินพ้ืนภายในความลึก 
50 ซม. จากผิวดิน และดินตื้นท่ีพบชั้นปูนมารลหรือกอนปูนภายในความลึก 50 ซม. จากผิวดิน 

เขตภูเขาสูง มีลักษณะหินเศษหินภูเขาไฟยุคเพอรโมไทรแอลซิก  พ้ืนท่ีมีความสูงชันมาก  มียอก
เขาระเกะระกะ ไมปรากฏเปนสันเขาชัดเจน  รองน้ําเปนรูปตัววีลึก  ผนังรองน้ําชัน 

  *(ขอมูลจากระบบฐานขอมูลกลุมชุดดิน กรมพัฒนาท่ีดิน) 
 
 

                  
ลักษณะดินบรเิวณภูเขาไฟจาํปาแดด ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

 
 
 1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา 
 

  ตําบลแมเมาะแมไมมีแมน้ําท่ีสําคัญไหลผาน แตยังถือวาอยูในเขตพ้ืนลําน้ําแมเมาะ ไหลผาน    
บานหางฮุง บานหวยเปด มีแหลงน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญ ไดแก หวยไคร , หวยปาไผ, หวยจําปาเดาะ, หวยเปด,     
หวยแมเมาะ, หวยคิง, หวยแมปง, หวยน้ํางาม, หวยเกางาม, หวยปาคํา, หวยจําปง, หวยจํานอย เปนตน ซ่ึงลําหวย 
หนองน้ําเหลานี้ แมวาในฤดูฝนจะมีน้ํามาก (ปริมาณฝนในชวงฤดูฝน ท้ังสิ้น 212.5 มิลลิเมตร) แตดวยสภาพพ้ืนท่ี
ความชันทําใหน้ําไหลและลนเขาพ้ืนท่ีหมูบาน แตในฤดูแลงกลับไมมีน้ําเพียงพอท่ีจะทําการเกษตร (ปริมาณฝน
ในชวงฤดูแลง ท้ังสิ้น 2.3 มิลลิเมตร) 
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นอกจากแหลงน้ําธรรมชาติแลว ตําบลแมเมาะยังมีแหลงน้ําท่ีสรางข้ีน ไดแก อางเก็บน้ําหวยไคร 
บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 (แหลงน้ําสําหรับประปาภูมิภาค อําเภอแมเมาะ), อางเก็บน้ําหวยคิงตอนบน บานเมาะหลวง 
หมูท่ี 8 ,อางเก็บน้ําหวยคิงตอนลาง บานหวยคิง หมูท่ี 6 , อางเก็บน้ําบอเงินผัน บานเมาะสถานี หมูท่ี 4, อางเก็บน้ํา
แมเมาะสถานี บานเมาะสถานี หมูท่ี 4, อางเก็บน้ําแมปง บานปงชัย หมูท่ี 5 และอางเก็บน้ําหวยปาไผ บานเมาะ
หลวง หมูท่ี 8, สระน้ําเฉลิมพระเกียรติ บานเมาะหลวง หมูท่ี 8, สระเก็บน้ําบานนาแขมพัฒนา หมูท่ี 11 ถือเปน
แหลงน้ําท่ีสําคัญท่ีประชาชนใชในการทําเกษตรกรรม และการอุปโภคบริโภค (สําหรับน้ําประปาท้ังสวนภูมิภาคและ
หมูบาน)  
 

 
 

แหลงนํ้าในเขตตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลาํปาง 

 
 
 1.6 ลักษณะของไมและปาไม 
  ปาไมในตําบลแมเมาะ ท่ีพบในพ้ืนท่ีมีลักษณะเปนปาเบญจพรรณ บริเวณบานปงชัย หมูท่ี 5 และ
ปาเตงรัง ดินภูเขาไฟ บริเวณบานเมาะหลวง หมูท่ี 8 ลักษณะท่ัวไปเปนปาโปรง พ้ืนท่ีปาไมไมรกทึบ มีตนไมขนาด
เล็กและขนาดกลาง ฤดูแลงจะผลัดใบ อาจมีไฟปาเกิดข้ึน เนื่องจากมีปจจัยกําหนดท่ีเก่ียวของกับความแหงแลง  
 

                               
 

ลักษณะไมและปาไมในพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะ 
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2. ดานการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
  เทศบาลตําบลแมเมาะ มีจํานวนหมูบานท่ีอยูในเขตรับผิดชอบ จํานวน 12 หมูบาน 
  

หมูท่ี หมูบาน กํานัน/ผูใหญบาน 

1 บานหวยเปด นายณัฐพงษ  อบแกว 
2 บานหวยรากไม นายบุญมา เก๋ียงแกว 
3 บานหางฮุง นายอานันท  กันทะอู 
4 บานเมาะสถานี นางอําไพ  ตนศิริ 
5 บานปงชัย นายอบ  สอนทิพย 
6 บานหวยคิง นางแสงจันทร  มูลซาว 
7 บานใหมนาแขม นางอริสสรา  เครือบุญมา 
8 บานเมาะหลวง นายสันต  แกวประเทศ 
9 บานเวียงสวรรค นางเบญจวรรณ  ขัตติยากุล 
10 บานใหมมงคล นายไพรัตน  เมืองดี (กํานัน) 
11 บานนาแขมพัฒนา นางเสาวลักษณ  เตชนันท 
12 บานเวียงหงสลานนา นายสมศักดิ์  ฟูบุตร 

 
 

2.2 การเลือกตั้ง 
  เขตตําบลแมเมาะ มีผูมีสิทธิการเลือกต้ังในบัญชีรายชื่อ จํานวน 12,488 คน มีผูมาใชสิทธิ์เลือกตั้ง 
จํานวน 8,615 คน แยกเปนชาย 6,092 คน แยกเปนหญิง 6,396 คน(ขอมูลจากการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบล
แมเมาะ เม่ือป พ.ศ. 2556) 
 

  การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี แบงการเลือกต้ังออกเปน 1 เขต 21 หนวยเลือกตั้ง สวนการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมเมาะ แบงเขตเลือกตั้งออกเปน 2 เขตการเลือกตั้ง 21 หนวยเลือกตั้ง ดังนี้ 
 

เขตการเลือกตั้งท่ี หนวยท่ี หมูท่ี สถานท่ีเลือกตั้ง 

1 1 1 ศาลาอเนกประสงคบานหวยเปด 
1 2 2 ศาลาอเนกประสงคบานใหมหวยรากไม 
2 3 3 ศาลาวัดหางฮุง 
2 4 4 ศาลาวัดคีรีไชยแมเมาะ 
2 5 5 วัดปงชัย 
2 6 5 โรงเรียนบานปงชัย 
2 7 6 ศาลาวัดหวยคิง (1) 
2 8 6 ศาลาวัดหวยคิง (2) 
1 9 7 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนฯ 
1 10 7 ศาลาอเนกประสงคบานใหมนาแขม 
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เขตการเลือกตั้งท่ี หนวยท่ี หมูท่ี สถานท่ีเลือกตั้ง 

1 11 8 วัดเมาะหลวง 
1 12 8 โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ 
1 13 8 ศาลาอเนกประสงคหลังศาลหลักเมือง 
1 14 8 ศาลาวัดทุงกลวย 
1 15 9 ศาลาอเนกประสงคบานเวียงสวรรค (1) 
1 16 9 ศาลาอเนกประสงคบานเวียงสวรรค (2) 
2 17 10 ศาลาอเนกประสงคบานใหมมงคล 
2 18 10 ศาลาผูสูงอายุบานใหมมงคล 
1 19 11 ศาลาอเนกประสงคบานนาแขมพัฒนา (1) 
1 20 11 ศาลาอเนกประสงคบานนาแขมพัฒนา (2) 
2 21 12 ศาลาสํานักสงฆเวียงหงสลานนา 

*ขอมูลจากการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ เมื่อป พ.ศ. 2556 

 
 
3. ประชากร 
 3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 

จํานวนประชากรของตําบลแมเมาะ มีจํานวนท้ังสิ้น 15,761 คน แยกเปนประชากรชาย 7,749 คน 
ประชากรหญิง 8,012 คน จํานวนครัวเรือน มีท้ังหมด 8,192 ครัวเรือน 

 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน 
จํานวนประชากร (คน) จํานวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 หวยเปด 371 425 796 861 
2 หวยรากไม 439 457 896 406 
3 หางฮุง 114 120 234 261 
4 เมาะสถานี 340 369 709 291 
5 ปงชัย 615 575 1,190 495 
6 หวยคิง 754 678 1,432 1,627 
7 ใหมนาแขม 820 892 1,712 867 
8 เมาะหลวง 1,511 1,524 3,035 1,230 
9 เวียงสวรรค 899 995 1,894 696 
10 ใหมมงคล 800 834 1,634 562 
11 นาแขมพัฒนา 684 687 1,371 548 
12 เวียงหงสลานนา 402 456 858 348 

รวม 7,749 8,012 15,761 8,192 

     *ขอมูลจากงานทะเบียนราษฎร เทศบาลตําบลแมเมาะ 
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 3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 
  จํานวนประชากรของตําบลแมเมาะ แยกตามชวงอาย ุ ไดดังนี้ 
 

ชวงอายุและจํานวนประชากร 
จํานวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
เยาวชน (อายุต่ํากวา 18 ป) 1,306 1,260 2,566 
ประชาชน (อายุ 18 – 60 ป) 5,251 5,451 10,702 
ประชากรผูสูงอายุ (อายุมากกวา 60 ป) 1,192 1,301 2,493 

รวม 7,749 8,012 15,761 

*ขอมูลจากงานทะเบียนราษฎร เทศบาลตําบลแมเมาะ 
 

4. สภาพทางสังคม 

 4.1 การศึกษา 

  ตําบลแมเมาะ มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลแมเมาะ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขตพ้ืน สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาอัธยาศัย ดังนี้ 
 

 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลแมเมาะ 

(1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมเมาะ ในสวนของการบริหารจัดการศึกษาของเทศบาล
ตําบลแมเมาะ ไดดําเนินการตามโครงการถายโอนภารกิจศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงปฏิบัติตามนโยบายการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 มาตร 78 และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนละข้ันตอนการกระจายอํานายใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตร 30 กระทรวงมหาดไทย มี
นโยบายถายโอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการใน            ปการศึกษา 2549 
จํานวน 1 แหง ตั้งอยูท่ี ณ บานใหมนาแขม หมูท่ี 7 ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ปจจุบันมีนักเรียน
ท้ังหมด จํานวน 211 คน 

(2) โรงเรียนเทศบาลตําบลแมเมาะ เปนสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลแมเมาะ ตั้งอยูบริเวณ 
ณ บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง เปดสอนในระดับอนุบาล (อนุบาล 1 – 
อนุบาล 3) ปจจุบันมีจํานวนนักเรียนท้ังหมด 527 คน 

 

 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนท่ี
ตําบลแมเมาะ มีท้ังหมด 4 โรงเรียน ดังนี้ 

(1) โรงเรียนเวียงหงสลานนา ตั้งอยูท่ี ณ บานเวียงหงสลานนา หมูท่ี 12 ตําบลแมเมาะ อําเภอ   
แมเมาะ จังหวัดลําปาง จัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา มีจํานวนนักเรียนดังนี ้
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• ระดับอนุบาล   จํานวน     2  คน 

• ระดับประถมศึกษา  จํานวน           38   คน 

รวมท้ังส้ิน  จํานวน          40 คน 

*(ขอมูลจาก งานทะเบียน โรงเรียนเวียงหงสลานนา ประจําปการศกึษา 2559) 
 

  (2) โรงเรียนวัดบานแขม ตั้งอยูท่ี ณ ขางเทศบาลตําบลแมเมาะ บานนาแขมพัฒนา หมูท่ี 11 ตําบล
แมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง จัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา มีจํานวน
นักเรียนดังนี ้

• ระดับอนุบาล   จํานวน       6  คน 

• ระดับประถมศึกษา  จํานวน          136   คน 

รวมท้ังส้ิน  จํานวน         142 คน 

*(ขอมูลจาก งานทะเบียน โรงเรียนวัดบานนาแขม ประจําปการศึกษา 2559) 
 

(3) โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ ตั้งอยูท่ี ณ บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ 
จังหวัดลําปาง จัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีจํานวน
นักเรียน ดังนี้ 

• ระดับอนุบาล   จํานวน          110 คน 

• ระดับประถมศึกษา  จํานวน          941   คน 

• ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน         179 คน 

รวมท้ังส้ิน  จํานวน      1,230  คน 

*(ขอมูลจาก งานทะเบียน โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ ประจําปการศึกษา 2559) 
 

  (4) โรงเรียนแมเมาะวิทยา ตั้งอยูท่ี ณ บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ 
จังหวัดลําปาง จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจํานวนนักเรียน
ดังนี้ 

• ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน          551   คน 

• ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน         169 คน 

รวมท้ังส้ิน  จํานวน         720 คน 

*(ขอมูลจาก งานทะเบียน โรงเรียนแมเมาะวิทยา ประจาํปการศึกษา 2559) 
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 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

- วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แมเมาะ เดิมชื่อวา วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แมเมาะ        
ซ่ึงจัดต้ังตามโครงการความรวมมือของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในป 2546 โดยการจัดการศึกษาและบริหารงานเสมือนเปนสาขาของวิทยาลัยสารพัดชางลําปาง 
สถานศึกษาไดรับงบประมาณสนับสนุนท่ีดินสิ่งกอสราง และดานครุภัณฑการศึกษา จากการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย จํานวน 372,470,600.00 บาท ซ่ึงประกาศจัดตั้งเปนสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2551 โดยใชชื่อวา “วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แมเมาะ” ตั้งอยูท่ี 
เลขท่ี 393 บานใหมนาแขม หมูท่ี 7 ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง  

ปจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แมเมาะ เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรมและประเภทวิชาพาณิชย 
กรรม จํานวน 6 หลักสูตร คือ ระดบั ปวช. เปดสอน 5 สาขางาน คือ สาขางานยานยนต สาขางานไฟฟากําลัง สาขา
งานเชื่อมโลหะ สาขางานการบัญชี และสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับ ปวส. เปดสอน 2 สาขา คือ สาขางาน
เทคนิคยานยนตและสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ มีจํานวนนักศึกษาท้ังสองระดับ ดังนี้ 

• ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จํานวน     809   คน 

• ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จํานวน      419   คน 

รวมท้ังส้ิน   จํานวน   1,228   คน 

*(ขอมูลจาก งานทะเบียน วิทยาลยัเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แมเมาะ ประจําปการศึกษา 2559) 
 

 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย  

- ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมเมาะ ตั้งอยู ณ ศูนยราชการ
อําเภอแมเมาะ (ท่ีทําการปกครองอําเภอแมเมาะ) บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัด
ลําปาง โดยไดเริ่มกอตั้งในป พ.ศ. 2535 ไดจัดตั้งหองสมุดประชาชนอําเภอแมเมาะ ข้ึนโดยใชอาคารขององคการ
บริหารสวนตําบลแมเมาะ  มีครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนเปนผูดูแล  เม่ือวันท่ี  25  มีนาคม  2551  ไดมี
พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ตามราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 
125  ตอนพิเศษ 60 ง ลงวันท่ี  25  มีนาคม  2551  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง บัญชีรายชื่อ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่ีมีความพรอมใน
การปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา  โดยใหเปลี่ยนชื่อจากสถานศึกษาเดิม  เปน  “ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมเมาะ” โดยจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงมีจํานวนนักเรียนแยกตามระดับ ดังนี้ 

• ระดับประถมศึกษา  จํานวน            41 คน 

• ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน          170   คน 

• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน         261 คน 

รวมท้ังส้ิน  จํานวน         472 คน 

*(ขอมูลจาก ศูนยการเรียนรูนอกระบบฯ อําเภอแมเมาะ) 
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 4.2 สาธารณสุข 

• โรงพยาบาลรัฐบาลประจําอําเภอแมเมาะ 1 แหง คือ “โรงพยาบาลแมเมาะ” ตั้งอยูท่ี 
บานนาแขมพัฒนา หมูท่ี 11 ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง มีบุคลากรและเจาหนาท่ี ดังนี ้

(1) แพทย    จํานวน    4  คน 

(2) พยาบาล    จํานวน  56  คน 

(3) ทันตแพทย    จํานวน    3  คน 

(4) เภสัชกร    จํานวน    5  คน 

(5) เจาพนักงานสงเสริมสาธารณสุข จํานวน    3  คน 

(6) เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน  จํานวน    3  คน 

• สถานพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ  

กองการแพทยและอนามัยการไฟฟาแมเมาะ สังกัดการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
เปนสถานพยาบาลขนาด 10 เตียง  ตั้งอยูในเขตของโรงไฟฟาแมเมาะ  

• อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 290 คน มี นางศิริพร  วงศคํา เปน
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
 

หมูท่ี บาน จํานวน อสม. 
(คน) 

ประธาน อสม. ประจําหมูบาน 

1 บานหวยเปด 16 นายองอาจ  ทองสุข 

2 บานหวยรากไม 16 นางปรานอม  พันธุใหญ 

3 บานหางฮุง 5 นางศิริพร  วงศคํา 

4 บานเมาะสถานี 15 นางสมพร  ชุมศรี 

5 บานปงชัย 20 นางพัชรี  ไชยะเสน 

6 บานหวยคิง 20 น.ส. กัลยา  วัดจันทร 

7 บานใหมนาแขม 23 นางวันดี  ผาทอง 

8 บานเมาะหลวง 67 นางกัลยา  วงศสถิต 

9 บานเวียงสวรรค 40 นางอรวรรณ  ศรพีจน 

10 บานใหมมงคล 21 นางพิกุล  ทาสุวรรณ 

11 บานนาแขมพัฒนา 28 นางปทมาภรณ  อาจชัญกรณ 

12 บานเวยีงหงสลานนา 19 นางบุษบา  ชุมภูสืบ 
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• คลินิกเอกชน จํานวน 2 แหง คือ  

1. คลินิกหมอเกชา  รักษาโรคท่ัวไป และโรคกระดูกกลามเนื้อ  

2. คลินิกหมอกฤษฎา  รักษาโรคท่ัวไป 

• รานขายยาแผนปจจุบัน จํานวน 3 แหง 

• การเจ็บปวยท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลแมเมาะ 5 อันดับแรก 

(1) ระบบทางเดินหายใจ 

(2) โรคระบบยอยอาหาร 

(3) โรคระบบไหลเวียนเลือด 

(4) โรคระบบกลามเนื้อรวมโครงรางและกลามเนื้อยึดเสริม 

(5) โรคเก่ียวกับระบบตอมไรทอ โภชนาการและเมทตาโบริซึม 
 

 4.3 อาชญากรรม 

  ดวยตําบลแมเมาะ มีเปนสังคมแบบก่ึงชนบทก่ึงเมือง มีการเคลื่อนยายแรงงานจากตางพ้ืนท่ีเขามา
ทํางานในตําบลแมเมาะจํานวนเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ และยังมีแรงงานตางดาวท้ังถูกกฎหมายและลักลอบเขาเมือง เพ่ือมา
เปนแรงงาน ซ่ึงอาจทําใหเกิดปญหาอาชญากรรมเพ่ิมข้ึนจากอดีต ปญหาทะเลาะวิวาทระหวางคนในพ้ืนท่ีกับคนตาง
พ้ืนท่ี, ระหวางคนงานท่ีเขามาทํางานในแคมปคนงานของบริษัท, วัยรุนจากท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ซ่ึงสวนใหญเปน
ปญหาเล็กๆนอยๆ นอกจากยังพบปญหาลักขโมย ลักทรัพยในบางพ้ืนท่ี แตก็ไดรับการดูแลเปนอยางดีจากสถานี
ตํารวจภูธรแมเมาะ จังหวัดลําปาง เขามารักษาสงบเรียบรอยของประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะและตําบลใกลเคียง 
 

 4.4 ยาเสพติด 

  ปญหายาเสพติดเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งอําเภอแมเมาะ พบวามีปญหา   
ยาเสพติดมากท่ีสุดในจังหวัดลําปาง ดวยพ้ืนท่ีแมเมาะเปนท่ีตั้งของโรงงานขนาดใหญ คือ โรงไฟฟาแมเมาะ ทําใหมี
จํานวนประชากรแฝง จากการเคลื่อนยายแรงงานจํานวนมากในชวงท่ีโรงไฟฟากําลังขยายการผลิต ทําใหมี        
การลักลอบคายาเสพติดในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน และทางสถานีตํารวจภูธรแมเมาะไดมีมาตรการจัดการกับผูคาและผูเสพยา
เสพติด โดยผูเสพยาจะสงตัวใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือทําการบําบัดเลิกยาตอไป 
 

 4.5 การสังคมสงเคราะห 

  การสังคมสงเคราะหของเทศบาลตําบลแมเมาะ เปนการดําเนินงานใหเกิดการบริหารท่ีดีแก
ประชาชน โดยเฉพาะกลุมบุคคลท่ีมีปญหาความเดือดรอนและตองการความชวยเหลือ ไดมีโอกาสพบสภาพ     
ความเปนอยูท่ีดีข้ึน ไดรับสวัสดิภาพในชีวิตอยางเพียงพอ เปนการวางแผนปองกันและแกไขปญหาระยะยาวและ  
มุงสงเสริมใหบุคคล/กลุมบุคคล ชุมชนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ในตําบลแมเมาะมีผูท่ีตองไดรับการสังคม
สงเคราะห ดังนี้ 
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   (1) ผูสูงอายุ  2,468  คน 

   (2) ผูพิการ     466  คน 

   (3) ผูปวยติดเชื้อเอดส      36  คน 

        (ขอมูลจากการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ทต.แมเมาะ) 

 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

 5.1 การคมนาคมขนสง 

  การคมนาคมขนสงทางบกของตําบลแมเมาะ สามารถเดินทางโดยรถยนต รถจักรยานยนต โดยมี
ถนนสายหลัก ดังนี้ 

  - ถนนจักรยาน (Bike lane) จากแยกไฟแดงผาลาด ถึง บานปงชัย หมูท่ี 5 ระยะทางประมาณ 11 
กิโลเมตร เลียบทางหลวงหมายเลข 1348 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากแขวงทางหลวงลําปาง ท่ี 1  

  - ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 1348 เปนเสนทางหลักท่ีใชในการเดินทางต้ังอยูในอําเภอแมเมาะ 
จังหวัดลําปาง จุดเริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 (แยกผาลาด) ไปยัง โรงไฟฟาแมเมาะ ระยะทาง 45 
กิโลเมตร 

  - ทางหลวงชนบท หมายเลข 2004 เปนเสนทางระหวางตําบล ในสวนของตําบลแมเมาะ เริ่มตน
จากแยกไปรษณีย ไปยังทางรถไฟ ณ บานหวยรากไม ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ระยะทาง 2.4 
กิโลเมตร 
 

 5.2 การไฟฟา 

  ตําบลแมเมาะ เปนตําบลท่ีมีระบบการไฟฟาขยายท่ัวถึงท้ังตําบล ประชากรมีไฟฟาใชครอบคลุม
รอยละ 99.4  มีเพียง 52 ครัวเรือนท่ีไมมีไฟฟาใช (คิดเปนรอยละ 0.6) ซ่ึงสวนใหญครัวเรือนสรางอยูในเขตพ้ืนท่ีทํา
การเกษตร เชน สวนยางพารา สวนผลไม เปนตน นอกจากนั้นเปนบานเรือนท่ีสรางใหมเนื่องจากยายมาจากพ้ืนท่ี
กอสรางของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยแมเมาะ 
 

 5.3 การประปา 

  ประชาชนในตําบลแมเมาะ ไดรับการบริหารดานการประปาจากการประปาสวนภูมิภาคจังหวัด
ลําปาง และกิจการประปาของหมูบาน ครบท้ัง 12 หมูบาน สวนใหญเปนประปาระบบผิวดิน โดยแหลงน้ําท่ีใชใน
การผลิตประปาสวนมากใชน้ําดิบจากอางเก็บน้ําหวยไคร (บานเมาะหลวง ตําบลแมเมาะ) มาผลิตน้ําประปาของการ
ประปาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปางใหบริการประชาชน สวนกิจการประปาหมูบาน มีท้ังหมด 5 หมูบาน คือ       บาน
หวยเปด หมูท่ี 1, บานหางฮุง หมูท่ี 3, บานเมาะสถานี หมูท่ี 4, บานปงชัย หมูท่ี 5 และบานหวยคิง หมูท่ี 6 
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 5.4 โทรศัพท 

  ในพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะ มีเครือขายและโครงขายสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ี/สัญญาณอินเตอรเน็ต
ครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนท่ี ทุกเครือขาย ยกเวนบริเวณปาไมทึบบางจุด มีเครือขายโทรศัพทบานครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  
บางหมูบานยังคงมีโทรศัพทสาธารณะบริการประชาชน 
 

 5.5 ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสงและวัสดุ ครุภัณฑ 

  ตําบลแมเมาะ ท่ีจุดบริการขนสงและวัสดุ ครุภัณฑ จํานวน 1 แหง คือ ไปรษณียอําเภอแมเมาะ 
ตั้งอยูเลขท่ี 221 หมูท่ี 11 ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง  (ติดกับเทศบาลตําบลแมเมาะ) บริการ
รับสงพัสดุ โดยเปดบริการในวันจันทร–ศุกร ตั้งแตเวลา 08.30–16.30 น. และวันเสาร ตั้งแตเวลา 08.30-12.00 น. 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1 การเกษตร 

  ตําบลแมเมาะ มีท้ังหมด 12 หมูบาน 8,192 ครัวเรือน มีครัวเรือนเกษตรกร 1,238 ครัวเรือน   มี
พ้ืนท่ีทําการเกษตรท้ังหมด 6,178.25 ไร แบงออกเปน 

  (1) พ้ืนท่ีทํานา (ขาวนาป/ขาวไร)      457.25 ไร 

  (2) พ้ืนท่ีทําพืชไร     1,062.00 ไร 

  (3) พ้ืนท่ีทําสวน     4,155.00 ไร 

  (4) พ้ืนท่ีทําปลูกพืชผัก         99.00 ไร 

  (5) พ้ืนท่ีปลูกไมดอกไมประดับ          5.00 ไร 
 

 6.2 การประมง 

  การประมงของตําบลแมเมาะ เปนการทําประมงพ้ืนบาน เชน การตกปลาดวยเบ็ด การทอดแห   
ดักปลา ในอดีตในลําหวยตางๆของตําบลแมเมาะเปนแหลงน้ําท่ีอุดมสมบูรณ มีปลาชุกชุม ทําใหชาวบานจับปลาได
เปนจํานวนมาก ปจจุบันแหลงน้ําท่ีเหมาะแกการทําประมง ไดแก อางเก็บน้ําหวยคิงตอนบน อางเก็บน้ําหวยคิง
ตอนลาง และอางเก็บน้ําบานเมาะสถานี โดยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของตําบลแมเมาะ มีจํานวน 85 ราย 
 

 6.3 ปศุสัตว 

  การปศุสัตวของตําบลแมเมาะ สวนใหญท่ีพบจะเปนการเลี้ยงไวภายในครัวเรือน เชน ไก เปด ปลา 
สุกร โค กระบือ ฯลฯ นอกจากนั้นทางเทศบาลตําบลแมเมาะและหนวยงานในพ้ืนท่ีไดสงเสริมและสนับสนุนให
ประชาชนท่ีรวมกลุมอาชีพเก่ียวกับทางดานปศุสัตว ไดแก กลุมเลี้ยงไกพันธุไข/พ้ืนเมือง, กลุมเลี้ยงหมู, กลุมเลี้ยงไก
บานเวียงสวรรค, กลุมเลี้ยงไกบานหวยเปด และกลุมเลี้ยงปลาบานหวยเปด เปนตน 
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รายงานจํานวนเกษตรกรมผูเล้ียงสัตวระดับหมูบาน (ตําบลแมเมาะ) กรมปศุสัตว 

หมูท่ี ชุมชน/หมูบาน 
เกษตรกร 

ผูเลี้ยงสัตว (คน) 

โคเนื้อ 
(ตัว) 

กระบือ 
(ตัว) 

สุกร  
(ตัว) 

ไก 
(ตัว) 

เปด  
(ตัว) 

1 บานหวยเปด  70 22 3 108 1,584 95 

2 บานหวยรากไม 60 47 - - 1,634 92 

3 บานหางฮุง 29 67 - - 735 - 

4 บานเมาะสถานี 7 30 - - 265 120 

5 บานปงชัย 30 24 25 - 710 11 

6 บานหวยคิง 75 58 59 27 1,909 20 

7 บานใหมนาแขม 33 - - 18 796 - 

8 บานเมาะหลวง 54 474 - - 1,495 22 

9 บานเวียงสวรรค 19 - - - 557 12 

10 บานใหมมงคล 44 96 - - 1,448 21 

11 บานนาแขมพัฒนา 23 73 - - 500 - 

12 บานเวียงหงสลานนา - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 444 891 87 153 11,633 393 

ที่มา : ระบบทะเบียนเกษตรผูเล้ียงสัตวรายครัวเรือน 

 

 6.4 การบริการ 

  การบริการสาธารณะจากเทศบาลตําบลแมเมาะ เปนการบริการเพ่ือประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบล  
แมเมาะ จํานวน 3 แหง ไดแก 

  1. สระวายน้ําเทศบาลตําบลแมเมาะ ใหบริการสําหรับผูท่ีตองการออกกําลังกายวายน้ํา และ
บริการฟตเนส เพ่ือออกกําลังกาย ตั้งอยู ณ บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 

  2. จุดบริการน้ําดื่มเทศบาลตําบลแมเมาะ ใหบริการน้ําดื่มสะอาดบริการฟรี ตั้งอยู ณ ดานหลัง
เทศบาลตําบลแมเมาะ (ตรงขามโรงพยาบาลแมเมาะ)  

  3. ศูนยสงเสริมสุขภาพแพทยแผนไทยเทศบาลตําบลแมเมาะ ใหบริการนวดแผนไทย นวดฝา
เทา ประคบสมุนไพร และอบสมุนไพร ตั้งอยู ณ เทศบาลตําบลแมเมาะ (ลานจอดรถเทศบาลฯ) 

การบริการจากหนวยงานอ่ืนในพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะ มีหนวยงานราชการท่ีดําเนินงานอยู             
2 หนวยงาน ไดแก  

  1. การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปาง (อําเภอแมเมาะ) ตั้งอยูในบริเวณแยกไปรษณีย ใหบริการ
ดานไฟฟา การติดตั้งและขยายเขตไฟฟาในครัวเรือน และชําระคาธรรมเนียมไฟฟา 
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  2. การประปาสวนภูมิภาค (อําเภอแมเมาะ) ใหบริการเสียคาธรรมเนียมน้ําประปาเทานั้น 

 6.5 การทองเท่ียว 

  ตําบลแมเมาะ ไดรับการสนับสนุนใหเปนเมืองทองเท่ียว โดยทางหนวยงานไมวาจะเปนเทศบาล
ตําบลแมเมาะ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย(แมเมาะ) และหนวยงานอ่ืนในพ้ืนท่ี ไดรวมกันจัดกิจกรรมสงเสริม
การทองเท่ียว และในพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะมีแหลงทองเท่ียวจํานวนมากท้ังทางระบบทรัพยากรธรรมชาติ นิเวศวิทยา 
ความเชื่อและศาสนา และท่ีมนุษยสรางข้ึน ไดแก  

 ศูนยวัฒนธรรมอําเภอแมเมาะ (อยูระหวางกอสราง) บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 

 ศาลหลักเมืองอําเภอแมเมาะ บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 

 ภูเขาไฟจําปาแดด บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 

 แผนดินหวิด บานปงชัย หมูท่ี 5 

 วัดรัตนคูหา บานมอน-ทุงกลวย หมูท่ี 8 

 ถํ้าเทพสถิตย บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 

 ถํ้าดอยนอย บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 

 ถํ้าผางม บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 

 ถํ้าดอยงู บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 

 สวนพฤกษชาติ เหมืองลิกไนต  

 ศาลาชมวิว กฟผ.แมเมาะ 

 ทุงดอกบัวตอง กฟผ.แมเมาะ 
 

6.6 อุตสาหกรรม 

 ภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะ มีท้ังขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ โดยขนาดเล็กเปนอุตสาหกรรม
ภายในครัวเรือน เชน วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร กลุมอาชีพตางๆ สวนอุตสาหกรรมขนาดกลาง เชน อูซอมรถ 
วิสาหกิจชุมชนฮิวมัสลานปอินทรียแมเมาะ และอุตสาหกรรมขนาดใหญ คือ “โรงไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
เหมืองแมเมาะ” ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟาท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในประเทศไทย มีจํานวนแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมจํานวนมาก 

 

 6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 

  ภายในตําบลแมเมาะ มีหนวยธุรกิจ/พาณิชย ซ่ึงสวนใหญเปนสถานประกอบการขนาดเล็กตาม
สภาพของชุมชน มีดังนี้ 

• รานคา (โชวหวย)     จํานวน   270  แหง 

• สถานบริการน้ํามัน    จํานวน        2  แหง 
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• ตลาดสด     จํานวน        3  แหง 

 

• สถานท่ีจําหนายอาหาร ตาม พรบ.สาธารณสุข จํานวน     33  แหง 

• โรงแรม      จํานวน        6  แหง 

• ธนาคาร      จํานวน        3  แหง 

 

  กลุมอาชีพของตําบลแมเมาะ เปนกลุมอาชีพท่ีกอตั้งข้ึนภายในหมูบาน เปนการรวมกลุมของคนใน
ชุมชน เพ่ือสรางอาชีพท้ังท่ีเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม โดยใชวัตถุดิบ ความโดดเดนของพ้ืนท่ี เอกลักษณของ
ชุมชน และความสามารถของคนในชุมชนในการพัฒนา โดยแบงกลุมอาชีพเปน 4 ดาน ไดแก ดานเกษตรกรรม ดาน
ปศุสัตว ดานหัตถกรรม และดานแปรรูปอาหาร โดยมีรายละเอียดกลุม ดังนี้ 

 

ช่ือกลุม ท่ีตั้งกลุม ประธานกลุม 

กลุมเกษตรกรรม 

- วิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
และสมุนไพร 

เลขท่ี 15 หมูท่ี 6  นางสมพร  ไชยชนะ 

- กลุมปลูกผักปลอดสารพิษโฮโดรโปรนิค เลขท่ี 514/1 หมูท่ี 9  นางสมาพร  โนจิตร 

- กลุมการเกษตรผสมผสาน หมูท่ี 9 เลขท่ี 610 หมูท่ี 9  นายสายยุทธ  พรมพา 

- กลุมเพาะเห็ดนางฟาบานเวียงสวรรค เลขท่ี 579 หมูท่ี 9  นางจําป  ตาอายเทือก 

- กลุมปลูกขาวโพดอาหารสัตว เลขท่ี 531 หมูท่ี 8 นายสมบัติ  ไทยพยัคฆ 

- กลุมสมุนไพรบําบัดบานเมาะหลวง เลขท่ี 15 หมูท่ี 8 นางตวงรัชช  ลิมปชาติ 

- กลุมปลูกผักไรดิน เลขท่ี 88 หมูท่ี 5 นางสุนันท  เลสัก 

- กลุมเกษตรพอเพียงบานหางฮุง เลขท่ี 146/2 หมูท่ี 3 นางสมพิศ  คํานันทา 

- กลุมแมบานเกษตรกรเมาะหลวงแปรรปูพริก เลขท่ี 441 หมูท่ี 8 นางกชพร  เปยสืบ 

- กลุมผูปลูกผักเพ่ือการคา เลขท่ี 107 หมูท่ี 7 นางรุจี  ใบปอ 

- กลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงผูพิการ เลขท่ี 552 หมูท่ี 6 นายบงการ  ขาวปลอด 

- กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ เลขท่ี 88 หมูท่ี 11 นางสุนทร ี

- กลุมทําปุยหมักและนํ้าหมักชีวภาพ เลขท่ี 171 หมูท่ี 10 นางกอบกุล ยะสืบ 

- กลุมปลูกมะนาวในวงบอ เลขท่ี - หมูท่ี 10  นางสุนทรี  วงศเปย 

- กลุมปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว เลขท่ี 75 หมูท่ี 4 นางมาลัย  อินเตชะ 

- กลุมผักไรดินบานเวียงสวรรค เลขท่ี 71/1 หมูท่ี 9 นางเพียรศรี  วังสาร 
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ช่ือกลุม ท่ีตั้งกลุม ประธานกลุม 

- กลุมปลูกพืชผักสวนครัว เลขท่ี - หมูท่ี 9 นางหนอย  โนจิตร 

- กลุมเพาะเห็ดเวียงสวรรค เลขท่ี – หมูท่ี 9  น.ส.สรัณรัตน 

ดานปศุสัตว 

- กล ุ มเลี้ยงไกพันธุไข/พ้ืนเมือง เลขท่ี 171 หมูท่ี 10 นายพร  บุญมาก 

- กลุมเลี้ยงหมู เลขท่ี 107 หมูท่ี 9 นายบุญสง  ทิพยธันวา 

- กลุมเลี้ยงไกบานเวียงสวรรค เลขท่ี 62/1 หมูท่ี 9 นายประเสริฐ  กาวกิจพา 

- กลุมเลี้ยงไกบานหวยเปด เลขท่ี 211 หมูท่ี 1 น.ส.ทิวากร  จันทะเกตุ 

- กลุมเลี้ยงปลาบานหวยเปด เลขท่ี 211 หมูท่ี 1 นายธีระ  คลายลา 

ดานหัตถกรรม 

- กลุมเย็บปกถักรอย เลขท่ี 226 หมูท่ี 7 นางสุวรรณา  เปยมลือ 

- กลุมเฟอรนิเจอรในครัวเรือน เลขท่ี 89 หมูท่ี 9 นายสมภาศ  สุริยะ 

- กลุมศิลปะลายนูนต่ํา บานหางฮุง เลขท่ี 119/2 หมูท่ี 3 นางสุมาลี  ปญญาสืบ 

- กลุมสานแหและยอ เลขท่ี 69 หมูท่ี 11 นางสุมล  หอมทอง 

- กลุมตัดเย็บผาหมเวียงสวรรค เลขท่ี 69 หมูท่ี 9 นางเสถียร  หนองลม 

- กลุมตัดเย็บเสื้อผาเวียงสวรรค เลขท่ี 237 หมูท่ี 9 นางบังอร  กองเศษ 

- กลุมใบบัว เลขท่ี –  หมูท่ี 4  

- กลุมทอตุง เลขท่ี – หมูท่ี 4  

- กลุมสานเสนพลาสติก เลขท่ี – หมูท่ี 4  

- กลุมหัตถกรรมเย็บกระเปา เลขท่ี – หมูท่ี 9 นางจันทรจีรา 

- กลุมตะกราปอแกว เลขท่ี – หมูท่ี 11 นางสายฝน  ตาคํา 

กลุมแปรรูปอาหาร 

- กลุมแปรรูปอาหารจากสัตว แหนม แคบหมู เลขท่ี  140 หมูท่ี 8 นายชลายุทธ  จอมคํา 

- กลุมเบญจมาศแปรรูปอาหาร เลขท่ี 329/1 หมูท่ี 7 นายศรีวรรณ  เครือบุญมา 

- กลุมทําขนมอบขนมไทยบานเวียงสวรรค เลขท่ี 108 หม ู ท่ี 9 นางกาญจนี  มีสุข 

- กลุมกลวยฉาบเมาะสถานี เลขท่ี 69 หมูท่ี 4 นางสาคร  คําดวง 

- กลุมแมบานเกษตรเมาะหลวงแปรรูปพริก เลขท่ี 441 หมูท่ี 8  นางกชพร  เปยสืบ 

- กลุมแปรรูปแหนม เลขท่ี 94/2 หมูท่ี 7 นางอรัญ  นอยเปยง 

- กลุมบัวแกวแปรรูปผักผลไม เลขท่ี – หมูท่ี 6  นางสายธาร  บัวแกว 
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 6.4 แรงงาน 

  ในตําบลแมเมาะ อาชีพหลักของคนในพ้ืนท่ีเปนอาชีพรับจาง ดวยตําบลแมเมาะเปนท่ีตั้งของ
โรงงานขนาดใหญ คือ โรงไฟฟาและเหมืองแมเมาะ ซ่ึงเปนโรงไฟฟาถานหินขนาดใหญท่ีสุดในประเทศ มีกําลังการ
ผลิตมากท่ีสุด ทําใหมีแรงงานในการขับเคลื่อนโรงไฟฟาท้ังเปนคนในพ้ืนท่ีอําเภอแมเมาะ/จังหวัดลําปาง นอกจากนั้น
ยังมีแรงงานจากจังหวัดอ่ืนและแรงงานตางดาวท่ีเขามาทํางานผานทางบริษัทท่ีไดรับสัมปทานจากโรงไฟฟาแมเมาะ 
ซ่ึงทําใหมีประชากรแฝงในพ้ืนท่ีจํานวนมาก โดยเฉพาะในชวงปท่ีผานมาทางโรงไฟฟาแมเมาะไดมีการขยายโรงไฟฟา
เพ่ิมข้ึนและทดแทนโรงไฟฟาเดิม ทําใหมีการเคลื่อนยายแรงงานเขามาในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง หากการกอสราง
โรงไฟฟาแลวเสร็จ อาจจะทําใหจํานวนแรงงานลดลงบางสวน 
 

7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 

 7.1 ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบาน 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน 
พ้ืนท่ีท้ังหมด 

(ไร) 

จํานวน 

ครัวเรือน 

1 บานหวยเปด 686 861 

2 บานหวยรากไม 666 406 

3 บานหางฮุง 1,334 261 

4 บานเมาะสถานี 1,918 291 

5 บานปงชัย 1,344 495 

6 บานหวยคิง 993 1,627 

7 บานใหมนาแขม 1,528 867 

8 บานเมาะหลวง 1,524 1,230 

9 บานเวียงสวรรค 250 696 

10 บานใหมมงคล 634 562 

11 บานนาแขมพัฒนา 341 548 

12 บานเวียงหงสลานนา 247 348 

รวม 11,465 8,192 
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7.2 ขอมูลดานการเกษตร 

  ตําบลแมเมาะ มีพ้ืนท่ีทําการเกษตรท้ังหมด 6,178.25 ไร ดังนี้   

(1) พ้ืนท่ีทํานา (ขาวนาป/ขาวไร)      457.25 ไร 

  (2) พ้ืนท่ีทําพืชไร     1,062.00 ไร 

  (3) พ้ืนท่ีทําสวน     4,155.00 ไร 

  (4) พ้ืนท่ีทําปลูกพืชผัก         99.00 ไร 

  (5) พ้ืนท่ีปลูกไมดอกไมประดับ          5.00 ไร 

  ในตําบลแมเมาะ จะปลูกพืชท่ีเปนพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด ไดแก ขาวนาป/ขาวไร ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
และมันสําปะหลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้  (ขอมูลจาก ระบบฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร กรมสงเสริมการเกษตร) 

• ขาว 

- จํานวนครัวเรือนเกษตรกร        149  ครัวเรือน 

- พ้ืนท่ีเพาะปลูก    714.00 ไร   

- พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว     714.00 ไร  โดยแยกเปน 

 ขาวเจา 

- จํานวนครัวเรือนเกษตรกร          4 ครัวเรือน 

- พ้ืนท่ีเพาะปลูก    17.75  ไร 

- พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว    17.75  ไร 

 ขาว 

- จํานวนครัวเรือนเกษตรกร     143  ครัวเรือน 

- พ้ืนท่ีเพาะปลูก   657.57 ไร 

- พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว   657.57 ไร 

• ขาวโพดเล้ียงสัตว 

- จํานวนครัวเรือนเกษตรกร       106 ครัวเรือน 

- พ้ืนท่ีเพาะปลูก     979.50 ไร 

- พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว    979.50 ไร 

• มันสําปะหลัง 

- จํานวนครัวเรอืนเกษตรกร         60 ครัวเรือน 

- พ้ืนท่ีเพาะปลูก     557.02 ไร 
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- พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว    557.02 ไร  

 7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 

  ตําบลแมเมาะแมไมมีแมน้ําท่ีสําคัญไหลผาน แตยังถือวาอยูในเขตพ้ืนลําน้ําแมเมาะ ไหลผาน    
บานหางฮุง บานหวยเปด มีแหลงน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญ ไดแก หวยไคร , หวยปาไผ, หวยจําปาเดาะ, หวยเปด,     
หวยแมเมาะ, หวยคิง, หวยแมปง, หวยน้ํางาม, หวยเกางาม, หวยปาคํา, หวยจําปง, หวยจํานอย เปนตน ซ่ึงลําหวย 
หนองน้ําเหลานี้ เปนแหลงน้ําสําหรับทําเกษตรกรรมของชาวนาในตําบลแมเมาะ แมวาในฤดูฝนจะมีน้ํามาก (ปริมาณ
ฝนในชวงฤดูฝน ท้ังสิ้น 212.5 มิลลิเมตร) แตดวยสภาพพ้ืนท่ีความชันทําใหน้ําไหลและลนเขาพ้ืนท่ีหมูบาน แตในฤดู
แลงกลับไมมีน้ําเพียงพอท่ีจะทําการเกษตร (ปริมาณฝนในชวงฤดูแลง ท้ังสิ้น 2.3 มิลลิเมตร) 
 

 7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช 

  ประชาชนในตําบลแมเมาะ ไดรับมีแหลงน้ํากิน น้ําใชจากการบริหารดานการประปาจาก        
การประปาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปาง และกิจการประปาของหมูบาน ครบท้ัง 12 หมูบาน สวนใหญเปนประปา
ระบบผิวดิน โดยแหลงน้ําท่ีใชในการผลิตประปาสวนมากใชน้ําดิบจากอางเก็บน้ําหวยไคร (บานเมาะหลวง ตําบล   
แมเมาะ) มาผลิตน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปางใหบริการประชาชน สวนกิจการประปาหมูบาน 
มีท้ังหมด 5 หมูบาน คือ บานหวยเปด หมูท่ี 1, บานหางฮุง หมูท่ี 3, บานเมาะสถานี หมูท่ี 4, บานปงชัย หมูท่ี 5 
และบานหวยคิง หมูท่ี 6 นอกจากนั้นบางหมูบานมีการเจาะบอบาดาลเพ่ือใชในการอุปโภคบริโภค 
 

8. ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 

 8.1 การนับถือศาสนา 

  เทศบาลตําบลแมเมาะ มีผูนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 99 ศาสนาคริสต รอยละ 1 และมีสถาบัน
และองคกรทางศาสนา ดังนี้ 

• วัดและสํานักสงฆ จํานวน 15 แหง ดังนี้ 

(1) วัดมงคลเกษตร   ตั้งอยูท่ี หมูท่ี 1 บานหวยเปด  

(2) วัดหางฮุง   ตั้งอยูท่ี  หมูท่ี 3 บานหางฮุง 

(3) วัดมอนคีรีไชยแมเมาะ  ตั้งอยูท่ี  หมูท่ี 4  บานเมาะสถานี 

(4) วัดแมปง (ปงชัย)  ตั้งอยูท่ี  หมูท่ี 5  บานปงชัย 

(5) วัดหวยคิง   ตั้งอยูท่ี  หมูท่ี 6  บานหวยคิง 

(6) วัดเมาะหลวง   ตั้งอยูท่ี  หมูท่ี 8  บานเมาะหลวง 

(7) วัดทุงกลวยโพธาราม  ตั้งอยูท่ี หมูท่ี 8 บานเมาะหลวง 

(8) วัดใหมมงคล   ตั้งอยูท่ี หมูท่ี 10 บานใหมมงคล 

(9) วัดนาแขม   ตั้งอยูท่ี  หมูท่ี 11 บานนาแขมพัฒนา 

(10) สํานักสงฆใหมเจริญธรรม ตั้งอยูท่ี  หมูท่ี 2 บานหวยรากไม 
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(11) สํานักสงฆอัมพวันธรรมสถิต ตั้งอยูท่ี  หมูท่ี 3 บานหางฮุง 

(12) สํานักสงฆแผนดินหวิด ตั้งอยูท่ี  หมูท่ี 5  บานปงชัย 

(13) สํานักสงฆรัตนคูหา  ตั้งอยูท่ี  หมูท่ี 8  บานมอน-ทุงกลวย (เมาะหลวง) 

(14) สํานักสงฆเวียงสวรรค ตั้งอยูท่ี หมูท่ี 9 บานเวียงสวรรค 

(15) สํานักสงฆเวียงหงสลานนา ตั้งอยูท่ี  หมูท่ี 12 บานเวียงหงสลานนา 

• โบสถ  - แหง 

• มัสยิด  - แหง 

• ศาลเจา  - แหง 

 

 8.2 ประเพณแีละงานประเพณี 

  (1) ประเพณีปใหมเมือง (สงกรานต) 

  ประเพณีปใหมเมือง หรือประเพณีสงกรานต เปนประเพณีท่ีปรากฏในเดือนเมษายน หรือเดือน 7 
เหนือ ประเพณีปใหมเมืองเปนการเปลี่ยนศักราชใหม การเอาเดือนเมษายนเปนเดือนแรกของปนั้นอยูบนพ้ืนฐาน
ของความเชื่อเรื่องการเปลี่ยนศักราชใหม และเปนโอกาสใหสมาชิกในครอบครัวไดมาอยูรวมกันเพ่ือทําบุญตักบาตร 
สรงน้ําพระ ดําหัว เลนน้ํา และขอพรจากผูใหญอีกดวย 

  วันสังขารลอง ปจจุบันถือเอาวันท่ี 13 เมษายน ของทุกปเปนวันสังขารลอง เปนวันแรกของ
กิจกรรมประเพณีปใหมเมือง หลังเท่ียงคืนวันท่ี 13 เมษายน จะมีการจุดประทัด ยิงปน เพ่ือสงสังขารหรือไลสังขาร
(จะถือเอาตามเวลาสังขารลองตามท่ีบอกในปฏิทินปใหมเมืองในปนั้น เชนบอกวาสังขารจะลองเม่ือ 03 นาฬิกา 30 
นาที 26 วินาที ชาวบานก็จะจุดปะทัดเวลานั้นถือวาไลสังขาร) วันนี้สมาชิกในครอบครัวจะทําความสะอาดบานเรือน 
ท้ังบนเรือนและใตถุนบาน การทําความสะอาดเจาท่ี ศาลพระภูมิ บางทองถ่ินจะทําคานหามใสดอกไม ธูปเทียน ตน
ดอก ตนเทียน เรียกกันวา “ตนสังขาร” แลวพากันแหขบวนเอาคานหามไปลอยน้ําเพ่ือเปนการสะเดาะเคราะห แต
ในบางพ้ืนท่ีจะเตรียมเสื้อผา(เอาท่ีเปนตัวแทน)ในแตละคนในครอบครัวไปทําพิธีในวัดวันนี้โดยพับเสื้อผาใหเรียบรอย
ใสในสลุงหรือตะกราแลวนําสตวง(อานวาสะ ตวง)ไปวางทับอีกทีแลวไปทําพิธีในวัด เม่ือเสร็จจะเอาผาไปสะบัดท่ี
แมน้ําเชื่อวาเปนการสะบัดเคราะห บางพ้ืนท่ีจะมีการนําเชือกสายสินธของแตละครอบครัวเชนในครอบครัวมี 5 คนก็
นําเชือกมา 5 เสนมา เชือกนั้นจะชุบน้ํามันเพ่ือนําไปเผาเวลาทําพิธี และในวันนี้จะมีการสระเกลา สระผมของตัวเอง
ตามทิศท่ีเปนมงคลซ่ึงจะบอกในปฎิทินปใหมเมือง วันนี้สมาชิกในครอบครัวจะทําความสะอาดบานเรือน ท้ังบนเรือน
และใตถุนบาน บางทองถ่ินจะทําคานหามใสดอกไม2 ธูปเทียน ตนดอก ตนเทียน เรียกกันวา “ตนสังขาร” แลวพากัน
แหขบวนเอาคานหามไปลอยน้ําเพ่ือเปนการสะเดาะเคราะห 

  วันพญาวัน เปนวันท่ี 15 เมษายน ของทุกป วันท่ีสามของประเพณีปใหมเมือง ถือเปนวันเถลิงศก 
เปลี่ยนศักราชเริ่มตนปใหม วันนี้มีการทําบุญทางศาสนาแตเชาตรู และอุทิศกุศลไปถึงญาติผูลวงลับ หรือเรียกวา 
“ทานขันขาว” (อานเสียงลานนา “ตานขันเขา”) หลังจากนั้นนําตุงปกลงบนกองเจดียทราย และคนเฒาคนแกก็อยู
รวมพิธีเวนทานเจดียทราย ถวายชอตุงปใหม และฟงเทศนาธรรมอานิสงสปใหม ชวงบายเปนการรดน้ําดําหัว เพ่ือขอ
ขมาคนเฒาคนแก พอแม ครูอาจารย ไปสรงน้ําพระพุทธรูป 2 เจดีย 2 วันนี้คนลานนาจะทัดดอกไมนามป เพ่ือใหเกิด

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C


   แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561-2564)  
   เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง  หนา 23 

 

ความเปนมงคลแกชีวิต นอกจากนี้ ยังนิยมเริ่มตนเรียนศาสตรศิลปตางๆ เปนตนวา มนตคาถา สักยันต หรือทําพิธี
สืบชะตา ข้ึนบานใหม ไหวครู 2 และในหลายพ้ืนท่ียังมีกิจกรรมแหไมคํ้าศรี หรือไมคํ้าโพธิ์ เพ่ือสืบตออายุพระศาสนา 
และคํ้าชูอุดหนุนใหแกชีวิตเจริญรุงเรือง 

วันปากป เปนวันท่ี 16 เมษายน ของทุกป วันท่ีสี่ของประเพณีปใหม จัดวาเปนวันสําคัญอีกวันหนึ่ง
ในเทศกาลปใหมเมือง ถือเปนวันแรกของป วันนี้คนลานนาจะมารวมตัวกันเพ่ือทําบุญเสาใจบาน หรือสงเคราะหบาน 
บางแหงอาจจะตอดวยพิธีสืบชะตาหมูบาน และพากันไปขอขมา ดําหัว พระเถระผูใหญตามวัดตางๆ ดําหัวผูอาวุโส 
ผูนําชุมชน ในตอนคํ่าของวันนี้จะมีการบูชาเทียน สืบชะตา ลดเคราะห รับโชค เพ่ือใหเกิดความเปนมงคลแก
ครอบครัว ความเชื่อบางประการเก่ียวกับวันปากป ชาวลานนาจะกิน “แกงขนุน” หรือภาษาชาวบานเรียกวา “แกง
บาหนุน” กันทุกครอบครัว เพราะเชื่อวาจะหนุนชีวิตใหเจริญกาวหนา ท้ังนี้เหตุผลของการทานแกงขนุนดังกลาว 
อาจจะมาจากชื่อขนุน ท่ีมีความหมายถึงการเก้ือหนุน คํ้าจุน ครอบครัวใหเจริญรุงเรืองหรือตลอดปของคนลานนา 
และในตอนเย็นในบางพ้ืนท่ี(บางพ้ืนท่ีอาจไมกระทํา)ยังจะมี ตาวตังสี่หรือทาวท้ังสี่(เทพท้ังสี่พระองคอาจหมายถึง
พระพรหมผูมีสี่หนา) ซ่ึงมีลักษณะเปนเสามีไมขัดกันเปนสี่มุม แลวแตละมุมจะมีใบตองท่ีใสเครื่องบูชาท้ังสี่ดานหรือ
เรียกวา ควัก ในทางภาษาลานนา รวมท้ังท่ีดานลางบนพ้ืนดินก็จะมีอีกหนึ่งอันเพ่ือบูชาพระแมธรณี เชื่อวาจะเกิดสิ
ริมงคตอบาน การกระทํานี้จะทํากันเปน หมง หรือแปลวา บานท่ีอาศัยรวมกันใกลเคียงท่ีไมมีรั้วก้ันเหมือนเปนวง
เดียวกัน ถามีรั้วก้ันจะถือวาอีก หมง แตละหมงก็จะมีตาวตังสี่อยู ผูท่ีกระทําพิธีภาคเหนือเรียก ปูจานหรือมัคทายก
นั้นเองและในวันนี้จะมีการบูชาเทียนปใหมในชวงคํ่าข้ึนมาอีกเวลา จะเปนพิธีกรรมในสวนของครอบครัวท่ีจะกระทํา
กันในบานเรือนของตน พิธีกรรมดังกลาวคือ การจุดเทียนบูชาบานเรือนหรือคนลานนาเรียกวา ตามเตียนปูจาพระ
เจา โดยเทียนดังกลาวจะมีอยูสามเลม คือ เทียนบูชาลดเคราะห เทียนบูชาสืบชะตา และเทียนบูชาโชคลาภ โดยมี
การปลุกเสกโดยพระหรือมัคทายก(ปูจาน)บางทองถ่ินจะมีการ "ตามข้ีสายเทาอายุ" (การจุดเสนไฟเทาจํานวนอายุ) ข้ี
สายหรือเสนไฟนี้จะทํามาจากเสนดายพ้ืนเมือง นําไปชุบข้ีผึ้งหรือไขมัน หรือน้ํามันมะพราว ปจจุบันนิยมชุบน้ํามันพืช
ท่ีใชในครัวเพราะงายดี พอคํ่าลง ก็จะเอาข้ีสายเทาอายุไปจุดบูชาท่ีลานพระธาตุเจดียในวัด หรืออาจจุดท่ีลานทราย
หนาพระวิหาร ตรงท่ีสายตาพระเจาตก หรืออาจจุดท่ีลานบานของตัวเองก็ได การตามข้ีสายเทาอายุนี้ บางทานก็วา 
เปนการเผาอายุสังขารเกาใหพนไป บางทานก็วาเปนการเผาเสนียดจัญไร อุบาทว อาถรรพณ ขึดขวงตางๆ ท่ีติดตัว
เรามาใหหมดสิ้นไป บางทองถ่ินก็ใหเพ่ิมข้ีสายไปอีกเสนหนึ่ง ถือวาเปนการสืบชะตาตัวเรา ใหรุงเรืองรุงโรจนประดุจ
เปลวไฟในปใหมท่ีมาถึงนี้ 

  (2) ประเพณีลองสะเปา (ลอยกระทง) 

1 9ลองสะเปา 1 9  เปนประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดลําปาง ซ่ึงคลายกับประเพณีลอยกระทงของจังหวัด
อ่ืนๆ ในเมืองไทย การลองสะเปา เปนวัฒนธรรมอันเกาแกท่ีมีเฉพาะจังหวัดลําปาง 

ล อ ง ส ะ เ ป า เ ป น ภ า ษ า พ้ื น เ มื อ ง  ห ม า ย ถึ ง  ก า ร นํ า เ รื อ สํ า เ ภ า ล อ ย ไ ป ต า ม ลํ า น้ํ า                                              
มีรูปรางคลายเรือสําเภา ทํามาจากวัสดุธรรมชาติ ซ่ึงไมทําลายสิ่งแวดลอมเชน ตนกลวย ใบตอง มะละกอ ไมไผ 
ตกแตงประดับประดาดวยดอกไม กระดาษสี ในสะเปาจะใสเครื่องนุงหม  อาหารคาวหวาน ยาสูบ หมาก พลู 
ดอกไม ธูป เทียน ฯลฯ ลงไปดวย 

ลองสะเปา เปนประเพณีท่ีมาจากความเชื่อวาเปนการนําสิ่งของเดินทางไปดวยเรือสําเภา เพ่ือ
เตรียมไวใชสําหรับภพหนา และยังถือวาเปนการฝากกุศลไปหาดวงวิญญาณผูลวงลับ นอกจากนั้นยังถือเปนการลอย
ทุกขโศก เปนการบูชาและขอขมาแมน้ําอีกดวย 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9
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  (3) ประเพณีสรงน้ําพระพุทธรูปสามองค 

  พ้ืนท่ีอําเภอแมเมาะ นับเปนหนึ่งในพ้ืนท่ีท่ีมีชุมชนอาศัยตั้งรกรากมาตั้งสมัยโบราณ ทําใหมี
รากฐานทางประเพณีวัฒนธรรม และหลักฐานทางประวัติศาสตรท่ีเกาแกหลายประการสืบตอกันมาถึงปจจุบัน หนึ่ง
ในหลักฐานทางประวัติศาสตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองของอําเภอแมเมาะ ก็คือ พระพุทธรูปโบราณ 3 องค ซ่ึง
ปจจุบันประดิษฐานอยูท่ีศูนยวัฒนธรรมอําเภอแมเมาะ ตรงขามกับวัดเมาะหลวง บานเมาะหลวง ตําบลแมเมาะ 

  แตเดิมพระพุทธรูปโบราณท้ังสามองคประดิษฐานอยูท่ีวัดเมาะหลวงเกา หลังจากมีการขอใชพ้ืนท่ี
เพ่ือการทําเหมืองแรลิกไนต จึงไดยายมาประดิษฐานในพ้ืนท่ีวัดเมาะหลวงปจจุบัน เม่ือป 2535 และเม่ือวันท่ี 5 
ธันวาคม 2541 ไดยายมาวางศิลาฤกษ ในพ้ืนท่ีปจจุบัน โดยพระพุทธรูปสามองคมีความแตกตางกันโดยท่ี
พระพุทธรูปองคกลางและองคขวาสุด สรางโดยชางฝมือชาวไทใหญ ไดรับอิทธิพลดานศิลปะมาจากประเทศจีน มี
ลักษณะพระพักตร พระโอษฐ พระเนตร พระกรรณใหญ แตองคกลางเคยเกิดอุบัติเหตุทําใหตองบูรณะพระเศียรใหม 
โดยชางชาวหริภุญชัย (ลําพูน) ในอดีต จึงมีพุทธลักษณะแบบลานนา และองคซายสุด เปนองคท่ีสรางหลังสุดในยุค
รอยกวาปท่ีแลว โดยพอหนานเกษม เขมะจารี นอกจากนี้บริเวณรอบอาคารประดิษฐาน ยังมีตนโพธิ์ 2 ตน ท่ีชุมชน
นิยมนําไมคํ้าศรีมาคํ้าเพ่ือสะเดาะเคราะหสืบชะตา รวมถึงมีตนตะเคียนโบราณอายุหลายรอยปขุดไดจากบอเหมือง
อยูบริเวณดานหนาอีกดวย ซ่ึงในปจจุบันในชวงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา รวมถึงวันสงกรานต พุทธศาสนิกชนใน
ตําบลแมเมาะ จะรวมทําพิธีสักการะ สรงน้ําพระพุทธรูปท้ังสามองค เพ่ือความเปนสิริมงคล ในโอกาสข้ึนปใหมเมือง 
 

  (4) ประเพณีสรงน้ําพระธาตุแผนดินหวิด 

  แผนดินหวิด ตั้งอยูบานปงชัย หมูท่ี 5 ตําบลแมเมาะ ความหมายของแผนดินหวิด คือ ภูมิประเทศ
ท่ีถูกทางน้ําหรือสายน้ํากัดเซาะเปนรองลึกหรือกัดเซาะจนเปนหนาผาชัน ทําใหแผนดินขาดออกจากกันจึงเรียกเปน
คําพ้ืนเมืองภาคเหนือวา “แผนดินหวิด” การกัดเซาะของน้ําตามพ้ืนท่ีซ่ึงเปนหินชนิดตางๆ ไมสมํ่าเสมอเทากัน ทําให
เกิดแกงหินรูปทรงแปลกๆ เชน เปนแทงคลายพระธาตุเจดียบาง คลายรูปสัตวบาง จึงทําใหขนานนามภูมิลักษณะ
พ้ืนท่ีสวนนั้นเปน “สันหมูแมตอง” คลายรูปสุกรผอมนอนอยู หากพิจารณาพ้ืนท่ีท่ีคงสภาพไมถูกน้ํากัดเซาะจะพบวา 
มีกอนกรวดจํานวนมากยึดกันแนนทําใหกระแสน้ําไมเซาะ เชนแผนดินท่ีแข็งระดับตางๆ กัน จึงทําใหพ้ืนท่ีหลายแหง
ท่ีไมถูกกัดเซาะของน้ําเม่ือกัดเซาะจนหมดกลางเปนแทงหินยอดแหลมเปนบริเวณกวางซ่ึงสามารถตกแตง
สภาพแวดลอมพืชพรรณไมตางๆ ใหเหมาะแกการเดินเขาชื่นชมกับธรรมชาติภูมิสภาพของแทงหินลักษณะของพ้ืน
แผนดินมีความสูงต่ําแตกตางกันในสวนพ้ืนท่ีลุมต่ําอาจเกิดจากการทับถมเปนเวลานานเม่ือถูกน้ําทวมจะทรุดตัว 
ตนไมใหญท่ีเกิดข้ึนเม่ือตายไปก็ทับถมกันหลายชั้น นานนับเขาก็เปลี่ยนสภาพเปนถานหินสวนกระแสน้ําท่ีพัดพากอน
กรวดขนาดตางๆ ก็จะทับถมเปนพ้ืนท่ีระดับสูงตามริมหวย นอกจากนี้เม่ือลาวาภูเขาไฟไหลหลากเขาทวมบาน เม่ือ
ลาวาแหงแข็งตัวก็จะมีแรธาตุตางๆ เชน บะซอลท ซ่ึงมีรูพรุนเกลือนกลาดท่ัว พ้ืนท่ีสวนนี้จึงจะมีระดับสูงกวาพ้ืนท่ี
สวนท่ีลาวาหลากไปไมถึง ความเชื่อของชุมชนเนื่องจากบริเวณแผนดินหวิดเปนท่ีตั้งของบานปงชัยและหมูบาน
ใกลเคียงประชากรจํานวนหนึ่งอพยพมาจากเมืองอ่ืน เชน มาจากจังหวัดแพร จึงทําใหเกิดเรื่องเลาวาผูคนท่ีอพยพได
นําดินแดงท่ีแพะเมืองผีมาโรยไวท่ีบริเวณแผนดินหวิด ทําใหมีดินแดงอยูเปนพ้ืนดินชั้นบน ซ่ึงมิใชเปนลาวาภูเขาไฟ 
นอกจานี้กลุมผูอพยพท่ีเปนชาวไทยลาว ยังเชื่อวารูปทรงของแทงหินแหงหนึ่งใกลหนาผามีลักษณะคลายพระธาตุ 
ทําใหเชื่อวาอาจจะมีการสรางพระธาตุไวนานแลว ในเวลาตอมาพระธาตุไดพังทลายเพราะกระแสน้ําเซาะเหลือเพียง
ตนไมใหญ จึงทําใหเกิดการทําบุญบูชาพระธาตุและการจุดบั้งไฟเพ่ือขอฝนใหเกิดความอุดมสมบูรณกอนเขาสูฤดูฝน 
โดยกําหนดวันทําพิธีคือ “วันแรม 15 คํ่า เดือน 8 เหนือ” ซ่ึงอยูในชวงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน งาน
ประเพณีดังกลาวจะมีการทําบุญเลี้ยงพระสงฆในภาคเชา ฟงธรรมและมีการแสดงมหรสพแบบพ้ืนบาน ตลอดจนมี
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การจดุบั้งไฟในภาคบาย ในปจจุบันพิธีกรรมจัดข้ึนใหญโต มีการออกรานจําหนายสินคา การชกมวย ดนตรีพ้ืนเมือง 
สวนพิธีสงฆจัดทําอยางสมบูรณแบบ ในการจัดบั้งไฟไมปรากฏ ท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัยในดานอัคคีภัยของบานเรือน 
โดยเทศบาลตําบลแมเมาะมีสวนชวยเหลือในการจัดงานวันฉลองเทศกาลแผนดินหวิด เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวของ
อําเภอแมเมาะ 
 

  (5) ประเพณีแหชางผา  

 ประเพณีแหชางผา เปนประเพณีของชาวไทยใหญหรือชาวเง้ียวท่ีอาศัยอยูในบริเวณบานเมาะหลวง
ในอดีต ซ่ึงแตเดิมนั้น ชางเปนสัตวสําคัญในการทําอาชีพปางไม การถวายชางผามีตํานานมาจากเรื่องเลาในอดีตวา มี
ชางลากไมเดินไปติดหลมข้ึนมาไมได ชาวบานจึงไดบนบานจะหาชางเผือกมาถวายผีเจาท่ีแกบน หากนําชางข้ึนมาได 
ปรากฏวาชางข้ึนมาจากหลมไดจริง แตชาวบานไมสามารถหาชางเผือกมาแกบนได จึงนําผามาทําเปนตัวชางถวาย
แทน จนภายหลังไดปฏิบัติสืบตอกันมาจนกลายเปนพระเพณีโดยปจจุบันทุกๆชวงเทศกาลสงกรานต ชาวบานจะทํา
ชางผาพรอมดวยขบวนแห ท่ีประกอบดวยเครื่องครัวทานและปจจัยตางๆ แหวนรอบอุโบสถ 3 รอบ ในบรรยากาศ
สนุกสนาน มีการละเลนเอาชางผามาชนกัน สรางความสนุกสนานและสามัคคีของคนในชุมชน กอนนําปจจัยถวาย
แกวัด ซ่ึงเม่ือวันท่ี 15-16 เมษายนท่ีผานมา มีการแหชางผาท่ีวัดทุงกลวยโพธาราม, วัดเมาะหลวง ตําบลแมเมาะ 
และวัดหัวฝาย ตําบลบานดง ซ่ึงถือวาเปนประเพณีหนึ่งเดียวในประเทศ ท่ียังคมอนุรักษและสืบสานมาอยางตอเนื่อง
ในทุกๆป 

 (6) บูชาศาลหลักเมือง 

 โดยท่ัวไป เสาหลักเมืองจะอยูประจําแตละจังหวัดลําปาง แตท่ีอําเภอแมเมาะเปนแหงเดียวใน
ประเทศท่ีมีเสาหลักเมืองประจําอําเภอ ซ่ึงอดีตเคยอยูคูกับหมูบานเมาะหลวง ชุมชนใหญในอดีตของอําเภอแมเมาะ 
ตอมาหลังจากการขอเขาใชพ้ืนท่ีของ กฟผ.แมเมาะ เพ่ือการทําเหมือง ไดมีการอพยพราษฎรบานเมาะหลวง พรอม
อัญเชิญศาลหลักเมืองมาอยู ณ บริเวณขางท่ีทําการอําเภอแมเมาะ โดยพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจะจัดข้ึนทุกๆป
ในชวงหลังเทศกาลสงกรานต พรอมๆกับการรดน้ําดําหัวผูสูงอายุในตําบลแมเมาะ โดยมีสวนราชการ ภาคเอกชน
และประชาชนในพ้ืนท่ีเขารวมบวงสรวงสักการะจํานวนมาก เพ่ือความเปนสิริมงคลในปใหมเมืองแกอําเภอแมเมาะ 
และชุมชนในพ้ืนท่ี 

 

 8.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปญญาทองถ่ินของตําบลแมเมาะ เปนภูมิปญญาท่ีชาวบานคิดข้ึนและนํามาใชในการแกปญหา 
เปนเทคนิควิธี-องคความรูของชาวบาน ท้ังทางกวางและทางลึกท่ีชาวบานคิดเอง ทําเอง โดยอาศัยศักยภาพท่ีมีอยู
แกปญหาการดําเนินชีวิตในทองถ่ินไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย ซ่ึงไดสืบทอดและเชื่อมโยงมาอยางตอเนื่องตั้งแต
อดีตถึงปจจุบัน ภูมิปญญาของตําบลแมเมาะท่ียังคงหลงเหลือและสืบทอดตอๆ กันมามีหลากหลาย และมีปราชญ
ชาวบานสืบทอดใหแกบุคคลรุนหลังตอไป ดังนี้ 

 นายมนัส  ปนดี  ภูมิปญญาดาน  ทํากลอง กลองมองเซิง กลองแอว กลองเง้ียว  

กลองท่ึงถ้ึง และซอมแซมกลองทุกชนิด 
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 นายอภิเษก  ปนดี ภูมิปญญาดาน ศิลปะ (ดนตรี วรรณกรรมพ้ืนบาน  

ประติมากรรม 

 นายบุญสง หลายแกว ภูมิปญญาดาน เครื่องครัวสืบชะตาทําบุญบาน หรือทําบุญ 

สวนบุคคล 

 นายศิริพงศ วงศเปย ภูมิปญญาดาน ตีกลองปูจา 

 นายแดง ทนันชัย  ภูมิปญญาดาน ตีกลองปูจา 

 นายชํานาญ ฮอธิวงศ ภูมิปญญาดาน ตีกลองยาว 

 นางรวงทอง รักษสกุล ภูมิปญญาดาน นาฎกรรม (ดนตรี – นาฏศิลปพ้ืนเมือง) 

 นางจันทรทิพย ปนดี ภูมิปญญาดาน ตัดตุง การถักเหรียญ ฟอนมองเซิง 

 นายเกษม เขมจารี ภูมิปญญาดาน จิตกรรมและประติมากรรมพ้ืนบาน 

 นายอรุณ  แกวคิด ภูมิปญญาดาน โรงเรียนแกจน 

 นายติคํา สุวรรณมณี ภูมิปญญาดาน แตงบทคาว จอย ซอ 

 นางไหล วงศจักร  ภูมิปญญาดาน ขับรอง คาว จอย ซอ 
 

ภาษาทองถ่ินของตําบลแมเมาะ มีภาษาเหนือ (ลานนา) หรือท่ีชาวบานในภาคเหนือเรียกวา “กํา
เมือง” ในปจจุบันชาวตําบลแมเมาะโดยเฉพาะวัยรุนไดหันมาใชภาษาไทยกลางกันมากข้ึน เพราะวัยรุนเหลานี้สวน
ใหญไดรับการศึกษาท่ีดีเทียบเทากับคนในภาคกลางหรือกรุงเทพมหานคร แตคนท่ัวไปและคนเฒาคนแกยังใชภาษา
เหนือเปนภาษาหลักกันอยู ท้ังนี้ชาวตําบลแมเมาะสวนใหญจะสามารถสื่อสารไดท้ังภาษาเหนือของทองถ่ินตนเอง
และภาษาไทยกลาง  

 

 8.4 สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

  สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึกในตําบลแมเมาะ ไดรับการพัฒนาดวยกลุมอาชีพท่ีเทศบาลตําบล 
แมเมาะไดสงเสริมและสนับสนุน จัดอบรมใหความรู พัฒนาผลิตภัณฑ จนเปนท่ีรูจักท้ังในระดับพ้ืนท่ี จังหวัด และ
ประเทศ ดังนี้ 

 น้ําพริกกรอบสมุนไพร   

- ประเภทผลิตภัณฑอาหาร โดยกลุมแมบานเกษตรกรบานเมาะหลวง หมูท่ี 8 

 เชิงเทียนดอกบัว 

- ประเภทสมุนไพรไมใชอาหาร โดยกลุมอัพศิลาดล บานปงชัย หมูท่ี 5 

 ดอกไมผาใยบัว 

- ประเภทของใช ของประดับ ตกแตง ท่ีระลึก โดยกลุมประดิษฐดอกไมผาใยบัว บานหางฮุง  
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 รูปพระบรมฉายาลักษณ ร.5 (ภาพนูนต่ํา) 

- ประเภทของใช ของประดับ ตกแตง ท่ีระลึก โดยกลุมศิลปลายนูนต่ํา บานหางฮุง หมูท่ี 3 

 ผลิตภัณฑบํารุงผิวจากสมุนไพร 

- ประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร โดยกลุมอาชีพสมุนไพรลําเพย บานเวียงสวรรค หมูท่ี 9 

 ลูกประคบ 

- ประเภทสมุนไพร โดยกลุมนวดแผนไทยบานเวียงสวรรค หมูท่ี 9 

 ผาหมนวม 

- ประเภทของใช โดยกลุมตัดเย็บผาหมบานเวียงสวรรค 

 สบูจากสมุนไพร 

- ประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร โดยกลุมสบูสมุนไพร บานใหมมงคล 

 แหนมแปรรูป 

- ประเภทอาหาร โดยกลุมแปรรูปอาหารจากสัตว แหนม แคบหมู  
 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 

 9.1 น้ํา 

ตําบลแมเมาะแมไมมีแมน้ําท่ีสําคัญไหลผาน แตยังถือวาอยูในเขตพ้ืนลําน้ําแมเมาะ ไหลผาน    
บานหางฮุง บานหวยเปด มีแหลงน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญ ไดแก หวยไคร , หวยปาไผ, หวยจําปาเดาะ, หวยเปด,     
หวยแมเมาะ, หวยคิง, หวยแมปง, หวยน้ํางาม, หวยเกางาม, หวยปาคํา, หวยจําปง, หวยจํานอย เปนตน ซ่ึงลําหวย 
หนองน้ําเหลานี้ แมวาในฤดูฝนจะมีน้ํามาก (ปริมาณฝนในชวงฤดูฝน ท้ังสิ้น 212.5 มิลลิเมตร) แตดวยสภาพพ้ืนท่ี
ความชันทําใหน้ําไหลและลนเขาพ้ืนท่ีหมูบาน แตในฤดูแลงกลับไมมีน้ําเพียงพอท่ีจะทําการเกษตร (ปริมาณฝน
ในชวงฤดูแลง ท้ังสิ้น 2.3 มิลลิเมตร) 
 

นอกจากแหลงน้ําธรรมชาติแลว ตําบลแมเมาะยังมีแหลงน้ําท่ีสรางข้ีน ไดแก อางเก็บน้ําหวยไคร 
บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 (แหลงน้ําสําหรับประปาภูมิภาค อําเภอแมเมาะ), อางเก็บน้ําหวยคิงตอนบน บานเมาะหลวง 
หมูท่ี 8 ,อางเก็บน้ําหวยคิงตอนลาง บานหวยคิง หมูท่ี 6 , อางเก็บน้ําบอเงินผัน บานเมาะสถานี หมูท่ี 4, อางเก็บน้ํา
แมเมาะสถานี บานเมาะสถานี หมูท่ี 4, อางเก็บน้ําแมปง บานปงชัย หมูท่ี 5 และอางเก็บน้ําหวยปาไผ บานเมาะ
หลวง หมูท่ี 8, สระน้ําเฉลิมพระเกียรติ บานเมาะหลวง หมูท่ี 8, สระเก็บน้ําบานนาแขมพัฒนา หมูท่ี 11 ถือเปน
แหลงน้ําท่ีสําคัญท่ีประชาชนใชในการทําเกษตรกรรม และการอุปโภคบริโภค (สําหรับน้ําประปาท้ังสวนภูมิภาคและ
หมูบาน)  
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 9.2 ปาไม 

  ปาไมในตําบลแมเมาะ ท่ีพบในพ้ืนท่ีมีลักษณะเปนปาเบญจพรรณ บริเวณบานปงชัย หมูท่ี 5 และ
ปาเตงรัง ดินภูเขาไฟ บริเวณบานเมาะหลวง หมูท่ี 8 ลักษณะท่ัวไปเปนปาโปรง พ้ืนท่ีปาไมไมรกทึบ มีตนไมขนาด
เล็กและขนาดกลาง 
 

 9.3 ภูเขา 

เนื่องจากตําบลแมเมาะ เปนท่ีราบระหวางภูเขา แบงภูมิประเทศออกเปน 3 สวน คือ บริเวณท่ีราบ
ลุมแมน้ํา พ้ืนท่ีราบเชิงเขา และเขตภูเขาสูง โดยเขตภูเขาสูง มีลักษณะหินเศษหินภูเขาไฟยุคเพอรโมไทรแอลซิก  
พ้ืนท่ีมีความสูงชันมาก  มียอกเขาระเกะระกะ ไมปรากฏเปนสันเขาชัดเจน  รองน้ําเปนรูปตัววีลึก  ผนังรองน้ําชัน 
และในตําบลแมเมาะยังพบวารองรอยของภูเขาไฟท่ีดับแลว 
 

 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

  (1) ทรัพยากรน้ํา ในอดีตแหลงน้ําของตําบลแมเมาะมีความอุดมสมบูรณ เปนแหลงอาหารของคน
ในตําบล แตในปจจุบันลําหวยเกิดการตื้นเขินและแหงแลงมากในฤดูแลง ในฤดูน้ําหลากน้ําจะลนจากอางเก็บน้ํา ทํา
ใหเกิดน้ําไหลเขาทวมในหมูบานบางแหง  สวนในฤดูน้ําแลงจะเหือดแง ทําใหไมมีน้ําเพียงพอในการทําการเกษตร 

  (2) ทรัพยากรปาไม พ้ืนท่ีปาไมของตําบลแมเมาะ มีแนวโนมลดลง เนื่องจากสาเหตุสําคัญหลาย
ประการ ไดแก ไฟปาท่ีเกิดจากการเผาปา การบุกรุกทําลายปา เพ่ือตองการท่ีดินเปนท่ีอยูอาศัยและทําการเกษตร 
และการทําเหมืองแรลิกไนตเพ่ือเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาของโรงไฟฟาแมเมาะ ปจจุบันเทศบาลตําบล
แมเมาะ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย(แมเมาะ) หนวยงานราชการและเอกชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังประชาชนใน
ตําบลแมเมาะไดรวมกันอนุรักษปาไมตําบลแมเมาะ โดยการปลูกตนไม บวชปา สรางฝาย เปนประจําทุกป 
นอกจากนั้นไดมีการตั้งกลุมองคกรเพ่ือพิทักษและรักษาปาชุมชนในตําบลแมเมาะ ไดแก กลุมปาชุมชนบานเมาะ
หลวง และกลุมปาชุมชนบานปงชัย 
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สวนที่ 2 

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560) 

 
 

1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 – 2560 

 1.1 สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ 

  ผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา ภายใตแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลแมเมาะ ป พ.ศ. 2557 – 
2560 ในการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติหรือดําเนินการไมเปนไปตามแผนพัฒนาเทาท่ีควร เนื่องมาจากมีโครงการและ
กิจกรรมในแผนพัฒนาจํานวน แมวาเทศบาลตําบลแมเมาะจะมีงบประมาณมากพอสมควร แตก็ยังไมเพียงพอตอการ
บริหารและจัดทําบริการสาธารณะใหเปนไปตามแผนพัฒนา ทําใหประสิทธิผลของการพัฒนาไมสามารถดําเนินการ
ไดตามแผนพัฒนามากนัก อยางไรก็ตามสวนหนึ่งก็สามารถแกไขปญหาความเดือดรอนใหประชาชนไดพอสมควร 
 

  - ขอมูลรายรับรายจายงบประมาณในปท่ีผานมา พ.ศ. 2557 – 2560 
 

ขอมูลรายรับตามงบประมาณรายจายประจําป 

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 
 

ขอมูลจาก กองคลัง เทศบาลตําบลแมเมาะ 

รายการ 
รายรับตามงบประมาณประจําป 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560* 

รายได 

- หมวดภาษีอาการ 

 

17,883,259.18 

 

17,132,789.79 

 

16,528,252.42 

 

- 

- หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและ 

  ใบอนุญาต 

 

1,856,877.60 

 

1,154,998.75 

 

1,515,103.30 

 

- 

- หมวดรายไดจากทรัพยสิน 4,207,259.97 4,091,467.00 3,589,279.82 - 

- หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและ 

  การพาณิชย 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- หมวดรายไดเบ็ดเตลด็ 1,853,335.72 1,119,225.00 1,320,840.00 - 

- หมวดรายไดจากทุน - - 56,150.00 - 

-  หมวดภาษีจัดสรร 123,499,749.78 118,160,160.79 116,036,376.66 - 

- หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 32,199,703.00 33,198,833.00 31,050,208.00 - 

รวมเงินรายรับท้ังสิ้น 181,500,185.25 174,931,474.33 170,096,210.20 - 

*หมายเหตุ : ขอมูลรายรับงบประมาณประจําป พ.ศ. 2560 ไมมีขอมูล เนื่องจากยังไมส้ินสุดงบประมาณ 
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ขอมูลรายจายตามงบประมาณรายจายประจําป 

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 
 

ขอมูลจาก กองคลัง เทศบาลตําบลแมเมาะ 

รายการ 
รายจายตามงบประมาณประจําป 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560* 

รายจายตามงบประมาณรายจาย 

แผนงานบริหาร 

- หมวดงบกลาง 

- หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง) 

- หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 

- หมวดคาตอบแทน 

- หมวดคาใชสอย 

- หมวดคาวัสด ุ

- หมวดคาสาธารณปูโภค 

- หมวดเงินอุดหนุน 

- หมวดรายจายอ่ืน 

 

 

5,629,841.00 

4,111,443.00 

31,554,646.00 

9,865,984.00 

14,310,138.90 

9,780,369.98 

1,788,967.11 

10,545,164.21 

5,944,460.00 

 

 

6,542,101.30 

4,426,920.00 

37,221,452.00 

6,421,793.00 

18,274,793.07 

10,205,620.36 

1,988,347.47 

10,581,634.98 

30,000.00 

 

 

6,930,092.09 

4,426,920.00 

40,929,042.00 

5,106,670.00 

19,397,700.05 

9,750,592.71 

2,218,237.59 

10,611,553.69 

68,000.00 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

รวมรายจายแผนงานบริหาร 93,531,014.20 95,692,662.18 99,438,808.13 - 

แผนงานพัฒนา 

- หมวดคาครภุัณฑ 

-  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

 

11,227,365.36 

49,793,206.00 

 

6,452,726.50 

59,961,650.50 

 

17,841,480.00 

47,318,947.37 

 

- 

- 

รวมรายจายแผนงานพัฒนา 61,020,571.00 66,414,377.00 65,160,427.37 - 

รวมรายจายตามงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 154,551,585.56 162,107,039.18 164,599,235.50 - 

รายรับจริงสูงกวารายจายจริง 26,948,599.69 12,824,435.15 5,496,974.70 - 

*หมายเหตุ : ขอมูลรายรับงบประมาณประจําป พ.ศ. 2560 ไมมีขอมูล เนื่องจากยังไมส้ินสุดงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561-2564)  
                 เทศบาลตําบลแมเมาะ อาํเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 31 

 

- จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาของปท่ีผานมา พ.ศ. 2557 – 2560 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ป พ.ศ. 2557 ป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 2559 ป พ.ศ. 2560 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ดานสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 101 73,109,000 23 13,761,800 88 107,109,000 61 78,932,400 

2. ดานการอนุรักษและบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

16 

 

14,330,000 7 4,500,00 15 5,693,000 8 9,226,000 

3. ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 21 14,330,000 39 7,740,060 22 6,400,000 36 13,620,000 

4. ดานสังคมและสุขภาวะอนามัย 56 15,810,000 91 92,999,720 47 9,986,520 38 9,345,000 

5. ดานการศึกษาและภูมิปญญา 34 17,967,200 25 24,130,000 19 25,651,550 20 22,140,000 

6. ดานการเมืองและการพัฒนาองคกร 42 30,950,000 40 31,870,000 37 32,400,000 25 6,410,000 

รวม 270 167,118,699 225 175,001,580 228 187,240,070 188 139,673,400 

ขอมูลจาก : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ( e-Plan ) 

 

 1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  (1) การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

   การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 
2560 ดังนี ้

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ป พ.ศ. 2557 ป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 2559 ป พ.ศ. 2560* 

โครงการตาม
แผนพัฒนา 

โครงการท่ี
ดําเนินการ 

โครงการตาม
แผนพัฒนา 

โครงการท่ี
ดําเนินการ 

โครงการตาม
แผนพัฒนา 

โครงการท่ี
ดําเนินการ 

โครงการตาม
แผนพัฒนา 

โครงการท่ี
ดําเนินการ 

1. ดานสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 101 28 23 12 88 23 61  

2. ดานการอนุรักษและบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

16 8 7 3 15 3 8  

3. ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 21 5 39 27 22 13 36  

4. ดานสังคมและสุขภาวะอนามัย 56 23 91 30 47 27 38  

5. ดานการศึกษาและภูมิปญญา 34 17 25 13 19 14 20  

6. ดานการเมืองและการพัฒนาองคกร 42 19 40 24 37 20 25  

รวม 270 100 225 109 228 100 188  

หมายเหตุ : ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยังไมมีขอมูลโครงการที่ดําเนินการ เนื่องจากหวงเวลาในการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  

อยูในชวงตนปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

 (2) การประเมินประสิทธิภาพผลแผนพัฒนาทองถิ่นในเชิงคุณภาพ 

  ผลการพัฒนาทองถ่ินเชิงคุณภาพในปท่ีผานมาไดมีการพัฒนาและชวยแกปญหา/ความ
ตองการและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในท้ัง 6 ดานยุทธศาสตร ดวยเทศบาลตําบลแมเมาะมี
งบประมาณพอสมควร ประกอบกับในพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะมีหนวยงานท่ีสนับสนุนงบประมาณดานการพัฒนาจาก
หนวยงาน/กองทุนตางๆในพ้ืนท่ี ทําใหสามารถดําเนินการตามแผนพัฒนาท่ีกําหนดไวไดระดับหนึ่ง จากผลการ
ประเ มินความพึงพอใจต อการบริการสาธารณะของ เทศบาลตํ าบลแม เมาะ อยู ในระดับ  “ดี” ถึ ง  
“ดีมาก”  และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ อยางไรก็ตามทางเทศบาลตําบลแมเมาะจะมีพัฒนา และนําขอเสนอแนะจาก
ท้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ และประชาชนมาเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป 
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2. ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

 2.1 ผลท่ีไดรับหรือผลท่ีสําคัญ 

  ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีผานมาเทศบาลตําบลแมเมาะ ไดนําโครงการ/กิจกรรมตางๆ 
ท่ีไดบรรจุไวในแผนพัฒนามาใชเปนกรอบในการดําเนินงาน ซ่ึงกรอบท่ีจัดทํานั้นไดมาจากการประชาคมทองถ่ินของ
ประชาชนในแตละหมูบาน แลวนํามาจัดทําเปนโครงการดานตางๆ โดยการดําเนินงานสามารถแบงออกเปนแนวทาง
ในการพัฒนาตําบล 6 ดาน สรุปไดดังนี้ 

  (1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ผลการพัฒนาของเทศบาลตําบลแมเมาะในปท่ีผานมา ไดมีการพัฒนา
และชวยแกปญหาความเดือดรอนและบรรเทาความตองการของประชาชนในดานโครงสรางพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภคไดระดับหนึ่ง โดยมีการกอสรางถนน คสล. ซอมแซม/ปรับปรุงถนนลูกรัง หินคลุก กอสรางระบบ
ระบายน้ํา คสล. การขยายไฟฟาแรงตํ่า ติดตั้งไฟสองสวาง ไฟสาธารณะ ซอมบํารุง/ขยายเขตประปา อาคารตางๆ  
เปนตน 

  (2 )  ด านสิ่ งแวดลอม  เทศบาล ตําบลแม เมาะ  ได เล็ ง เห็นความสํ า คัญของปญหาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในการใชทรัพยากรธรรมชาติและขาด
จิตสํานึกในอนุรักษ ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงเทศบาลตําบลแมเมาะไดดําเนินการ
แกปญหา โดยจัดอบรมใหความรู สรางจิตสํานึกในการอนุรักษ บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม     
ทําใหมีการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคา มีการพัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยูข้ึน 

  (3) ดานเศรษฐกิจ เทศบาลตําบลแมเมาะไดมีโครงการสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนดําเนินงาน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมการทําเกษตรและมีการรวมกลุมพัฒนาผลิตภัณฑ โดยอาศัยภูมิปญญาชาวบาน 
ทําใหประชาชนท่ีเขารวมโครงการมีชีวิตท่ีพอเพียงและมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ รวมท้ังสงเสริมการทองเท่ียวใน
พ้ืนท่ีเปนการกระตุนเศรษฐกิจ 

  (4) ดานสังคมและสุขภาวะอนามัย การสงเสริมดานสังคมสงเคราะหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ        
คนพิการและผูดอยโอกาสในตําบล การรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม/เทศกาล
สงกรานต การเสริมสรางและสนับสนุนระบบรักษาความสงบเรียบรอยใหกับชุมชนใหปลอดยาเสพติด อบายมุข การ
เอาใจใสดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในตําบลใหมีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ถือเปน
อีกหนึ่งภารกิจท่ีเทศบาลตําบลแมเมาะดําเนินงาน โดยมีการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล 
สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุม อสม. มีการรณรงคและปองกันโรคติดตอในชุมชน ซ่ึงประชาชนมีความพึงพอใจ
ตอโครงการและกิจกรรมการพัฒนาดานสาธารณสุขอยูในระดับท่ีนาพอใจ และเนนใหชุมชนมีสวนรวมกับเทศบาล
ตําบลแมเมาะ เปนการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนทําใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

  (5) ดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถ่ิน เทศบาลตําบลแมเมาะมีการสงเสริมการเรียนรูในทุก
ระดับ มีการสนับสนุนดานกีฬาสงเสริมใหประชาชนออกกําลังกาย ตลอดจนรักษาศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเปนเอกลักษณของชุมชน ทําใหประชาชนมีคุณภาพ สามารถพัฒนา
ตนเองใหเขากับยุคและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีสุขภาพท่ีดีท้ังทางกายและจิตใจ 
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  (6) ดานระบบการบริหารและบริการ เทศบาลตําบลแมเมาะมีการพัฒนาบุคลากร โดยสงบุคลากร
ไปศึกษาดูงาน อบรมความรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน รวมท้ังจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องใชตางๆ เพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานและบริการประชาชนไดรวดเร็วและทันสมัย ตามหลักธรรมาภิบาล ดวยความโปรงใส ตรวจสอบ
ได และมีการสงเสริมการบริหารงานทองถ่ินโดยใชเทคนิคระบบสารสนเทศเพ่ือความรวดเร็ว ท่ัวถึงและมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ 

 

3. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

  จากการดําเนินงานท่ีผานมาของเทศบาลตําบลแมเมาะ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
สามารถสรุปปญหาและอุปสรรคการดําเนินงาน ไดดังนี้ 

  1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินมีปจจัยท่ีเก่ียวของคอนขางมาก ปญหาหนึ่งท่ีพบคือความสัมพันธ

ของการสั่งการของการจัดทําแผน และ การจัดทํางบประมาณประจําปหนังสือสั่งการตาง นโยบายของรัฐบาล 

นโยบายเรงดวน จะเห็นไดวาการสั่งการและการจัดทํางบประมาณของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดสั่ง

การมาภายหลังการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จึงไมสามารถดําเนินการไดอยางทันทวงที  

  2. ปญหาเรื่องพ้ืนท่ีของตําบลแมเมาะ ไมมีเอกสารสิทธิ์ หรือ เปนพ้ืนท่ีปา การจัดทําโครงการเพ่ือ

แกไขปญหา และความตองการของประชาชนอาจใชเวลาในการดําเนินการคอนขางมาก และบางพ้ืนท่ีสามารถเขา

ดําเนินการได ทําใหปญหาหลายอยางยังคงอยู 

  3. ความคลองตัวของแผนพัฒนาทองถ่ิน เนื่องจากท่ีผานมาทําใหประชาชนพลาดโอกาสในการ

พัฒนาพอสมควร เนื่องจากแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีผานมาทําใหไมสามารถแกไขปญหาไดทันทวงที เชน การไมสามารถ

นําโครงการในปถัดไปมาใชไดเลยหากไมมีการเปลี่ยนแปลงแผน เนื่องจากบางปญหาความตองการของประชาชนใน

พ้ืนนี่ยอมมีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จึงไมสามารถสนองตอบความตองการและแกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชนไดอยางทันตอเหตุการณ     

  แนวทางแกไขสําหรับการพัฒนาท่ีจะสามารถทํางานกับประชาชนไดอยางถูกตองและทําใหงานมี

ประสิทธิภาพ ไดแก 

 (1) การมีสวนรวมของประชาชน (People Participation) เปนหัวใจของงานพัฒนาทองถ่ิน โดย
ยึดหลักประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจวางแผนงาน การปฏิบัติการและรวมบํารุงรักษา 
 (2) การชวยเหลือตนเอง (Aided Self - Help) เปนแนวทางในการพัฒนาท่ียึดหลักการสําคัญ 
คือ ตองพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินพ่ึงตนเองไดมากข้ึน โดยภาครัฐคอยใหการชวยเหลือ สนับสนุน ในสวนท่ีเกิน
ขีดความสามารถของประชาชนตามโอกาสและหลักเกณฑท่ีเหมาะสม 

 (3) ความคิดริเริ่มของประชาชน (Initiative) การทํางานกับประชาชนและทองถ่ินตองยึดหลักการ
ท่ีวา ความคิดริเริ่มตองมาจากประชาชนในทองถ่ิน หมูบาน ซ่ึงตองใชวิถีแหงประชาธิปไตย และหาโอกาสกระตุนให
การศึกษา ใหประชาชนเกิดความคิด แสดงออกซ่ึงความคิดเห็นอันเปนประโยชนตอทองถ่ิน หมูบานและตําบล 
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 (4) ความตองการของชุมชน (Felt - Needs) การพัฒนาหมูบาน ทองถ่ินตองใหประชาชนและ
องคกรภาคประชาชนคิดและตัดสินใจบนพ้ืนฐานความตองการของทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดความคิดท่ีวางานเปนของ
ประชาชน และจะชวยกันดูแลรักษาตอไป 
 (5) การศึกษาภาคชีวิต (Life - Long Education) ถือเปนกระบวนการใหการศึกษาภาคชีวิตแก
ประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคน พัฒนาทองถ่ิน โดยการใหการศึกษา ตองใหการศึกษาและ
พัฒนาอยางตอเนื่องกันไป ตราบเทาท่ีบุคคลยังดํารงชีวิตอยูในชุมชน/หมูบาน 
 
 การแกไขปญหา 

1. การจัดเรียงลําดับปญหาความตองการโดยใชมติของประชาชนในเวทีประชาคมทองถ่ิน ระดับ
หมูบานเปนหลักในการคัดเลือกปญหาท่ีจําเปน สําคัญ และเรงดวนกอนเปนอันดับแรก 

2. โครงการขนาดใหญ ทางผูบริหารทองถ่ินจะประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ เชน ทาง
องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   สํานักงานทรัพยากรน้ํา  สํานักงานทรัพยากร
บาดาล  กรมชลประทาน เปนตน  แตอยางไรก็ดีปญหาความตองการหรือโครงการท่ีขอประสานงานอาจไมไดรับการ
ตอบสนองอยางทันทวงที ซ่ึงหนวยงานขอรับการสนับสนุน อาจมีขอจํากัดเรื่อง งบประมาณ เปนตน  
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สวนที่ 3 
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 

ในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ ไดนํากรอบการพัฒนาประเทศไทย         
ตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบาย
ของรัฐบาล แผนพัฒนากลุมจังหวัดฯ แผนพัฒนาของจังหวัดลําปาง กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดลําปางและนโยบายการพัฒนาของผูบริหารเทศบาลตําบลแมเมาะ มาใชในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาใหเชื่อมโยงสอดคลองกับบริบทศักยภาพและความตองการของประชาชน ในเขต
เทศบาลตําบลแมเมาะ โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ  20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ภายหลังผลประชามติเม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 25591 “ยุทธศาสตรชาติ” จะเปนกรอบอยางหนึ่ง

ในการจัดทํานโยบายและการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลชุดตอๆ ไป เชน  
มาตรา 65 รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลัก 

ธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดัน
รวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว  

การจัดทํา การกําหนดเปาหมาย ระยะเวลาท่ีจะบรรลุเปาหมาย และสาระท่ีพึงมีในยุทธศาสตรชาติ 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ  ท้ังนี้ กฎหมายดังกลาวตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับการมีสวน
รวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคสวนอยางท่ัวถึงดวย  

ยุทธศาสตรชาติ เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
มาตรา 275 ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีกฎหมายตามมาตรา 65 วรรคสอง ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอย

ยี่สิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ และดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งป นับแต
วันท่ีกฎหมายดังกลาวใชบังคับ 

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป สรุปไดดังนี้ 

วิสัยทัศน : 
 

 

   
 
 
 
 
 

 

                                                           
        1 ผลประชามติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 มีผูมาออกมาใชสิทธิ์รอยละ 59.4 หรือ 29.7 ลานคน จากผูมีสิทธิป์ระมาณ 50 ลานคน โดย
จํานวน 16.8 ลานคนหรือรอยละ 61.35 เห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ  

ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว  
ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ประเด็นยุทธศาสตร : 
เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ

พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบตอการบรรลุ
ซ่ึงผลประโยชนแหงชาติ ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง เปนประเทศพัฒนาแลว และสราง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเปน ธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ จึง
กําหนดยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ดานความม่ันคง 
กลยุทธ 

(๑) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคง ทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สราง
ความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล  

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบ
ใหม 

(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
ม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

(๗) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
กลยุทธ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคาการลงทุน พัฒนาสูชาติการคา 
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน และสงเสริม

เกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิต

ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล  
(๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา

ระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ 
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการขนสง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา

ประเทศ สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 : ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
กลยุทธ 

(๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
(๒) การยกระดับการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง  
(๓) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี  
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย  

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
กลยุทธ 

(๑) สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(๓) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรม ท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(๔) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 
(๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
กลยุทธ 

(๑) จัดระบบ อนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดลอม  

 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
กลยุทธ 

(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม  
(๒) การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
(๖) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(๗) ปรับปรุง การบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ  
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
หลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) สิ้นสุดลง สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)2 อันจะนําไปสูการกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  

ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะ
แวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยง ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ 
อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง การเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ
ในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาประสิทธิภาพของการผลิต ความสามารถในการแขงขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12             จึง
จําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้  

(1)  การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2)  คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
(3)  การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 
(4)  การพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

จากสถานะของประเทศไทยและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู ทําให    
การกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และ
กรอบหลักการของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลาง
ของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ท่ี 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได
ปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคงและยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขและนําไปสู    การ
บรรลุวสิัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร : 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
กลยุทธ 

(๑) สงเสริมใหเด็กปฐมวัย มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม 
(๒) พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค ทักษะการทํางานและการใชชีวิตท่ีพรอมเขาสู

ตลาดงาน  
(๓) ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ และใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ 
(๔) ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง 

 
 
 

                                                           
        2 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เสนอ โดยมีความเห็นเพิ่มเติมวาแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 ตองมีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  20 ป และมีการแปลงยุทธศาสตรชาติดังกลาวเปนแผนงาน/โครงการในชวง  5 ป โดยระบุแผนปฏิบัติการและกําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จที่เปนรูปธรรม รวมทัง้ใหมีการประเมินผลของการดําเนินงานทุกรอบ  1 ป และ 5 ป  
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ยุทธศาสตรท่ี 2 : การสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
กลยุทธ 

(๑) เพ่ิมโอกาสใหกับกลุมประชากรรอยละ 40 ท่ีมีรายไดต่ําสุดใหเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพของ
รัฐ  

(๒) กระจายการใหบริการภาครัฐ ท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ี มีคุณภาพให
ครอบคลุมและท่ัวถึง 

(๓) การเสริมสรางชุมชนเขมแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 
กลยุทธ 

(๑) ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐาน 
(๒) ตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพในปจจุบัน เพ่ือยกระดับไปสู

อุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง 
(๓) วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
(๔) เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ 
(๕) ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบ เพ่ือสงเสริมการคาท่ีเปนธรรมและอํานวยความ

สะดวกการคาการลงทุน  
(๖) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงินท้ังในตลาดเงินและตลาดทุนใหสา 

มารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดตนทุนในการใหบริการ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 
กลยุทธ 

(๑) พัฒนาหลักเกณฑการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) 
(๒) เพ่ิมพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจเพ่ือใหบรรลุเปาหมายรอยละ 15 ของพ้ืนท่ีประเทศ โดยสงเสริมการ

ปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว 
(๓) เรงรัดใหมีการประกาศใชรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา และแผนบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา 
(๔) ผลักดันกฎหมายและกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเปนพลังงาน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 :  การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่งและ
ย่ังยืน 

กลยุทธ 
(๑) สรางจิตสํานึกของคนในชาติใหมีความหวงแหนและธํารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย  
(๒) เสริมสรางความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาค

การเมือง 
(๓) พัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ 
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(๔) สงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความม่ันคง 
(๕) ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยกระบวนการสันติสุข

แนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี บนพ้ืนฐานความ
แตกตางทางอัตลักษณและชาติพันธ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6 :  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ                       
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

กลยุทธ 
(๑) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน 
(๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ สรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง

ภาครัฐ 
(๓) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๔) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 

ยุทธศาสตรท่ี 7 :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
กลยุทธ 

(๑) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน คมนาคมขนสง พัฒนาขนสงทางราง ขนสงสาธารณะ 
โครงขายถนน ขนสงทางอากาศ ขนสงทางน้ํา 

(๒) การพัฒนาระบบโลจิสติกส พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส การอํานวยความ
สะดวกทางการคา 

(๓) การพัฒนาดานพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน การใชพลังงานทดแทน สงเสริม
ไทยเปนศูนยกลางพลังงาน 

(๔) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ  สรางความม่ันคง
ปลอดภัยทางไซเบอร 
 

ยุทธศาสตรท่ี 8 :  การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
กลยุทธ 

(๑) สงเสริมการลงทุน การวิจัยและพัฒนา ผลักดันในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม ลงทุนวิจัยและ
พัฒนากลุมเทคโนโลยีท่ีไทยมีศักยภาพ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย 
เสริมสรางระบบการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 

(๒) พัฒนาใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี สงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมดานการ
ออกแบบและการจัดการธุรกิจ 

(๓) พัฒนาสภาวะแวดลอมของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ท้ังดานบุคลากร  
โครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ 
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ยุทธศาสตรท่ี 9 :  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
กลยุทธ 

(๑) พัฒนาสภาพแวดลอมเมือง ศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู  เอ้ือตอการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) พัฒนาฟนฟูพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก เปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศท่ีขยายตัวอยางมีสมดุล 

(๓) พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน เปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน
บาน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 10 :  ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
กลยุทธ 

(๑) สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุน 
(๒) การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ 
(๓) การสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ 

 

1.3 ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ 

1.เสริมสรางสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการผลิต การคา การลงทุน เชื่อมโยงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขง เอเชียใต ตางประเทศ  

2.พัฒนาปจจัยการผลิตและคุณภาพสินคาทางการเกษตร  

3.พัฒนาอุตสาหกรรมบริการภายใตแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค ยกระดับคุณภาพการทองเท่ียวให
ยั่งยืนเทาทันกระแสตลาดสากล  

4.สนับสนุนการจัดการพ้ืนท่ีเมืองและชุมชน มุงสูการเปน เมืองท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

5.พัฒนาคนและสังคมใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงและ เปนสังคมแหงการเรียนรู  

6.เสริมสรางความม่ันคงทางสังคม และการเขาถึงบริการทางสังคม อยางเทาเทียมและเปนธรรม  

7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 1 

 

1.4 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม ลําพูน ลําปาง แมฮองสอน) 

วิสัยทัศนกลุมจังหวัด 

 “ศูนยกลางการทองเท่ียว  การคา การลงทุน  สูสากล โดดเดนวัฒนธรรมลานนา สังคมนาอยูทุกถ่ินท่ี” 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  สงเสริมการฟนฟูและอนุรักษแบบองครวม เพ่ือสรางสรรคบรรยากาศท่ีสวยงาม 
มีเสนห 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมการสรางสรรคสินคาและบริการใหโดดเดนและมีคุณคา มุงเนน
ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ หัตถสรางสรรค ศิลปวัฒนธรรม  การทองเท่ียว 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  ยกระดับการพัฒนาการคาการลงทุน มุงเนนอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรม
การจดัประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพ่ือรองรับ
การทองเท่ียวและการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 

1.5 แผนพัฒนาจังหวัดลําปาง 

แผนพัฒนาจังหวัดลําปาง 4 ป  (พ.ศ.2561-2564) 

วิสัยทัศนจังหวัดลําปาง  “ลําปางเมืองนาอยู  นครแหงความสุข” 

จากการระดมความคิดเห็นทุกภาคสวน รวมท้ังการวิเคราะหขอเสนอเชิงนโยบายของเครือขาย
ตางๆของจังหวัดลําปาง ทุกภาคสวนมีความเห็นท่ีตรงกันท่ีจะพัฒนาเมืองลําปางใหเปนเมืองนาอยู สังคม 
วัฒนธรรมเศรษฐกิจ การทองเท่ียวการคา  การลงทุน เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสมดูลการ
บริหารจัดการ  เนนการการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมการบริหารจัดการชุมชนแบบ (บวร) เชื่อมความสัมพันธ
บาน วัด โรงเรียนเพ่ือพัฒนารวมกัน รวมท้ังการบริหารจัดการรูปแบบเครือขายท่ีมีการเชื่อมโยงในทุกระดับตั้งแต
หมูบาน ตําบล อําเภอและจังหวัด สมดุลการใชองคความรู โดยการผสมผสานองคความรูสมัยใหม และภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพ่ือไดแนวทางในการการบริหารจัดการท่ีสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ีหรือชุมชน 

พันธกิจ 

1. สนับสนุนอํานวยความสะดวกและเสริมสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจภายใน
จังหวัดใหสามารถเพ่ือมูลคาทางเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 

2. พัฒนายกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม และ
วิสาหกิจชุมชนใหมีประสิทธิภาพสามารถแขงขันไดในตลาดการคาประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน32และตลาดโลก 

3. สงเสริมและพัฒนาชองทางจัดจําหนายผลิตภัณฑและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาด
ยอมและวิสาหกิจชุมชนท้ังภาคผลิตและภาคบริการและพาณิชยกรรมท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ 

4. สงเสริมใหมีการผลิตและจําหนายสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพสากลสรางมูลคา
เพ่ิมสอดคลองกับความตองการของตลาดภายในและตางประเทศ 

5. กําหนดนโยบายจัดทําแผนงานเตรียมความพรอมดานโครงสรางทางกายภาพบุคลากรและการ
บริหารจัดการในการพัฒนาพ้ืนท่ีของจังหวัดใหกาวสูความเปนศูนยกลางโลจิสติกสของ
ภาคเหนือตอนบน 

6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันรักวัฒนธรรม
ทองถ่ินและถ่ินกําเนิดตามวิถีลําปางโดยดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



   แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561-2564)  
                 เทศบาลตําบลแมเมาะ อาํเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 43 

 

7. เสริมสรางพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาชีวิตและทรัพยสินและความม่ันคงของคนใน
จังหวัดสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนและชุมชนในการสรางความเขมแข็งม่ันคง
ตลอดจนการเฝาระวังและปองกันภัยในชุมชน 

8. สนับสนุนสงเสริมใหทุกภาคสวนในสังคมมีการดําเนินงานการบริหารจัดการในทุกระดับให
โปรงใสและเปนธรรมภายใตหลักธรรมาภิบาล 

 

เปาประสงคหลัก  

เศรษฐกิจภายในจังหวัดมีความเขมแข็งสมดุลม่ันคง มีการขยายตัวดานการคาการลงทุนและ
เครือขายโลจิสติกส ผูประกอบการสามารถยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันสูตลาดการคาประชาคม
เศรษฐกิจอาซียนและตลาดโลก ดวยการสรางมูลคาเพ่ิมและพัฒนามาตรฐานสินคาและบริการท้ังภาคการ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และภาคบริการ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีภูมิคุมกัน มีการพัฒนาความรูควบคูกับ
ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ิน  ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคประชาสังคมมีความ
เขมแข็ง ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีความโปรงใสและเปนธรรม ภายใตหลักธรรมาภิบาล 
สูการเปน “เมืองนาอยู” 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค และการสรางมูลคาเพ่ิม
ใหกับสินคาและบริการ และเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธ : 

๑. สงเสริมและพัฒนาผูผลิตและผูประกอบการผลิตภัณฑเซรามิคและหัตถอุตสาหกรรมในดานการ
ออกแบบและผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความตองการของตลาดเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในดานการบริหารจัดการตนทุนบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 

๒. ปรับปรุงแหลงทองเท่ียวเดิมพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมตลอดจนพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียวท่ี
เนนการเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนใหกับชุมชนเจาของพ้ืนท่ีตลอดจนการจัดหาและ
พัฒนาบุคลากรเพ่ืออํานวยความสะดวกตอนักทองเท่ียว 

๓. พัฒนาศักยภาพผูประกอบการในดานการประกอบธุรกิจท้ังความรูในดานการตลาดการผลิตการ
บริหารจัดการสงเสริมการเขาถึงแหลงเงินทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในตลาด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก 

๔. สงเสริมการรวมกลุมเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและวิสาหกิจชุมชน 
๕. สงเสริมการประชาสัมพันธและการตลาดผลิตภัณพเซรามิกสินคาหัตถอุตสาหกรรมและบริการ

การทองเท่ียวของจังหวัดลําปางใหเปนท่ีรูจักแพรหลายท้ังระดับในและตางประเทศ 
๖. พัฒนาปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนใหเอ้ือตอการประกอบ

ธุรกิจ 
๗. พัฒนาปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนใหเอ้ือตอการประกอบ

ธุรกิจ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศูนยกลาง       
โลจิสติกส 

 กลยุทธ : 

1. กําหนดคณะทํางานศึกษากําหนดทิศทางนโยบายและเปนแกนหลัก รับผิดชอบในการขับเคลื่อน 
การพัฒนาจังหวัดลําปางสูการเปนศูนยืกลางโลจิสติกสภาคเหนือตอนบนอยางเปนระบบ 

2. สรางการรับรูขอมูลใหเกิดการตื่นตัว (Awaoreness) ในกลุมบุคลากรทุกระดับและทุกภาคสวน 
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาศักยภาพและพรอมรองรับการเปนศูนยกลางโลกจิสติกสทางถนนของ
ภาคเหนือตอนบน 

3. เสริมสรางพัฒนาและเชื่อมโยงระบบสาธารณูปโภคระบบการขนสงท้ังทางถนนทางรางและ
รูปแบบอ่ืนๆ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถรองรับแผนงานการเปนศูนยกลางฯ ใน
อนาคต 

4. สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการลงทุนจากภาคเอกชนในพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีกําหนด และเชื่อมโยง
กับ 12 จังหวัดรองขางในลักษณะการพัฒนาเปนหวงโซอุปทานการในผลิตสินคาและบริการใหมี
คุณภาพ 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร 

กลยุทธ : 

1. สงเสริมและพัฒนาเครือขายเกษตรกรและผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยใหผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ
ไดมาตรฐานปลอดภัยตอผูบริโภคและสามารถสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

2. พัฒนาและสงเสริมผลิตภัณฑสินคาเกษตรและบรรจุภัณฑใหมีมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสราง
การยอมรับในระดับชาต ิ

3. ประชาสัมพันธสงเสริมพัฒนาชองทางการตลาดสินคาเกษตรปลอดภัยของจังหวัดลําปางท้ัง
ภายในประเทศและตางประเทศ เพ่ือสรางการยอมรับในระดับชาติสามารถสรางรายไดใหกับ
เกษตรกรและเครือขายผูผลิต 

4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีการผลิตและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปน  
โดยมุงเนนการพัฒนาแหลงน้ําการปฏิรูปท่ีดินและการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือใหการผลิต
ภาคเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพและมีตนทุนท่ีเหมาะสม 

5. พัฒนาสถาบันเกษตรกรเครือขายผูผลิตและชุมชนใหเขมแข็งมีความสามารถในการเขาถึงแหลง
เงินทุนและสามารถหาปจจัยผลิตในราคาถูก 
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 ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางใหเปนสังคมแหง
การเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ : 

1. พัฒนาระบบบริการทางการแพทยและสาธารณสุขใหมีคุณภาพ 

2. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กเยาวชนและประชาชนใหมีคุณภาพมีการเรียนรูตลอด
ชีวิตสามารถเขาถึงแหลงอาชีพท่ีเหมาะสมและมีสภาพแวดลอมทางสังคมและสวัสดิการทางสังคม
ท่ีดี 

3. เสริมสรางและยกระดับความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคม เพ่ือสราง
ภูมิคุมกันรวมท้ังสนับสนุนใหดํารงชีวิตตามวิถีลําปางตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. สงเสริมสนับสนุนใหเกิดความรักและภาคภูมิใจในทองถ่ินการอนุรักษและเผยแพรศาสนา 
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินใหเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง 

5. สงเสริมใหเกิดพ้ืนท่ีตําบลสุขภาวะใหครอบคลุมทุกตําบลสนับสนุนกิจกรรมการออกกําลังกาย
กีฬาและนันทนาการภายในชุมชน 

6. พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานเพ่ือการบริการประชาชนอยางท่ัวถึงมีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ 

7. สงเสริมบทบาทขององคกรภายในชุมชนสภาองคกรชุมชนตําบลการสรางระบบสวัสดิการโดย
ชุมชนใหครอบคลุมทุกตําบล 

8. สงเสริมแรงงานท้ังในและนอกระบบใหไดรับความคุมครอบจากการประกันสังคมและคุมครอง
ทางกฎหมาย 

 

  ยุทธศาสตรท่ี 5 การรักษาความม่ันคงการจัดระเบียบสังคมและสรางความรวมมือในการักษา
ความสงบเรียบรอย 

 กลยุทธ :  

1. ปลูกจิตสํานึกการเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยและการสรางความสามัคคีปรองดอง 
ตามแนวพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

2. กระตุนการมีสวนรวมของประชาชนท้ังระดับครอบครัวและชุมชนในการใหความรวมมือปองกัน
อาชญากรรมและแกไขปญหายาเสพติดอบายมุขและปญหาแรงงานตางดาวในจังหวัด 

3. สงเสริมการดําเนินงานของเครือขายภาคประชาชนในการสรางความสามัคคีปรองดองและ
สมานฉันทและการมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาดวยตนเอง 
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4. พัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีกระบวนการการและปจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินภายในจังหวัด 

  

ยุทธศาสตรท่ี 6  การสงเสริมการลบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ
ยั่งยืน 

 กลยุทธ : 

1. สงเสริมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมท้ังอนุรกัษความหลากหลาย
ทางชีวภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

2. รณรงคและประชาสัมพันธการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3. เพ่ิมขีดความสามารถใหกับบุคลากรท่ีเก่ียวของนําเทคโนโลยีเขามาใชในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการกําหนดมาตรการบังคับใชทางกฎหมายอยาง
เขมงวดและจริงจัง 

4. สนับสนุนและพัฒนาใหเกิดเครือขายรักษและเฝาระวังดานสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยโดยเนน
การมีสวนรวมของภาคีและภาคประชาชนในทองถ่ินในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5. พัฒนาและสงเสริมการบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ 

6. สงเสริมและพัฒนาพ้ืนท่ีของจังหวัดลําปางใหเปนเมืองสีเขียว (Green City) และการเปนเมือง
เศรษฐกิจนิเวศ (Eco Town) 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 7 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีดวยหลักธรรมาภิบาล 

 กลยุทธ : 

1. พัฒนาความรูและขีดความสามารถของบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการปลูกจิตสํานึก
ดานคุณธรรมใหแกผูปฏิบัติงานในการทํางานและการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาระบบสนับสนุนสงเสริมและสรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานความสุจริต 
ซ่ึงตรงโปรงใสและเปนธรรม รวมถึงบุคคลท่ีมีผลงานดีเดนสรางชื่อเสียและประพฤติตนเปน
ตัวอยางท่ีดีแกสังคม 

3. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยปรับปรุงระบบงานความ
รวมมือและการบูรณาการสนับสนุนการนําเทคโนโลยีเขามาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการรวมถึงการบังคับใชกฎหมาย 
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4. สงเสริมใหผูนําของทุกภาคสวนเปนแบบอยางท่ีดีในการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาลให
ความรูปลูกจิตสํานึกและสงเสริมกลุมเด็กและเยาวชนใหมีความรูคูคุณธรรม 

5. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการวางแผนตรวจสอบและควบคุมการบริหารจัดการ
ติดตามและประเมินผลเปดโอกาสในการรับฟงความคิดเห็น 

 

1.6 ทิศทางการพัฒนา และยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง 

วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง 

 

 

   

องคกรแหงความสุข หมายความวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนองคกรท่ีมีบุคลากรมีความรู  
ความสามารถ พรอมรับการเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต โดยใหหลักกฎหมายหลัก            
ธรรมาภิบาล หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการมีสวนรวมของประชาชน หลักการบรูณาการรวมกัน
ระหวางภาครัฐ เอกชน  การเชื่อมโยง การประสานแผนงาน/โครงการ การบริหารงานท่ีควบคูไปกับเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม การพัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย/ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสาธารณะอยางท่ัวถึง 
ภายใตความเปนกลาง ความเสมอภาค เปนธรรม และเปนสังคมแหงความสุข 

พันธกิจ 

1. สรางสังคมขององคกรปกครองใหเปนสังคมแหงความสุข โดยประชาชนไดรับบริหารสาธารณะท่ี
ท่ัวถึง เสมอภาค เปนธรรม ภายใตการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีภูมิคุมกัน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะในการ
ดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในชวงวัย อนุรักษศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถ่ิน การนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในชีวิตประจําวัน 

3. การใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินบนฐานแหงอํานาจ/หนาท่ี หลักกฎหมายความรู
ความคิดสรางสรรค การบูรณาการ  หลักธรรมาภิบาล  การเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และการ
ใหบริการสาธารณะท่ีประชาชนมีความพึงพอใจ 

เปาประสงครวม 

  ประชาชนไดรับบริการสาธารณะท่ีกอใหเกิดประโยชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีภูมิคุมกัน
การเปลี่ยนแปลง  ไดรับการพัฒนาศักยภาพควบคูกับการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถ่ิน  การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความรัก  ความสามัคคี และอยูในสังคมอยางมีความสุข 

 

 

“องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปางเปนองคกรแหงความสุข” 
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  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  ดานการบริหารและพัฒนาองคกร 
แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาท้ัง 5 ยุทธศาสตร มี 12 แนวทาง ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน 
    มี 4 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 1.1 การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน 
 1.2 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 1.3 การไฟฟาสาธารณะ 
 1.4 การวางผังเมือง 
 

2. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
    มี 2 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

2.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

2.2 การอนุรักษ การฟนฟู การเฝาระวัง และการปองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

 

  3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
      มี 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   3.1 การพัฒนาคุณภาพประชาชน 
   3.2 การศึกษา 
   3.3 การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
   3.4 การปองกัน การรักษา และสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
   3.5 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
 

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
      มี 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   4.1 การสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 
   4.2 การสงเสริมการตลาด และการใชสินคาทองถ่ิน 
   4.3 การสงเสริมการทองเท่ียว 
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  5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
      มี 2 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   5.1 การพัฒนาบุคลากร 
   5.2 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานท่ีปฏิบัติงาน 

 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลแมเมาะ 

วิสัยทัศน (VISION) 

 

 

 พันธกิจ (MISSION) 

1) การจัดบริการสาธารณะและบริหารจัดการทรัพยากรทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ 
2) การสรางคุณภาพชีวิตและสังคมท่ีเขมแข็ง บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจท่ีดี 
3) การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
4) การพัฒนาการเมืองและสงเสริมการบริหารอยางมีสวนรวม 

  

 ยุทธศาสตรท่ี  1   การพัฒนาดานสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• ประชาชนไดรับการจัดบริการสาธารณะอยางท่ัวถึงและครอบคลุมตามกฎหมายกําหนด 
 

ตัวช้ีวัด 

• รอยละความพึงพอใจในการจัดบริการสาธารณะของประชาชนในพ้ืนท่ี 
กลยุทธท่ี  1.1  การพัฒนาดานการคมนาคมและการจัดการจราจร 

 1.) พัฒนาเสนทางคมนาคมในเขตพ้ืนท่ีใหมีสภาพท่ีสมบูรณ ไดมาตรฐาน 
2.) จัดระบบการจราจร การติดตั้งเครื่องหมายบนเสนทาง การติดตั้งสัญญาไฟจราจร 

กลยุทธท่ี  1.2  การขยายเขตไฟฟาสาธารณะและระบบประปา 

1.) การขยายเขตไฟฟาใหครอบคลุมทุกครัวเรือน 
2.) การติดตั้งไฟสองสวางตามเสนทางคมนาคมทุกหมูบาน และทางสาธารณะ 
3.) การปรับปรุง และการขยายเขตน้ําประปาภาคครัวเรือนใหครอบคลมุ 

 
 

“สังคมแหงการเรียนรู มุงสูเศรษฐกิจสรางสรรค ยึดม่ันธรรมาภิบาล 

 บริการสาธารณะท่ัวถึง” 
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กลยุทธท่ี  1.3  การจัดการผังเมืองชุมชน 

1.) จัดวางผังเมืองชุมชนเพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม 
2.) บริหารจัดการท่ีดิน และกําหนดการใชประโยชนในท่ีดิน 
3.) การควบคุมการกอสราง และการรุกล้ําพ้ืนท่ีสาธารณะ 
4.) การกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยสําหรับอาคารตางๆ 

กลยุทธท่ี  1.4  พัฒนาบริการพ้ืนฐานดานอ่ืน ๆ  

1.) การจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานของชุมชนใหครอบคลุม เชน อาคาร  
ศูนยเรียนรู  อาคารสินคาชุมชน ฯลฯ 

2.) การพัฒนาและจัดใหมีบริการสาธารณะท่ีเปนสวนรวม เชน การสรางพิพิธภัณฑ
ชุมชน  ศูนยการทองเท่ียวชุมชน  สนามกีฬาตําบล  ฯลฯ 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 2    การพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• การบริหารจัดการน้ําเพ่ือการปองกันและลดอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอยางมีระบบ และเกิด
ประโยชนสูงสุด 

• การอนุรักษ  ฟนฟู และการใชประโยชนจากทรัพยากรทางธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 

ตัวช้ีวัด 

• จํานวนแหลงน้ําในเขตพ้ืนท่ีไดรับการพัฒนาปรับปรุงและแกไขปญหาเพ่ือรองรับอุบัติภัยทาง
ธรรมชาติท่ีจะเกิดข้ึน 

• การจัดกิจกรรมท่ีตอบสนองตอการฟนฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ 

กลยุทธท่ี  2.1  การอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

1.) การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ 
2.) การสงเสริมการบริหารจัดการปาชุมชนอยางเปนระบบ 
3.) การจัดตั้งกลุม  องคกรท่ีเก่ียวกับการอนุรักษปาและทรัพยากรทางธรรมชาติ 

กลยุทธท่ี  2.2  การบริหารจัดการน้ําเพ่ือการปองกันอุทกภัยและภัยแลง 

1.) การพัฒนา ปรับปรุง แหลงน้ําทางธรรมชาติใหรองรับการเกิดอุทกภัยในพ้ืนท่ีได 
2.) การจัดทําพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยและรวมบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ 
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ยุทธศาสตรท่ี 3    การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทางการผลิตและการสงเสริมตลาดสินคา 

• การสนับสนุนกิจกรรมภาคการเกษตร และสงเสริมอาชีพท่ีหลากหลาย 

• การบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวในชุมชนใหเกิดเปนรูปธรรม 

• การสนับสนุนกลุมกิจกรรมท่ีตอบสนองดานการทองเท่ียว  เชน กลุมโฮมสเตย  กลุมศูนยเรียนรู
และสาธิต 
 

ตัวช้ีวัด 

• เกิดผลิตภัณฑชุมชนในระดับจังหวัด 

• แหลงทองเท่ียวไดรับการพัฒนาปรับปรุง 

• มีกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการสงเสริมดานการทองเท่ียว 
กลยุทธท่ี  3.1  การสงเสริมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 

1.) สนับสนุนกิจกรรมกลุมอาชีพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต 
2.) พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตชุมชน 
3.) บริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชน พรอมมีตลาดรองรับ 

กลยุทธท่ี  3.2  การสงเสริมการทองเท่ียว 

1.) พัฒนาปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสารสนเทศเพ่ือการทองเท่ียว 
2.) การพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวใหชัดเจนและมีความสะดวก เปนเอกลักษณ 
3.) พัฒนาศักยภาพบุคลากรหรือการสรางเครือขายดานการทองเท่ียว 
4.) จัดกิจกรรมท่ีรองรับหรือสอดคลองกับการสงเสริมการทองเท่ียว 

กลยุทธท่ี  3.3  การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 

1.) พัฒนาปรับปรุงแหลงน้ําเพ่ือรองรับการทําเกษตรในทุกฤดู 
2.) จัดสรางแหลงน้ําสํารองสําหรับการทําการเกษตร 

กลยุทธท่ี  3.4  การสงเสริมพลังงานทดแทน 

1.) สงเสริมกิจกรรมชุมชนในการผลิตพลังงานทดแทน 
2.) สรางภาคีเครือขายดานการสงเสริมการทํากิจกรรมพลังงานทดแทน 

กลยุทธท่ี  3.5  การลงทุนและการพาณิชย 

1.) การสงเสริมกิจกรรมท่ีเปนการลงทุนเพ่ือการสรางรายไดใหองคกร 
2.) การใหการบริการสาธารณะท่ีกอเกิดกระบวนการสรางรายได 
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ยุทธศาสตรท่ี 4    การพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะมีคุณภาพชีวิต (Quality of life) ท่ีดี 

• ประชาชนไดรับการบริการดานสุขภาวะอนามัยอยางท่ัวถึง 
 

ตัวช้ีวัด 

• ประชาชนมีความพึงพอใจตอการจัดการดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี ในมิติท้ัง 4 ดาน 

• ประชาชนมีความพึงพอใจตอการจัดการดานการใหบริการงานสาธารณสุข 

กลยุทธท่ี  4.1  การสังคมสงเคราะห 

1.) การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรใหมีความเปนอยูท่ีดีตาม
เกณฑมาตรฐานกําหนด 

2.) การชวยเหลือและการสังคมสงเคราะหอยางท่ัวถึง 
3.) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสังคม 

กลยุทธท่ี  4.2  การกีฬานันทนาการ 

1.) สงเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพ่ือความเขมแข็งของชุมชน 
2.) สนับสนุนกิจกรรมเดก็ เยาวชน และประชาชนในการแขงขันกีฬาทุกประเภท 
3.) ขับเคลื่อนและสงเสริมการสรางสุขภาพของคนในชุมชนดวยกิจกรรมกีฬาและการ

ออกกําลังกาย 

กลยุทธท่ี  4.3  การสงเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน 

1.) จัดระบบบริการสาธารณะตามอํานาจหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ และครอบคลุม
ทุกพ้ืนท่ี 

2.) การสรางชุมชนใหเปนสังคมและการมีสุขภาวะท่ีดี 

กลยุทธท่ี  4.4  การปองกันและระงับโรค 

1.) จัดระบบการควบคุมและปองกันโรคอยางมีประสิทธิภาพ 
2.) จัดเตรียมความพรอมทุกดานในการปองกันและควบคุมโรคระบาดในพ้ืนท่ี 

กลยุทธท่ี  4.5  การจัดการขยะและมลภาวะชุมชน 

1.) บริหารจัดการขยะชุมชนอยางถูกสุขลักษณะ 
2.) สงเสริมกิจกรรมการจัดการขยะ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการสรางรายไดและการ

นํามาใชประโยชนในรูปแบบอ่ืนๆ 
3.) ปองกัน ควบคุม และเฝาระวังมลภาวะชุมชนอยางเขมงวด 
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ยุทธศาสตรท่ี 5    การพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• ประชาชนสามารถเขาถึงการรับบริการและโอกาสทางการศึกษา แหลงเรียนรูไดอยางท่ัวถึงและ
ครอบคลุมทุกคน 

• สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

• สงเสริมและรวมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินอยางท่ัวถึง 

• จัดตั้งศูนยการเรียนรูทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชน 
 

ตัวช้ีวัด 

• รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดการศึกษาในทองถ่ิน 

• สถานศึกษาทองถ่ินไดมาตรฐาน 

• ชุมชนเกิดแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมอยางเปนรูปธรรม 

• มีศูนยวัฒนธรรมระดับอําเภอ 

กลยุทธท่ี  5.1 การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

1.) สงเสริมกิจกรรมการเรียนรูวัฒนธรรมทองถ่ินในชุมชน สถานศึกษา 
2.) สนับสนุนกิจกรรมประเพณีทองถ่ินอยางท่ัวถึงและตอเนื่อง 

กลยุทธท่ี  5.2   การพัฒนาแหลงเรียนรูและการจัดการศึกษา 

1.) จัดสรางโครงสรางพ้ืนท่ี และการสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2.) จัดตั้งศูนยเรียนรู เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 
3.) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาทุกระดับ 

กลยุทธท่ี  5.3   การสงเสริม สนับสนุน และเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

1.) สนับสนุนกิจกรรมสงเสริมชุมชนเพ่ือการรองรับการเปนประชาคมอาเซียน 
2.) สงเสริมกิจกรรมทางการศึกษาเพ่ือการเปนประชาคมอาเซียน 
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ยุทธศาสตรท่ี 6    การพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• ประชาชนมีกระบวนการการมีสวนรวม (Participation) ในกิจกรรมทางการเมือง – การบริหารทุก
ระดับ 

• สรางกระบวนการบริหารจัดการชุมชนโดยประชาชนในชุมชนเปนผูจัดการตนเองดวยกระบวนการ 
Community Base Research (CBR)  

• สวนราชการมีความเขมแข็ง มีการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 

ตัวช้ีวัด 

• รองละของประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการตางๆ ของหนวยงาน 

• ทุกชุมชนมีแผนพัฒนาหมูบานเพ่ือการจัดการตนเอง 

• ประชาชนมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการดานการสรางกระบวนการมีสวนรวมตอชุมชน 
 

กลยุทธท่ี  6.1  การสงเสริมกระบวนการสมานฉันท การมีสวนรวมและการสรางพลเมืองดี 

1.) การสนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนแมบทชุมชนอยางตอเนื่องและใหเกิด
ประสิทธิภาพ 

2.) การจัดทําแผนพัฒนาหนวยงานยึดหลักการมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
3.) การสงเสริมกิจกรรมการสรางความรัก สามัคคี และกระบวนการสมานฉันทของคน

ในชุมชน 

กลยุทธท่ี  6.2  การพัฒนาระบบฐานขอมูลชุมชน 

1.) จัดตั้งศูนยขอมูลชุมชน  ขอมูลงานทะเบียนราษฎรอยางมีประสิทธิภาพ 
2.) สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการขอมูลชุมชน 

กลยุทธท่ี  6.3  การปรับปรุง  การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติการ  

1.) การจัดหา จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ  สื่อเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการใหบริการประชาชนใน
ทุกดาน และเกิดประสิทธิภาพในการใหบริการ 

2.) การจัดสรางโครงสรางพ้ืนฐานสําหรับรองรับภารกิจท่ีไดรับถายโอนและใหบริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

กลยุทธท่ี  6.4  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

1.) สงเสริมการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงานเพ่ือ
การใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
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3. การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) และศักยภาพชุมชน 

 3.1  การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จากการเปดเวทีแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นกลุมผูนําชุมชน  ผูนําองคกร และผูนํา
เครือขายตางๆ ในชุมชน โดยใหมีความหลากหลายในมิติดานตางๆ  ท้ังอายุ เพศ คุณวุฒิ วัยวุฒิ  เพ่ือรวมกัน
วิเคราะหสภาพแวดลอมของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะถึงศักยภาพของชุมชน ปญหา และโอกาสทางสังคม
ตางๆ  สามารถสรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายใน และภายนอกชุมชนดวย (SWOT Analysis) ไดดังนี้ 

1.)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของตําบลแมเมาะ เปนการวิเคราะหศักยภาพและ
ความพรอมตางๆ ท่ีชวยเสริมใหชุมชนมีความพรอม มีศักยภาพในการพัฒนา และจุดออนของชุมชนท่ีพบเห็นซ่ึงจะ
เปนการยับยั้งมิใหเกิดการพัฒนาหรือทําใหการพัฒนาชุมชนเปนไปอยางชาๆ โดยมุงใหทราบถึงจุดแข็งและจุดออน
ของตนเอง (ชุมชน) โดยสรุปประเด็นตางๆ 

 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในตําบลแมเมาะ 

จุดแข็ง (Strength)  พบวา ตําบลแมเมาะมีภูมิประเทศท่ีเปนจุดศูนยการของหนวยงานราชการ
ระดับอําเภอ โดยตั้งอยูในเขตของอําเภอแมเมาะ  เปนแหลงรวมความเจริญทางดานเศรษฐกิจของอําเภอ  มี
หนวยงานภาคีตางๆ ตั้งท่ีทําการอยูในเขตพ้ืนท่ี  อาทิเชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (เหมืองแมเมาะ)  
สมาคมพัฒนาแมเมาะ  ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานแมเมาะ  และยังมีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีสําคัญในการ
ขับเคลื่อนดานเศรษฐกิจของชุมชน  เชน ถานหินลิกไนต  แหลงทองเท่ียวภูเขาไฟจําปาแดด  แหลงทองเท่ียว
แผนดินหวิด  สุสานหอย  ถํ้าและสถาปตยกรรมตางๆ  เปนแหลงท่ีตั้งสถานศึกษาขนาดใหญ เชน วิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แมเมาะ  หรือโรงเรียนมัธยมของอําเภอแมเมาะ ไดแก โรงเรียนแมเมาะวิทยา  คน
ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอแมเมาะมีความรูความสามารถและเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของสวนราชการหรือ
องคกร หนวยงานตางๆ  ผูนําท่ีมีความเขมแข็งและเขาใจในบทบาทและกระบวนการทํางานของหนวยงาน  ชุมชน
มีการรวมตัวในการดําเนินกิจกรรมหลายอยาง เชน การรวมตัวของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง การรวมกลุมทาง
การเกษตร  การสรางผลิตภัณฑชุมชน 

 

จุดออน (Weakness) พบวา ตําบลแมเมาะเปนชุมชนท่ีมีการเคลื่อนยายหลายหมูบาน 
เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีในการทําสัมปทานเหมืองแรของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ชุมชนมีขนาดใหญมีการ
ขยายตัวอยางรวดเร็วท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคม  เปนแหลงรวมของกลุมเด็กและเยาวชนเนื่องจากเปนท่ีตั้ง
ของสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ทําใหปญหาทางสังคมมีมากข้ึน การแพรระบาดของยาเสพติดในชุมชน  
การเจริญทางเศรษฐกิจสงผลใหเกิดความแออัดของชุมชน โดยเฉพาะยานเศรษฐกิจ  การท่ีเปนแหลงท่ีตั้งของการ
ผลิตไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (เหมืองแมเมาะ)  ทําใหชุมชนเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม  เชน 
ปญหาฝุนละออง  ปญหาน้ําเนาเสีย  ปญหามลพิษทางอากาศ  ปญหาการจราจร  ปญหาความไมเขาใจของคนใน
ชุมชนตอการดําเนินงานของหนวยงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี  ดวยการขยายตัวทางเศรษฐกิจสงผลตอการทําการ
เกษตรกรรมท่ีตองเรงผลผลิตจํานวนมาก  ทําใหเกิดการใชสารเคมีในปริมาณมาก และขยายวงกวางซ่ึงสงผลตอมา
ในดานสิ่งแวดลอม และสุขภาพของคนในชุมชน 
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ผลวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของตําบลแมเมาะ 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

1. ตั้งอยูในศูนยกลางของสวนราชการระดับอําเภอ 

2. มีหนวยงานภาคีท่ีหลากหลาย เชน กฟผ.     
แมเมาะ สมาคมพัฒนาแมเมาะ  ศูนยพัฒนา
ชนบทผสมผสานแมเมาะ, กองทุนพัฒนารอบ
โรงไฟฟาจังหวัดลําปาง 

3. มีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีหลากหลาย และ
โดดเดน เชน แรลิกไนต  ภูเขาไฟ  ฯลฯ 

4. ชุมชนมีความตื่นตัวและเขามามีสวนรวมกับ
การบริหารงานของหนวยงาน 

5. ชุมชนมีการรวมตัวในการสรางรายได  เชน 
กลุมเศรษฐกิจพอเพียง  กลุมผลิตภัณฑชุมชน 

6. มีกิจกรรมประเพณีท่ีเปนเอกลักษณและมีความ
โดดเดน 

7. รัฐไดจัดสวัสดิการชุมชนอยางท่ัวถึง มีกองทุน
สวัสดิการชุมชน  มีสถานท่ีออกกําลังกายของ
ชุมชน  

8. มีการจัดบริการสาธารณะท่ีดี  เสนทาง
คมนาคมท่ีสะดวก  ปลอดภัย 

9. มีปราชญชุมชนท่ีหลากหลาย และกระจายอยู
ทุกหมูบานในพ้ืนท่ี 

1. ชุมชนเปนชุมชนท่ีผูคนมาจากหลายท่ี หลาย
ภูมิภาค จึงมีความหลากหลายของผูคนและ
วัฒนธรรม 

2. ชุมชนบางแหงมีการตั้งท่ีอยูอาศัยท่ีหางไกล
กัน ทําใหการพัฒนาไมท่ัวถึง 

3. คนในชุมชนยังขาดความสามัคคี  ความ
รวมมือ และการสรางภาคีท่ีดีตอกัน 

4. ขาดระบบฐานขอมูลชุมชนท่ีดี ถูกตองและมี
การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

5. กลุมแมบานยังขาดอาชีพหลักท่ีมีความ     
ม่ันคง 

6. ชุมชนยังขาดแหลงน้ําในการทําการเกษตร 

7. เอกสารสิทธิ์ในท่ีดินของตนเอง 

8. กฎระเบียบของชุมชนไมเครงครัด และไม
สามารถบังคับใชไดอยางจริงจัง 

9. ชุมชนยังขาดความรูในเรื่องการจัดทํา
โครงการ หรือการเขียนโครงการท่ีตองใช
เทคนิคเฉพาะ 

 

2.)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของตําบลแมเมาะ เปนการวิเคราะหในบริบทของ
หนวยงานภายนอกท่ีเปนแรงเก้ือหนุนหรือสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเกิดศักยภาพในการพัฒนาดานตางๆ หรือเปน
ปญหาอุปสรรคตอการพัฒนาชุมชนซ่ึงเกิดจากบุคคล องคกร หนวยงานภายนอกชุมชน โดยมุงใหทราบถึงโอกาส 
และอุปสรรค โดยสรุปประเด็นตางๆ 
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกตําบลแมเมาะ 

โอกาส (Opportunity)  พบวา  ในเขตพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะ เปนศูนยกลางของการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ  มีตลาดขนาดใหญ  มีหนวยงานสนับสนุนกิจกรรมตางๆ หลายหนวยงาน องคกร  และเปนพ้ืนท่ี
สัมปทานถานหินลิกไนต  ทําใหองคกรของรัฐไดรับการจัดสรรงบประมาณคาภาคหลวงแรเปนจํานวนท่ีสูง  ทําใหมี
งบประมาณในการพัฒนามาก  นอกจากนี้ยังไดมีการใหการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีอีก
หลายหนวยงาน  เชน กิจกรรมการสงเสริมอาชีพ  การทําการเกษตรไดรับการสนับสนุนท้ังงบประมาณและองค
ความรูจากศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานแมเมาะ (PDA)   กิจกรรมดานการศึกษา  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนใน
ชุมชน การสังคมสงเคราะห  ไดรับการสนับสนุนจากสมาคมพัฒนาแมเมาะ  และการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนท่ี
หรือกิจกรรมบริการสาธารณะอ่ืน นอกจากเทศบาลตําบลแมเมาะ   ยังไดรับการสนับสนุนจากการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (เหมืองแมเมาะ)  การเปนศูนยกลางการพัฒนาตางๆ ทําใหตําบลแมเมาะมีโอกาสทางการศึกษา
ท่ีดี  มีการเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการอยางตอเนื่อง 

อุปสรรค (Threat)  พบวา ตําบลแมเมาะเปนเขตพ้ืนท่ีสัมปทานเหมืองแร (ถานหินลิกไนต)  ทํา
ใหบางชุมชนตองมีการอพยพอยูตลอดเวลา ท้ังการอพยพเพ่ือขุดถานหิน หรือการอพยพตามมาตรการการควบคุม
มลพิษ  ทําใหชุมชนขาดการพัฒนาท่ีถาวร  ชุมชนมีการรวมตัวกันแบบหลวมๆ  มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และพ้ืนฐานการดําเนินชีวิต  ภาษา  นอกจากนี้จํานวนประชากรท่ีมีการเคลื่อนยาย  มีกลุมประชากรแฝงจํานวน
มากซ่ึงเขามาในเปนแรงงานรับจาง สงผลใหชุมชนมีสภาพแออัด การขยายพ้ืนท่ีอยูอาศัยจึงเกิดข้ึน การบุกรุกพ้ืนท่ี
จึงเปนปญหาของชุมชน  ชุมชนตําบลแมเมาะมีการดําเนินของหนวยงานท่ีหลากหลายแตการติดตอระบบราชการ
ทําใหเปนอุปสรรคตอการพัฒนาชุมชนเนื่องจากมีกฎระเบียบ และข้ันตอนท่ีหลากหลายทําใหเกิดความลาชาและ
ไมสามารถตอนสนองไดตามความตองการอยางเรงดวน  โดยจะพบวาโครงการดานการพัฒนาตางๆ จะสามารถ
นําสูการปฏิบัติไดตองอาศัยระยะเวลาคอนขางยาวนาน 

ผลวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของตําบลแมเมาะ 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. หนวยงานภาคีในการใหการสนับสนุน
งบประมาณและความรูตางๆ ท่ีหลากหลาย 
เชน เทศบาล, กฟผ.แมเมาะ, สมาคมพัฒนา 
แมเมาะ, ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานแมเมาะ, 
กองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟาฯ, กองทุน
สวัสดิการสังคม, กองทุน สปสช. 

2. ชุมชนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารทาง
ราชการไดอยางรวดเร็ว และหลากหลาย เชน 
วิทยุชุมชน หรือการประชาสัมพันธรถเคลื่อนท่ี 

3. องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสําคัญตอ
กระบวนการมีสวนรวมและสรางใหชุมชนมี
ความเขมแข็งโดยตนเอง 

1. ความหลากหลายของคนในชุมชน จึงเกิดความ
แตกตางท้ังความคิด และแนวทางปฏิบัติตางๆ 

2. พ้ืนท่ีไมมีความชัดเจนในการพัฒนา  เนื่องจาก
บางพ้ืนท่ีเปนเขต กฟผ.แมเมาะ  เปนปาสงวน 
หรือพ้ืนท่ีสาธารณะ และพ้ืนท่ีรกรางวางเปลา 

3. งบประมาณในการสนับสนุนจากสวนราชการ 
องคกรตางๆ มีความไมตอเนื่อง และเพียงพอ 

4. ข้ันตอนของระเบียบกฎหมายตางๆ ของสวน
ราชการท่ีซับซอนและลาชา 
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 สรุปปญหาและความตองการของประชาชนในเขตตําบลแมเมาะ 

1.) ดานสาธารณูปโภค    ปญหาดานนี้เปนปญหาของประชาชนในตําบลแมเมาะเปนสวนใหญ
โดยไดกลาวถึงปญหา ท่ียังไมไดรับการแกไข  เชน สภาพถนน ชํารุด ถนนเขาท่ีทํากินยังไมมี การเดินทาง ไม
สะดวกปลอดภัย ถนนบางสายไมมีทอระบายน้ําทําใหน้ําทวมขังและไหลเขาบานเรือนของประชาชน ในชวงฤดูฝน 
ไฟฟาสองสวางยังไมท่ัวถึง ในบางพ้ืนท่ี ซ่ึงอาจเปนพ้ืนท่ีท่ีอาจ เปนอันตรายตอประชาชนผูสัญจรไปมาได การ
ประปาหรือน้ําดื่มสะอาดยังไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน สภาพจราจรในบางพ้ืนท่ีไมมีความเปน
ระเบียบ ขาดวินัยทางจราจร สัญญาณไฟจราจร ไมท่ัวถึง นอกจากนี้สภาพแวดลอม ภูมิทัศนและสาธารณูปโภค
ตางๆท่ีมีอยูแลวไมไดรับการบํารุงรักษาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

             แนวทางการแกไขปญหา   เทศบาลฯควรสํารวจและพิจารณาแกไขปญหาในเรื่องท่ี
จําเปนเรงดวนเพ่ือลดปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชน และยังไดเสนอโครงการตาง ๆ เพ่ือเปนการ
แกไขปญหาเปนรายพ้ืนท่ี 

2.) ดานสังคมและเศรษฐกิจ  พบวาปญหา  การวางงาน ของคนในชุมชน กลุมอาชีพขาดความ
ม่ันคง รายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีพ   

             แนวทางการแกไขปญหา   ไดเสนอแนะดานการสงเสริมอาชีพ ควรจัดหาสถานท่ีจําหนาย
ผลิตภัณฑ ชุมชน เชน สรางสถานท่ีจําหนายสินคาชุมชน สงเสริมอาชีพใหกลุมตางๆ เพ่ือสรางรายไดท่ียั่งยืน ฯลฯ 

3.) ดานส่ิงแวดลอม  ปญหาท่ีเปนประเด็นสําคัญ คือปญหาฝุนละอองจากการทําเหมือง ถานหิน 
สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน ปญหาน้ําเนาเสียสงกลิ่นเหม็น โดยเฉพาะอางเก็บน้ําแมเมาะ นอกจากนี้ยัง
มีปญหาความไมเปนระเบียบของผูประกอบการคาของเกา  

            แนวทางการแกไขปญหา   เทศบาลควรรณรงค สงเสริม การปลูกจิตสํานึกในเรื่องสิ่งแวดลอม
ใหแกประชาชน อยางท่ัวถึง  ดําเนินการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการแกไขปญหาอยางเปน
รูปธรรม รวมถึงการบังคับใชกฎหมาย ในการควบคุมผูประกอบการคาของเกาอยางเครงครัด 

4.) ปญหาดานอ่ืนๆ  ปญหาเก่ียวกับเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินทํากิน ปญหาเรื่องเสียงตามสาย         ไม
เพียงพอ ปญหาการขาดพ้ืนท่ีในการออกกําลังกายและขาดอุปกรณกีฬา  ขาดสนามกีฬาท่ีเหมาะสมสําหรับ
เยาวชน และผูสูงอายุ 

            แนวทางแกไขปญหา  ใหเทศบาลสํารวจปญหาท่ีเกิดข้ึนแลวหาทางแกไขปญหาและใหการ
สงเสริมสนับสนุนอยางเหมาะสมในแตละประเด็นปญหา 
 

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

   สถานการณสภาพแวดลอมภายนอก จากปญหาการเปลี่ยนแปลงจากสังคมและเศรษฐกิจท้ัง
ระดับชาติและระดับระหวางประเทศ ยอมมีผลตอการพัฒนาทองถ่ินเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะกระแสโลกาภิวัตน 
(1 7Globalization) ท่ีมีสวนและอิทธิพลตอการพัฒนาทองถ่ิน สังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชน กระแสโลกาภิวัตนท่ีเห็นไดชัดเจนและมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  
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1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีการเกิดกระบวนการคมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว  การไฟฟาท่ีตอบสนองได
อยางทันทวงทีและจําเปนตอการใชชีวิตประจําวันมา ประชาชนมักคุนเคยและตองไดรับการตอบสนอง จึงทําให
การพัฒนาทองถ่ินตองใหความสําคัญกับเรื่องนี้เปนอยางมาก 

2) ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  กระแสโลกาภิวัตนไดทําเกิดกระบวนการนําเอา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใชอยางมากมาย เชน ทรัพยากรแรธาตุ ปาไม ทรัพยากรดิน อันสงผลกระทบตอการพัฒนา
เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมเรงดําเนินการอนุรักษและพัฒนาอาจทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษได 
เชน ทรัพยากรปาไมท่ีกําลังหมดไป สงผลกระทบมากมายท้ังฝนแลง โคลนถลม น้ําปาไหลหลากอยางรุนแรง  
ทรัพยากรดินท่ีปจจุบันมีการใชเคมีในการผลิตทําใหสารพิษตกคางในดินและซึมสูแหลงน้ําตามธรรมชาติทําใหสัตว
น้ํา และ แหลงน้ําอุปโภค บริโภคมีการปนเปอนของสารพิษ 

3) ดานสังคม ประกอบดวยดังนี้ 

3.1)  ดานการศึกษา  ปจจุบันดวยความกาวหนาของสังคมการศึกษาท่ีมุงเนนแตการแขงขันจน
ทําใหผูเรียนมิไดสนใจการเรียนเพ่ือพัฒนาทองถ่ินหรือชุมชนตนเอง และ หลงลืมรากเหงา
ของตนเอง 

3.2)  ดานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน การรับเอาวัฒนธรรม ประเพณีของ
ตะวันตกมาใชปะปนกับวัฒนธรรมไทย จนทําใหวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปญญาทองถ่ิน
อันดีงามเลือนหายไปจากทองถ่ิน 

 

3.3)  ดานความเอ้ืออาทร สังคมไทยปจจุบันไดเปลี่ยนไปมากจากอดีตและความมีเสนหอีกอยาง
หนึ่งของสังคมไทย คือ การเอ้ืออาทรกัน แตปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะ
สังคมเมือง และนอกจากนั้นสังคมชนบทก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเชนเดียวกัน ความเปน
ชนบทท่ีอยูรวมกันอยางญาติมิตรเอ้ืออาทรตอกันเริ่มลดนอยลง ตางคนตางอยู จะสังเกต
ไดจากการลงแขกดํานา การแบงปนลดนอยลง 

3.4)  ดานสาธารณภัย สืบเนื่องมาจากการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางหนัก เพ่ือตอบสนอง
กระแสโลกาวัฒนทําใหทรัพยากรธรรมชาติถูกใชไปมาก อันสงผลใหสิ่งแวดลอมถูกทําลาย 
ขาดความสมดุล อันเปนสาเหตุของสาธารณภัยในรูปแบบตางๆ 

3.5) ดานสุขภาพอนามัยประชาชน ดานสุขภาพปญหาท่ีพบคือโรคอุบัติ ใหม อุบัติ ซํ้ า                
เชน ไขเลือดออก ไขหวัดสายพันธุตางๆ  นั่นยอมหมายถึงสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วนั่นเอง 

4) ดานเศรษฐกิจ  ดานเศรษฐกิจตามกระแสโลกาภิวัฒนทําใหความสมดุลของทุกสวนเปลี่ยนแปลงไป 
เนื่องจากกระบวนการดานเศรษฐกิจไดเปลี่ยนไปอยางมากจากอดีตเราผลิตเพ่ือบริโภคกลายมาเปนเพ่ือการคาและ
การสงออก  สําหรับตําบลแมเมาะเดิมเปนสังคมการเกษตรรูปแบบทางเศรษฐกิจมุงผลิตไวบริโภคในครัวเรือนเปน
หลัก และการปลูกขาวเปนหลัก ปจจุบันการผลิตเพ่ือการคาขายเริ่มมีอิทธิพลตอสังคมการเกษตร มีการปลูกพืชท่ี
ไมไดบริโภคมากข้ึน และตองขายอยางเดียวไมสามารถเก็บไวบริโภคไดในสถานการณท่ีราคาผลผลิตตกต่ํา 

 

 

 



   แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561-2564)  
                 เทศบาลตําบลแมเมาะ อาํเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 60 

 

จากปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไปและยากท่ีจะหลีกเลี่ยงได นั่นคือกระแส              
โลกาภิวัตนท่ีเขามามีอิทธิพลตอคนในชุมชนและทองถ่ินเปนอยางมาก เนื่องจากเกิดจากความเจริญทางวัตถุและ
เกิดสิ่งอํานวยความสะดวก และการตอบสนองกิเลสไดเปนอยางดี   วิธีการจัดการกับกระแสโลกาภิวัฒนไดนั้น                    
ในท่ีนี้ขอนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชฯ ท่ีมุงสราง
ใหเกิดความพอดี พอเพียง พอประมาณ  การดําเนินกิจกรรมตางๆภายใตความสมเหตุและผล รวมท้ังการสราง
ภูมิคุมกันท่ีดีในคนในสังคมใหรูเทาทันกระแสโลกาภิวัตนและอยูทามกลางกระแสอยางมีสติ  รวมท้ังการสรางใหคน
มีความรูและนําความรูไปใชอยางมีคุณธรรม ซ่ึงจะชวยใหปญหาของทองถ่ินไดรับการแกไขปญหาไดอยางแทจริง  

 





3.3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โครงสรางความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลตําบลแมเมาะ พ.ศ. 2561 - 2564 

หนา 61 



หนา 62 



หนา 63 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 02 

สังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่เศรษฐกจิสร้างสรรค์ ยดึมั่นหลกัธรรมาภบิาล 

ย.โครงสร้างพืน้ฐาน ย.อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ ย.สงัคม ย.ด้านเศรษฐกิจ ย.ด้านบริหารและ

พฒันาองค์กร 

ปชช.มีระบบโครงสร้าง

พืน้ฐานที่เป็นมาตรฐาน 

ตําบลแมเ่มาะมี

ทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมที่ดี 

ปชช.มีคณุภาพ

ชีวิตที่ด ี

ปชช.มีอาชีพ มีรายได้ที่

เพียงพอต่อการดํารงชีพ 
ทต.แมเ่มาะเป็น

องค์กรแหง่การเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

ร้อยละระบบ

โครงสร้างพืน้ฐาน

ท่ีเป็นมาตรฐาน

เพิ่มขึน้ 

 

ร้อยละของ

ทรัพยากรและ

สิง่แวดล้อมท่ีดี 

 

ร้อยละของ

ประชาชนท่ีมี

คณุภาพชีวิตท่ีดี 

 

ร้อยละของ

ประชาชนท่ีมีอาชีพ

และรายได้ท่ี

เพียงพอตอ่การ

ดํารงชีพ 

 

-ร้อยละของ

บคุลากรท่ีได้รับ

การพฒันา  

 

ร้อยละเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และ

สถานท่ี

ปฏิบตังิานท่ีเอือ้

ตอ่องค์กรแหง่

การเรียนรู้                                 

 

ค่าเป้าหมาย 

การก่อสร้าง ปรับปรุง 

บํารุง รักษา ถนน  ราง

ระบายนํา้               

ท่อ  และสะพาน  

การไฟฟา้สาธารณะ 

การสาธารณปูโภค

สาธารณปูการและ

แหลง่นํา้การเกษตร 

การสร้างจิตสํานึกและสร้าง

ความตระหนกัในการจดัการ

ทรัพยากร ธรรมชาติและ   

สิ่งแวดล้อม 

การอนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูเฝา้ระวงั

และการปอ้งกนัรักษา

ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

พฒันาคณุภาพชีวิตเด็ก 

เยาวชน สตรี ผู้สงูอาย ุผู้

พิการ ผู้ ป่วยเอดส์ และ

ผู้ ด้อยโอกาส 

การศึกษา 

การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

การปอ้งกนัรักษาและสง่เสริมสขุภาพอนามยัประชาชน 

การสง่เสริมความเข้มแข็งของชมุชน 

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

การสง่เสริมอาชีพและเพิ่ม

รายได้แก่ประชาชน 

การสง่เสริมการ ตลาดและ

การใช้สนิค้าท้องถ่ิน 

การสง่เสริมการทอ่งเท่ียว 

การพฒันาบคุลากร 

การปรับปรุง การพฒันา 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และ

สถานท่ีปฏิบตังิาน 

เคหะและชุมชน ศึกษา 

เกษตร 

สร้างความเข้มแข็ง 

สังคมสงเคราะห์ 

สาธารณสุข บริหารทั่วไป 

รักษาความสงบฯ งบกลาง ศาสนาวัฒนธรรมฯ 

วิสัยทัศน์ 

กลยุทธ 

แผนงาน 

บริการสาธารณะทั่วถึง 

หนา 64 
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การพัฒนา

โครงสราง

พื้นฐาน

การพัฒนาดาน

สาธารณูปโภค - 

สาธารณูปการ

1. การคมนาคมขนสง

ดีขึ้น มีถนนและ

สะพานที่มีมาตรฐาน

เพิ่มขึ้น

8 6 4 3 ปละ 18

โครงการ

1. พัฒนาและ

ปรับปรุงการ

คมนาคมและขนสง

ใหไดมาตรฐาน

โครงการกอสราง/

ปรับปรุง/ซอมแซมถนน

 และจัดทําเครื่องหมาย

จราจร 18 โครงการ

กองชาง สํานักปลัด

2. การขยายเขตไฟฟา

ในครัวเรือนทั่วถึง มี

ไฟฟาสองสวางเพียงพอ

5 4 9 7 ปละ 6 

โครงการ

โครงการขยายเขต

ไฟฟา/ไฟสองสวางใน

พื้นที่สาธารณะ 14 

โครงการ

กองชาง สํานักปลัด

3. ระบบประปา

เพียงพอและทั่วถึง มี

คุณภาพมากขึ้น

3  -  - 1 ปละ 3 

โครงการ

โครงการปรับปรุงพัฒนา

ระบบประปาหมูบาน 4 

โครงการ

กองชาง สํานักปลัด

4. โครงสรางพื้นฐาน

ตางๆในพื้นที่ สามารถ

ใชประโยชนไดอยาง

พอเพียง

36 10 11 12 ปละ 36 

โครงการ

โครงการกอสราง/

ปรับปรุง/ซอมแซม

โครงสรางพื้นฐานตางๆ 

 52 โครงการ

กองชาง สํานักปลัด

คาเปาหมาย ความกาวหนา

ของเปาหมาย
กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หนวย

สนับสนุน

3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร

ประชาชนไดรับ

บริการดาน

โครงสรางพื้นฐาน

และระบบ

สาธารณูปโภคที่

ไดมาตรฐาน

สรางเสริมและพัฒนา

จังหวัดลําปางใหมีความ

พรอมรองรับการเปน

ศูนยกลางโลจิสติกสอ

ยางเปนระบบ

2. พัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคและ

โครงสรางพื้นฐาน 

เพื่อสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนสูชุมชน

นาอยู

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร 

อปท. ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร ทต.

แมเมาะ
เปาประสงค

ตัวชี้วัด ผลผลิต/

โครงการ
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คาเปาหมาย ความกาวหนา

ของเปาหมาย
กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หนวย

สนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร 

อปท. ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร ทต.

แมเมาะ
เปาประสงค

ตัวชี้วัด ผลผลิต/

โครงการ

สงเสริมการบริหารการ

จัดการทรัพยากรธรรม

และสิ่งแวดลอมอยาง

สมดุลและสิ่งแวดลอม

การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

สิ่งแวดลอม

การอนุรักษและ

บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

 และสิ่งแวดลอม

ชุมชนมี

ทรัพยากระรรม

ชาติและ

สิ่งแวดลอม ที่

สมดุลและยั่งยืน

1. ชุมชนในเขตตําบล

ไดรับการแกไขปญหา

น้ําทวมขังและตลิ่งพัง

ในชวงฤดูน้ําหลาก

10 7 3 7 ปละ 10

โครงการ

1. พัฒนาระบบ

ระบายน้ํา และ

พนังปองกันตลิ่งพัง

ที่ประสบปญหา

โครงการกอสราง/

ปรับปรุงระบบระบาย

น้ําและตลิ่งพัง 18 

โครงการ

กองชาง กอง

สาธารณสุข

2. ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมมีการ

บริหารจัดการที่ดีขึ้นมี

ความสมดุลและยั่งยืน

6 7 7 7 ปละ 6 

โครงการ

2. เสริมสราง

ประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

อยางยั่งยืน

โครงการอนุรักษ

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 7 โครงการ

กอง

สาธารณสุข

กองสวัสดิการ

3. ประชาชนมี

จิตสํานึกในการอนุรักษ

 ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และพัฒนาสิ่งแวดลอม

3. พัฒนา

สิ่งแวดลอมใน

ชุมชนและบูรณา

การการจัดการขยะ

อยางถุกสุขอนามัย
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คาเปาหมาย ความกาวหนา

ของเปาหมาย
กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หนวย

สนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร 

อปท. ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร ทต.

แมเมาะ
เปาประสงค

ตัวชี้วัด ผลผลิต/

โครงการ

สงเสริมและพัฒนาการ

ผลิตการแปรรูปอาหาร

ปลอดภัยแบบครบวงจร

การพัฒนา

เศรษฐกิจ

การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจและการ

ทองเที่ยว

ประชาชนมีอาชีพ

 มีรายไดพอเพียง 

และมีความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจ

1. กลุมอาชีพ/

วิสาหกิจชุมชน 

ประชาชนมีความ

เขมแข็ง ผลิตภัณฑ

ไดรับการพัฒนาใหมี

คุณภาพดีขึ้นเปนที่

ตองการของตลาด

11 11 11 11 ปละ 11 

โครงการ

1. สงเสริมและ

อบรมแกกลุม

อาชีพและวิสาหกิจ

ชุมชน รวมทั้ง

พัฒนาผลิตภัณฑ

และบรรจุภัณฑให

มีคุณภาพดีขึ้น

โครงการสงเสริมกลุม

อาชีพ/วิสาหกิจชุมชน 

11 โครงการ

กองสวัสดิการ สํานักปลัด

สงเสริมและพัฒนา

สินคาฯ

2. ใหแหลงทองเที่ยว

ในพื้นที่เปนที่รูจัก 

สงเสริมเศรษฐกิจดีขึ้น

7 6 6 6 ปละ 7 

โครงการ

2. จัดกิจกรรมใน

แหลงทองเที่ยวที่

สําคัญของตําบล

โครงการสงเสริมการ

ทองเที่ยว 7 โครงการ

สํานักปลัด กองชาง

3. แหลงน้ําไดรับการ

พัฒนาใหดึขึ้น สามารถ

ใชทําการเกษตร

ไดมากขึ้น

7 5 7 5 ปละ 7 

โครงการ

3. จัดหาแหลงน้ํา 

ขุดลอก เจาะ

บาดาล ฯลฯ เพื่อใช

ในการเกษตร

โครงการกอสรางระบบ

แหลงน้ําเพื่อการเกษตร 

8 โครงการ

กองชาง กอง

สาธารณสุขฯ

4. กระตุนการจัดเก็บ

ภาษีของเทศบาลให

เพิ่มขึ้น

3 3 3 3 ปละ 3 

โครงการ

4. สรางแรงจูงใจ

ในการชําระภาษี

ของประชาชนใน

พื้นที่

โครงการเกี่ยวกับภาษี

ของทางเทศบาล 3 

โครงการ

กองคลัง สํานักปลัด
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คาเปาหมาย ความกาวหนา

ของเปาหมาย
กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หนวย

สนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร 

อปท. ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร ทต.

แมเมาะ
เปาประสงค

ตัวชี้วัด ผลผลิต/

โครงการ

เสริมสรางและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนและสังคมให

เปนสังคมแหงการเรียนรู

การพัฒนา

สังคม/ชุมชน

และการรักษา

ความสงบ

เรียบรอย

การพัฒนาดาน

สังคมและสุข

ภาวะอนามัย

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

1. ประชาชนมีสุขภาพ

ที่ดีขึ้น ไดรับการ

บริการสาธารณสุขที่มี

ประสิทธิภาพและ

คุณภาพมากขึ้น

5 5 5 5 ปละ 5 

โครงการ

1. จัดบริการ

สาธารณสุขให

ประชาชนไดรับ

การบริการอยาง

ใกลชิดและมี

ประสิทธิภาพ

โครงการเกี่ยวกับการ

บริการสาธารณสุข 5

โครงการ

กอง

สาธารณสุขฯ

กอง

สวัสดิการฯ

2. ประชาขนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินเพิ่มมากขึ้น

10 6 6 6 ปละ 10

โครงการ

2. บริการดาน

บรรเทาสาธารณ

ภัยอยางรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ

โครงการเกี่ยวกับการ

รักษาความสงบ

เรียบรอยของชุมชน 10 

โครงการ

สํานักปลัด กอง

การศึกษาฯ

3. เด็ก สตรี ผูสูงอายุ 

คนพิการ ผูติดเชื้อและ

ผูดอยโอกาสไดรับการ

สงเคราะหใหมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

9 5 5 5 ปละ 9 

โครงการ

3. ใหการ

สงเคราะหแกเด็ก 

สตรี ผูสูงอายุ คน

พิการ ผูติดเชื้อและ

ผูดอยโอกาสอยาง

ทั่วถึง

โครงการเกี่ยวกับการจัด

สวัสดิการ 9 โครงการ

กอง

สวัสดิการฯ

สํานักปลัด

4. ปญหายาเสพติด 

อบายมุขลดลง

4 4 4 4 ปละ 4 

โครงการ

4. กิจกรรมรณรงค

และปองกันยาเสพ

ติด

โครงการเกี่ยวกับยาเสพ

ติด 4 โครงการ

กอง

สาธารณสุขฯ

กอง

สวัสดิการฯ

5. ประชาชนไดมี

กิจกรรมออกกําลังกาย

 มีรางกายที่แข็งแรง

11 11 11 13 ปละ 11 

โครงการ

5. สงเสริม

กิจกรรมนันทนการ

 และสถานที่

สําหรับออกกําลัง

กาย

โครงการเสริมสราง

สุขภาพ 13 โครงการ

กอง

การศึกษาฯ

กองชาง



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เทศบาลตําบลแมเมาะ พ.ศ. 2561 - 2564 

ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานสนับสนุน

1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองชาง กองการศึกษาฯ

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและโยธา กองชาง       สํานักปลัด,      

   กองการศึกษาฯ,  

 กองสาธารณสุขฯ

2 การพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการ บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองชาง สํานักปลัด

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สรางความเขมแข็งของชุมชน กองสาธารณสุขฯ กองสวัสดิการฯ

บริการชุมชนและสังคม อุตสาหกรรมและโยธา กองชาง สํานักปลัด

เศรษฐกิจ การเกษตร กองสวัสดิการฯ       สํานักปลัด,      

  กองสาธารณสุขฯ

3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป กองคลัง สํานักปลัด

บริการชุมชนและสังคม สรางความเขมแข็งของชุมชน กองสวัสดิการฯ สํานักปลัด

ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ สํานักปลัด กองชาง

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและโยธา กองชาง สํานักปลัด

4 การพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย บริการชุมชนและสังคม รักษาความสงบภายใน สํานักปลัด กองการศึกษาฯ

สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ กองสวัสดิการฯ

สังคมสงเคราะห กองสวัสดิการ กองชาง

สรางความเขมแข็งของชุมชน กองสาธารณสุขฯ กองสวัสดิการฯ

ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ กองการศึกษาฯ กองชาง

การดําเนินงานอื่นๆ งบกลาง กองสวัสดิการฯ กองสาธารณสุขฯ

สวนที่ 4

การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เทศบาลตําบลแมเมาะ พ.ศ. 2561 - 2564 

ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานสนับสนุน

5 การพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญา บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษาฯ สํานักปลัด

ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ กองการศึกษาฯ สํานักปลัด

อุตสาหกรรมและโยธา สํานักปลัด    กองสวัสดิการฯ,   

 กองชาง

6 การเมืองและการพัฒนาองคกร บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป สํานักปลัด กองคลัง

การศึกษา กองการศึกษาฯ สํานักปลัด

สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ กองคลัง

บริการชุมชนและสังคม สรางความเขมแข็งของชุมชน กองสวัสดิการฯ สํานักปลัด

รวม 6 ยุทธศาสตร 4 ดาน 11 แผนงาน 1 สํานัก 5 กอง



69

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 69

แบบ ผ. 07

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 36 35,657,000.00 11 15,350,000.00 16 13,850,000.00 12 15,650,000.00 53 80,507,000.00

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 36 47,460,000.00 10 10,230,000.00 10 19,050,000.00 12 11,150,000.00 52 87,890,000.00

72 83,117,000.00 21 25,580,000.00 26 32,900,000.00 24 26,800,000.00 105 168,397,000.00

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 9 16,520,000.00 5 2,350,000.00 3 320,000.00 6 2,190,000.00 14 21,380,000.00

2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 150,000.00 2 150,000.00 2 150,000.00 2 150,000.00 2 600,000.00

2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 4 5,900,000.00 5 5,575,000.00 3 5,400,000.00 4 7,000,000.00 7 23,875,000.00

2.4 แผนงานการเกษตร 1 50,000.00 2 150,000.00 2 150,000.00 2 150,000.00 2 500,000.00

16 22,620,000.00 14 8,225,000.00 10 6,020,000.00 14 9,490,000.00 25 46,355,000.00

                      บัญชีสรุปโครงการ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - 
สาธารณูปการ

รวม

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

รวม



70

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 70

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป 3 70,000.00 3 70,000.00 3 70,000.00 3 70,000.00 3 280,000.00

3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 11 2,570,000.00 11 2,570,000.00 11 2,570,000.00 11 2,570,000.00 11 10,280,000.00

3.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 7 1,500,000.00 6 90,000.00 6 900,000.00 6 900,000.00 7 4,200,000.00

3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 8 3,820,000.00 5 3,100,000.00 7 7,720,000.00 5 2,700,000.00 21 17,340,000.00

29 7,960,000.00 25 5,830,000.00 27 11,260,000.00 25 6,240,000.00 42 32,100,000.00

4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 9 3,140,000.00 6 740,000.00 6 740,000.00 6 740,000.00 9 5,360,000.00

4.2 แผนงานสาธารณสุข 5 460,000.00 5 460,000.00 5 460,000.00 5 460,000.00 5 1,840,000.00

4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 4 4,650,000.00 3 350,000.00 3 350,000.00 3 350,000.00 4 5,700,000.00

4.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4 770,000.00 4 770,000.00 4 770,000.00 4 770,000.00 4 3,080,000.00

4.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 11 3,500,000.00 10 13,700,000.00 11 3,700,000.00 13 6,000,000.00 20 26,900,000.00

4.6 แผนงานงบกลาง 5 28,300,000.00 2 2,000,000.00 2 2,000,000.00 2 2,000,000.00 5 34,300,000.00

38 40,820,000.00 30 18,020,000.00 31 8,020,000.00 33 10,320,000.00 47 77,180,000.00

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว

รวม

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะ
อนามัย

รวม
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 71

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

5.1 แผนงานการศึกษา 5 9,400,000.00 5 9,400,000.00 5 9,400,000.00 5 9,400,000.00 5 37,600,000.00

5.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 6 300,000.00 6 300,000.00 6 300,000.00 6 300,000.00 6 1,200,000.00

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 1 10,000,000.00 1 1,000,000.00 0 0.00 0 0.00 2 11,000,000.00

12 19,700,000.00 12 10,700,000.00 11 9,700,000.00 11 9,700,000.00 13 49,800,000.00

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 12 2,800,000.00 9 2,420,000.00 9 2,420,000.00 9 2,420,000.00 12 10,060,000.00

6.2 แผนงานการศึกษา 2 400,000.00 2 400,000.00 2 400,000.00 2 400,000.00 2 1,600,000.00

6.3 แผนงานสาธารณสุข 2 1,400,000.00 2 1,400,000.00 2 1,400,000.00 2 1,400,000.00 2 5,600,000.00

6.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 6 1,480,000.00 5 1,430,000.00 5 1,430,000.00 5 1,430,000.00 6 5,770,000.00

22 6,080,000.00 18 5,650,000.00 18 5,650,000.00 18 5,650,000.00 22 23,030,000.00

189 180,297,000.00 120 74,005,000.00 123 73,550,000.00 125 68,200,000.00 254 396,862,000.00รวมทั้งสิ้น

รวม

รวม

5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและ  ภูมิ
ปญญา

6) ยุทธศาสตรดานการเมืองและการพัฒนาองคกร
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 72

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงถนนเดิม 
สายหลักหนาประปาหมูบาน 

ถึง ซอยทายวัด บานหวยเปด 

หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก

(1) ปรับปรุงถนนเดิม
ดวยการลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต ขนาด

กวางประมาณ 4.00 

เมตร ยาวประมาณ 645 

เมตร หรือ (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ

        1,032,000 ประชาชนมี
เสนทาง

สัญจรที่

ปลอดภัยขึ้น 

ไมนอยกวา

รอยละ 20

ลดการเกิด
อุบัติเหตุจาก

การสัญจรทาง

ถนน

กองชาง

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศูนยกลางโลจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 73

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

2 โครงการปรับปรุงและ
ซอมแซมถนน ซอย 12     

บานหวยเปด หมูที่ 1

เพื่อซอมแซมถนนใหมี
สภาพพรอมใชงานและ

มีความปลอดภัยในการ

สัญจร

(1) ปรับปรุงถนน กวาง 
2.50 เมตร ยาวประมาณ

 83 เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 207.50 ตร.ม. 

หรือ (2) ตามแบบแปลน

ของ ทต.แมเมาะ

           150,000 ประชาชนที่
สัญจรมีความ

ปลอดภัย

เพิ่มขึ้น ไม

นอยกวารอย

ละ 60

ลดการเกิด
อุบัติเหตุทาง

ถนน

กองชาง

3 โครงการกอสรางถนนภายใน
หมูบาน บานหวยรากไม หมูที่ 2

(1) สายขางบานปาพิน เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก

(1) กอสรางถนน คสล. 
กวาง 3.00 - 4.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ยาว 

195.00 เมตร หรือมีพื้นที่

รวมกันไมนอยกวา 705.00

 ตารางเมตร หรือ (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แมเมาะ

           400,000 ประชาชนรอย
 60 มีความ

พึงพอใจตอ

ถนน

ลดการเกิด
อุบัติเหตุทาง

ถนน

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 74

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

(2) สายซอยหนาบานหมวด
เกษม

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก

(1) กอสรางถนน คสล. 
กวาง 4.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว 244.00 

เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน

ไมนอยกวา 976.00 

ตารางเมตร หรือ (2) 

ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

           535,000 ประชาชนรอย
 60 มีความ

พึงพอใจตอ

ถนน

ลดการเกิด
อุบัติเหตุทาง

ถนน

กองชาง

(3) สายซอยขางรานกิตศักดิ์
พาณิชย

(1) กอสรางถนน คสล. 
กวาง 3 เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาว 73.00 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

219.00 ตารางเมตร หรือ

 (2) ตามแบบแปลน ทต.

แมเมาะ

           120,000 ประชาชนรอย
 60 มีความ

พึงพอใจตอ

ถนน

ลดการเกิด
อุบัติเหตุทาง

ถนน

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 75

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

(4) สายบานนายสําราญถึง
ซอยหวายหวาน

(1) กอสรางถนน คสล. 
กวาง 3.00 - 4.00 เมตร

 หนา 0.15 เมตร ยาว 

224.00 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 827.00

 ตารางเมตร หรือ (2) 

ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

           460,000 ประชาชนรอย
 60 มีความ

พึงพอใจตอ

ถนน

ลดการเกิด
อุบัติเหตุทาง

ถนน

กองชาง

(5) สายบานลุงแดง ปาศรี (1) กอสรางถนน คสล. 
กวาง 3.50 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว 134.00 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 469.00 ตารางเมตร

 หรือ (2) ตามแบบแปลน

 ทต.แมเมาะ

           260,000 ประชาชนรอย
 60 มีความ

พึงพอใจตอ

ถนน

ลดการเกิด
อุบัติเหตุทาง

ถนน

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 76

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

(6) สายบานนายสิงหแกว 
นามพิชัย

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก

(1) กอสรางถนน คสล. 
กวาง 4.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว 202.00 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 808.00 ตารางเมตร

 หรือ (2) ตามแบบแปลน

 ทต.แมเมาะ

           450,000 ประชาชนรอย
 60 มีความ

พึงพอใจตอ

ถนน

ลดการเกิด
อุบัติเหตุทาง

ถนน

กองชาง

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หนาบานปาจง 

บานหวยรากไม หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก

(1) ถนนกวาง 3-4 เมตร
 ยาว 1,140 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 4,510 ตร.ม. 

(2) ตามแบบแปลน ทต.

แมเมาะ

        2,800,000 ประชาชนรอย
 60 มีความ

พึงพอใจตอ

ถนน

ลดการเกิด
อุบัติเหตุทาง

ถนน

กองชาง

5 โครงการกอสรางลูกระนาด
ชะลอความเร็ว และติดตั้งลับ

เบอรสติก พรอมปายเตือน

ถนนสายหลักหมูบาน บาน

หางฮุง หมูที่ 3

เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน

ภายในหมูบาน

(1) ติดตั้งลูกระนาด
ชะลอความเร็ว จํานวน 6

 จุด พรอมปายเตือน 12

 ปายและอื่นๆ หรือ (2) 

ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

           100,000 ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

ภายในหมูบาน

ได รอยละ 20

ลดการเกิด
อุบัติเหตุทาง

ถนน

กองชาง



77

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 77

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการขยายถนนจากบาน
คุณโกวิท หารจันทร ถึงบาน

คุณสุริยา ทาวตื้อ บานเมาะ

สถานี หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก

(1) ขยายถนน กวาง 4 
เมตร ยาว 300 เมตร (2)

 ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

          600,000 ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

ภายในหมูบาน

ได รอยละ 20

ประชาชน
สามารถสัญจร

ไปมาไดสะดวก

กองชาง

7 โครงการขยายไหลทางเสนทาง
ไปบานหวยรากไม (บานปงชัย

 หมูที่ 5)

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก

(1)โดยการเทคอนกรีต
ขยายขนาดกวางรวม

ประมาณ 1.00 เมตร 

ยาว 2,100 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

รวมกันไมนอยกวา 

2,100 ตร.ม. หรือ (2) 

ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

        1,200,000 ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

ภายในหมูบาน

ได รอยละ 20

ประชาชน
สามารถสัญจร

ไปมาไดสะดวก

กองชาง



78

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 78

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

8 โครงการเสริมไหลทาง 
เสนทางขึ้นซอย 14 บานปงชัย

 หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก

(1) โดยการเทคอนกรีต
เสริมไหลทาง ขนาดกวาง

เฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 

2,489 เมตร หนา 0.15 

เมตร พื้นที่รวมไมนอย

กวา 2,489 ตร.ม. หรือ 

(2) ตามแบบแปลน ทต.

แมเมาะ

         1,300,000 ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

ภายในหมูบาน

ได รอยละ 20

ประชาชน
สามารถสัญจร

ไปมาไดสะดวก

กองชาง

9 โครงการกอสรางสะพานขาม
หวยแมปง บานปงชัย หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชน
สามารถเดินทางได

สะดวกขึ้น

(1) กอสรางสะพาน คสล.
 ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 6.00 เมตร หรือ (2)

 ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

350,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ตอโครงการ

กอสราง รอย

ละ 80

มีสถานที่
สําหรับจัด

กิจกรรม

กองชาง

10 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
จากรานตะวันแดง ถึง ซอยที่

ทํากินของหมูบาน บานหวยคิง

 หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก

(1) ปรับปรุงถนนลูกรัง 
กวาง 4 เมตร ยาว 1,000

 เมตร (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ

           500,000 ประชาชน
รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจ

ตอการใชถนน

ประชาชน
สามารถสัญจร

ไปมาไดสะดวก

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 79

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

11 โครงการกอสรางฟุตบาท 
พรอมโคมไฟสองสวางถนน

สายบนตั้งแตแยกโรงพยาบาล

ถึงถนนซอย 13 หมูที่ 7

เพื่อความปลอดภัยใน
เดินทางเทาของ

ประชาชนที่ใชสัญจร

(1) โดยทําการกอสราง
ฟุตบาท ขนาดกวาง 2.00

 เมตร ยาว 1,005.00 

เมตร พรอมติดตั้งโคมไฟ

สองสวาง  หรือ (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แมเมาะ

5,450,000 ผูใชบริการ
รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจ

ประชาชนมี
สถานที่ที่

ปลอดภัย 

เหมาะสม

กองชาง 
(นโยบายฯ)

12 โครงการกอสรางถนนสายบาน
นางทอง วรรณเลิศ ถึงอางเก็บ

น้ํา บานเมาะหลวง หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชน
สามารถสัญจรไดอยาง

สะดวก

(1) โดยการกอสรางถนน
หินคลุกบดอัดแนน 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

หนา 0.10 เมตร ยาวรวม

 360 เมตร พรอมวางทอ

ระบายน้ํา หรือ(2) ตาม

แบบแปลน ทต.แมเมาะ

           900,000 ประชาชน
รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจ

ตอการใชถนน

เพื่อให
ประชาชนมี

ความสะดวก 

และปลอดภัย

ในการใชถนน

กองชาง



80

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 80

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

13 โครงการกอสรางถนนหินคลุก
บดอัดแนน บานนายตอย ชัย

ยานนท ถึงบานลุงฝาย วังโพธิ์

 บานมอน-ทุงกลวย หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชน
สามารถสัญจรไดอยาง

สะดวก

(1) โดยกอสรางถนนหิน
คลุก ขนาดกวาง 5 เมตร

 ยาว 565 เมตร หรือมี

พื้นที่รวมกันไมนอยกวา 

2,825 ตร.ม. (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แมเมาะ

         2,500,000 ประชาชน
รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจ

ตอการใชถนน

เพื่อให
ประชาชนมี

ความสะดวก 

และปลอดภัย

ในการใชถนน

กองชาง

14 โครงการกอสรางขยายถนน 
ซอย 13 (บานใหมมงคล หมูที่ 

10)

เพื่อขยายเสนทางการ
สัญจรใหมีความสะดวก

 ลดการเกิดอุบัติเหตุ

(1)โดยปรับปรุงขยาย
ถนน ซอย 13 กวางขาง

ละ 1.50 เมตร ยาว 

1,640 เมตร  หรือ (2) 

ตามแบบแปลน ทต.      

    แมเมาะ

3,000,000 ประชาชน
รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจ

ตอการใชถนน

เพื่อให
ประชาชนมี

ความสะดวก 

และปลอดภัย

ในการใชถนน

กองชาง 
(นโยบายฯ)

15 โครงการปรับปรุงถนน (สาย
หนาฌาปนสถาน) ตลอดสาย 

บานนาแขมพัฒนา หมูที่ 11

เพื่อใหการสัญจรไปมา
ไดสะดวก

(1) โดยทําการขยาย
ไหลถนน กวาง 1 เมตร 

ยาว 1,110 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

รวมกันไมนอยกวา 

2,220 ตร.ม. (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แมเมาะ

        2,500,000 ประชาชน
รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจ

ตอการใชถนน

เพื่อให
ประชาชนมี

ความสะดวก 

และปลอดภัย

ในการใชถนน

กองชาง



81

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 81

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

16 โครงการขยายถนนและ
กอสรางทางเทาถนนสายขาง

ธนาคารออมสิน

เพื่อใหประชาชนและ
คนเดินทางมีความ

ปลอดภัยทางถนน

(1)โดยการขยายถนน (2)
 กอสรางทางเดินเทา (3)

 ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

2,000,000 ประชาชน
รอยละ 80 ที่

ใชถนนและ

ทางเทามี

ความพึงพอใจ

อยูในระดับดี

ประชาชนและ
คนเดินทาง

เทามีความ

ปลอดภัยทาง

ถนน

กองชาง 
(นโยบายฯ)

17 โครงการปรับปรุงถนนสาย
หลักและถนนสายรองภายใน

เขตพื้นที่ตําบลแมเมาะ

เพื่อซอมแซมถนนใหมี
สภาพรอมใชงานและมี

ความปลอดภัยในการ

สัญจร

ตามแบบแปลน ทต.   
แมเมาะ กําหนดและ

สํารวจ

        2,000,000          2,000,000         2,000,000         2,000,000 ประชาชนมี
เสนทาง

สัญจรที่

ปลอดภัยขึ้น 

ไมนอยกวา

รอยละ 20

ลดการเกิด
อุบัติเหตุจาก

การสัญจรทาง

ถนน

กองชาง

18 โครงการติดตั้งไฟจราจร ปาย
จราจร งานตีเสนจราจร งาน

ติดตั้ง Gruard Rail

เพื่อลดอุบัติเหตุ เพิ่ม
ความปลอดภัยในการ

สัญจรของประชาชน

และผูใชถนน

(1) ถนนสายหลักของ
ตําบล (2) จุดเสี่ยงและ

เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง 

หรือ (3) ตามแบบแปลน

 ทต.แมเมาะ

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

ถนน รอยละ 

50

การคมนาคม
สัญจรมีความ

ปลอดภัย ลด

การเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง



82

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 82

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

19 โครงการติดตั้งไฟสายดับ 
ภายในหมูบานหวยรากไม หมู

ที่ 2

เพื่อใหเสนทางสัญจรมี
แสงสวางเพียงพอ

(1) ระยะทางประมาณ 
3,500 เมตร  (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แมเมาะ

         1,500,000 ประชาชนมี
ไฟสองสวาง

เพิ่มขึ้น รอย

ละ 20

มีแสงสวาง
เพียงพอ ลด

การเกิด

อุบัติเหตุทาง

ถนน

กองชาง

20 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
เขาศาลเจาพอหลักคํา (เจา

บาน) บานหวยรากไม หมูที่ 2

เพื่อขยายเขตไฟฟา
ใหแกประชาชนที่ยังไม

มีไฟฟาใช

(1) ระยะทางประมาณ 
150 เมตร  (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ

          100,000 ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง

เพียงพอ รอย

ละ 20

มีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง

กองชาง

21 โครงการติดตั้งหมอแปลง
ไฟฟาแรงสูง (ไฟสามเฟส) 

บานหวยรากไม หมูที่ 2

เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟา
ใหมีใชเพียงพอ

(1) ติดตั้งหมอแปลง
ไฟฟา 3 เฟส พรอม

ระบบ (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ

        1,500,000 ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง

เพียงพอ รอย

ละ 20

มีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง

กองชาง

22 โครงการขยายเขตไฟฟา    
บานเมาะสถานี หมูที่ 4

 - บานวีรศักดิ์ ปลาเปง ถึง
บานคุณถวิล ไชยเสม

เพื่อใหมีแสงสวาง
เพียงพอ ประชาชน

สามารถเดินทางสัญจร

ไปมาไดสะดวก

(1) ความยาวประมาณ 
500 เมตร (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ

           100,000 ประชาชนมี
ไฟสองสวาง

เพิ่มขึ้น รอย

ละ 20

มีแสงสวาง
เพียงพอ ลด

การเกิด

อุบัติเหตุทาง

ถนน

กองชาง



83

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 83

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

 - ทางขึ้นสํานักปฏิบัติธรรมสุข
สวาง พรอมโคมไฟสองสวาง

เพื่อใหมีแสงสวาง
เพียงพอ ประชาชน

สามารถเดินทางสัญจร

ไปมาไดสะดวก

(1) ความยาวประมาณ 
500 เมตร พรอมโคมไฟ

สองสวาง (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ

          200,000 ประชาชนมี
ไฟสองสวาง

เพิ่มขึ้น รอย

ละ 20

มีแสงสวาง
เพียงพอ ลด

การเกิด

อุบัติเหตุทาง

ถนน

กองชาง

 - จากหมูที่ 4 ไปหมูที่ 1 ต.แม
เมาะ

เพื่อใหมีแสงสวาง
เพียงพอ ประชาชน

สามารถเดินทางสัญจร

ไปมาไดสะดวก

(1) เพิ่มโคมไฟสองสวาง 
ความยาวประมาณ 

1,800 เมตร (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แมเมาะ

          100,000 ประชาชนมี
ไฟสองสวาง

เพิ่มขึ้น รอย

ละ 20

มีแสงสวาง
เพียงพอ ลด

การเกิด

อุบัติเหตุทาง

ถนน

กองชาง

 - จากหมูที่ 4 ไปหมูที่ 2 ต.แม
เมาะ

เพื่อใหมีแสงสวาง
เพียงพอ ประชาชน

สามารถเดินทางสัญจร

ไปมาไดสะดวก

(1) เพิ่มโคมไฟสองสวาง 
ความยาวประมาณ 

2,000 เมตร (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แมเมาะ

          100,000 ประชาชนมี
ไฟสองสวาง

เพิ่มขึ้น รอย

ละ 20

มีแสงสวาง
เพียงพอ ลด

การเกิด

อุบัติเหตุทาง

ถนน

กองชาง

 - ประปาหมูบาน ถึง หจก.
ลําปางมงคลกอสราง

เพื่อใหมีแสงสวาง
เพียงพอ ประชาชน

สามารถเดินทางสัญจร

ไปมาไดสะดวก

(1) ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
 ความยาวประมาณ 500

 เมตร (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ

          200,000 ประชาชนมี
ไฟสองสวาง

เพิ่มขึ้น รอย

ละ 20

มีแสงสวาง
เพียงพอ ลด

การเกิด

อุบัติเหตุทาง

ถนน

กองชาง



84

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 84

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

 - รอบสนามกีฬาหมูบานเมาะ
สถานี

เพื่อใหมีแสงสวาง
เพียงพอ ประชาชน

สามารถเดินทางสัญจร

ไปมาไดสะดวก

(1) ขยายเขตไฟสองสวาง
 ความยาวประมาณ 500

 เมตร (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ

          200,000 ประชาชนมี
ไฟสองสวาง

เพิ่มขึ้น รอย

ละ 20

มีแสงสวาง
เพียงพอ ลด

การเกิด

อุบัติเหตุทาง

ถนน

กองชาง

23 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
ภายในหมูบาน บานปงชัย หมู

ที่ 5

เพื่อใหประชาชนไดมี
ไฟฟาและแสงสวางที่

เพียงพอ

โดยการขยายเขตไฟฟา 
ยาวรวมประมาณ 800 

เมตร

          500,000 ประชาชน 
รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจ

ตอไฟฟาสอง

สวาง

ลดการเกิด
อุบัติเหตุ มี

แสงสวาง

เพียงพอ

กองชาง

24 โครงการไฟฟาสายดับใน
หมูบาน บานปงชัย หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนไดมี
ไฟฟาและแสงสวางที่

เพียงพอ

โดยขยายเขตไฟฟาสาย
ดับภายในหมูบาน ยาว

รวม 1,000 เมตร

          800,000 ประชาชน 
รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจ

ตอไฟฟาสอง

สวาง

ลดการเกิด
อุบัติเหตุ มี

แสงสวาง

เพียงพอ

กองชาง

25 โครงการขยายเขตไฟฟาสายดับ
 หนาสํานักสงฆถึงปอมตํารวจ 

บานใหมมงคล หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนไดมี
ไฟฟาและแสงสวางที่

เพียงพอ

(1) ขยายเขตสายดับ 
ประมาณ 3,000 เมตร 

หรือ (2) ตามแบบแปลน

 ทต.แมเมาะ

          600,000 ประชาชน 
รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจ

ตอไฟฟาสอง

สวาง

ลดการเกิด
อุบัติเหตุ มี

แสงสวาง

เพียงพอ

กองชาง



85

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 85

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

26 โครงการขยายเขตไฟกิ่งภายใน
หมูบานและลานออกกําลัง

กายหนาวัดนาแขม บานนา

แขมพัฒนา หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนไดมี
แสงสวางที่เพียงพอ

(1) ติดตั้งไฟสองสวาง 
ระยะทางประมาณ 

1,000 เมตร (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แมเมาะ

        1,000,000 ประชาชน 
รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจ

ตอไฟฟาสอง

สวาง

ลดการเกิด
อุบัติเหตุ มี

แสงสวาง

เพียงพอ

กองชาง

27 โครงการเพิ่มไฟสายดับ บาน
เวียงหงสลานนา หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชนไดมี
ไฟฟาและแสงสวางที่

เพียงพอ

(1) ขยายเขตไฟสายดับ 
พรอมโคมไฟ หรือ (2) 

ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

          350,000 ประชาชน 
รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจ

ตอไฟฟาสอง

สวาง

ลดการเกิด
อุบัติเหตุ มี

แสงสวาง

เพียงพอ

กองชาง

28 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
 พรอมพาดสายดับในพื้นที่

ตําบลแมเมาะ

เพื่อใหประชาชนที่
สรางที่อยูอาศัยขึ้นใหม

มีไฟฟาในครัวเรือนใช

(1) หมูบานในเขตพื้นที่ 
หมูที่ 1-12 (2) ตามแบบ

สํารวจ ทต.แมเมาะ (3) 

ตามประมาณการ กฟภ. 

กําหนด

        1,000,000          1,000,000         1,000,000         1,000,000 ประชาชน
รอยละ 90 ที่

ไดรับการขยาย

เขตไฟฟามี

ความพึงพอใจ

อยูในระดับดี

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่

ดีในการเขาถึง

บริการ

สาธารณะ

กองชาง



86

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 86

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

29 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง
รอบโรงเรียนเทศบาลแมเมาะ

เพื่อใหโรงเรียนเทศบาล
    แมเมาะมีความ

ปลอดภัยในทรัพยสิน

และอํานวยความ

สะดวกใหยาม

รักษาการณในเวลา

กลางคืน

ติดตั้งไปสองสวางรอบ
บริเวณโรงเรียน

            50,000 ประชาชน
รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจ

ในระบบการ

รักษาความ

ปลอดภัยของ

โรงเรียน

โรงเรียน
เทศบาลแม

เมาะมีความ

ปลอดภัยใน

ทรัพยสินและ

อํานวยความ

สะดวกใหยาม

รักษาการณใน

เวลากลางคืน

กองการศึกษา
ฯ/กองชาง

30 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ระบบไฟฟาสถานศึกษา สังกัด

เทศบาลตําบลแมเมาะ

เพื่อใหระบบไฟฟา
ภายในสถานศึกษา 

สังกัด เทศบาลตําบลแม

เมาะมีความปลอดภัย

และใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

เดินสายไฟ ตรวจเช็คชุด
กลองควบคุม เปลี่ยนชุด

รางไฟฟาและหลอดไฟ 

และวัสดุอุปกรณอื่นๆ

           200,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ตอการบริการ

จัดการดาน

สถานที่ของ

ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กรอยละ

 80

เพิ่มความ
ปลอดภัยและ

ปองกัน

อุบัติเหตุจาก

ระบบไฟฟาใน

ชีวิตเด็กและ

ทรัพยสินของ

ทางราชการ

กองการศึกษา 
ศาสนาและ

วัฒนธรรม/กอง

ชาง



87

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 87

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

31 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง
รอบอาคาร ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลแมเมาะ

เพื่อให ศพด.ทต.แม
เมาะมีความปลอดภัย

ในทรัพยสิน

ติดตั้งหลอดไฟรอบอาคาร            100,000 ประชาชน
รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจ

ในระบบการ

บริหารจัดการ

ดานอาคาร

สถานที่ของ 

ศพด.ทต.แม

เมาะ

ศพด.ทต.แม
เมาะมี

ปลอดภัยตอ

ทรัพยสิน

กองการศึกษา /
ศพด.ทต.แมเมาะ

32 โครงการจัดซื้อ จัดหาวัสด/ุ
อุปกรณไฟฟา เพื่อซอมแซม 

ดูแลรักษา ไฟฟาสาธารณะ

ประจําตําบล

เพื่อใหประชาชนมีไฟ
สองสวางในพื้นที่ถนน

สาธารณะ และพื้นที่

อันตรายและจุดเสี่ยง

ตางๆ

(1) หลอดไฟ (2) สายไฟ
 หรือ (3) ตามรายการที่ 

ทต.แมเมาะ กําหนด

           300,000            300,000           300,000           300,000 สามารถแกไข
ปญหาไฟฟา

สาธารณะได

เร็วขึ้น รอยละ

 30

ภายในตําบลมี
การปรับปรุง

ระบบไฟ

สาธารณะให

พรอมสําหรับ

การใชงาน

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 88

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

33 โครงการกอสรางประปา
หมูบาน บานหวยรากไม หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค บริโภค

อยางทั่วถึง

(1) กอสรางระบบ
ประปาหมูบานขนาด

ใหญ จํานวน 1 แหง 

พรอมติดตั้งระบบจายน้ํา 

(ทอเมน) (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

        6,000,000 ประชาชน 
รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจ

ตอระบบ

น้ําประปา

ประชาชนมี
น้ําสําหรับ

อุปโภคบริโภค

อยางทั่วถึง

กองชาง

34 โครงการปรับปรุงทอประปา
จากบานคุณทองจันทร ถึงอาง

เก็บน้ํา บานเมาะสถานี หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค บริโภค

อยางทั่วถึง

(1) ปรับปรุงทอประปา 
ความยาวประมาณ 500 

เมตร (2) ตามแบบแปลน

 ทต.แมเมาะ

           500,000 ประชาชน 
รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจ

ตอระบบ

น้ําประปา

ประชาชนมี
น้ําสําหรับ

อุปโภคบริโภค

อยางทั่วถึง

กองชาง



89

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 89

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

35 โครงการกอสรางหอถังสูง
พรอมระบบจายน้ําโรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ

เพื่อใหมีระบบ
น้ําประปาที่เอื้ออํานวย

ตอการใชประโยชนใน

การบริหารจัดการดาน

การจัดการศึกษา

กอสรางหอถังสูงพรอม
ระบบจายน้ําตามแบบ

แปลนของเทศบาลตําบล

แมเมาะ

 1,000,000 โรงเรียนมี
ระบบน้ํา

เพียงพอตอ

การใชงาน

โรงเรียน
เทศบาลแม

เมาะ มีน้ํา

เพียงพอตอ

การบริหาร

จัดการดาน

การจัดการ

ศึกษา

กองการศึกษา 
ศาสนาและ

วัฒนธรรม/กอง

ชาง

36 โครงการขยายเขตประปาใน
เขตพื้นที่ตําบลแมเมาะ

เพื่อจัดบริการ
สาธารณะดาน

สาธารณูปโภคขั้น

พื้นฐานใหประชาชนใน

เขตพื้นที่

พื้นที่เขตตําบลแมเมาะ 
จํานวน 12 หมูบาน

        2,000,000 ประชาชน
รอยละ 90 ที่

ใชน้ําประปามี

ความพึงพอใจ

ในระดับดี

ประชาชนมี
น้ําประปาใช

ครบทุก

ครัวเรือน

กองชาง

37 โครงการปรับภูมิทัศน
สวนสาธารณะประจําหมูบาน 

บานหวยเปด หมูที่ 1

เพื่อใหหมูบานมี
สถานที่พักผอนหยอนใจ

(1) ปลูกตนไม ดอกไม 
(2) เพิ่มไฟสองสวาง 

น้ําประปา (3) กอสราง

ทางเดิน (4) อื่นๆ หรือ

ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

           500,000 ประชาชนใน
หมูบานมี

ความพึงพอใจ

ตอโครงการ

ประชาชนมี
สถานที่

พักผอนหยอน

ใจ

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 90

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

38 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ
สระน้ําภายในสนามกีฬา

ประจําหมูบาน บานหวยเปด 

หมูที่ 1

เพื่อใหหมูบานมี
สถานที่พักผอนหยอน

ใจและจัดกิจกรรมได

(1) กอสรางรั้วรอบสระ 
(2) ปรับปรุงทางเดินรอบ

 (3) ปลูกตนไม (4) อื่นๆ

 หรือ (5) ตามแบบแปลน

 ทต.แมเมาะ

           300,000 ประชาชนใน
หมูบานมี

ความพึงพอใจ

ตอโครงการ

ประชาชนมี
สถานที่

พักผอนหยอน

ใจและจัด

กิจกรรม

กองชาง

39 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน 
(สวนหยอม) บริเวณหอผีเสื้อ

บาน (จํานวน 2 จุด) บานหาง

ฮุง หมูที่ 3

เพื่อใหหมูบานมี
สถานที่พักผอนหยอนใจ

(1) เทลานคอนกรีตมี
พื้นที่ไมนอยกวา 100 

ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร พรอมปลูกหญา

และอื่นๆ (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ

           100,000 ประชาชนใน
หมูบานมี

ความพึงพอใจ

ตอโครงการ

ประชาชนมี
สถานที่

พักผอนหยอน

ใจ

กองชาง

40 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ
อางเก็บน้ํา บานเมาะสถานี 

หมูที่ 4

เพื่อใหหมูบานมี
สถานที่พักผอนหยอนใจ

(1) ปลูกตนไม (2)เพิ่มไฟ
สองสวาง (3) ตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ

         2,000,000 ประชาชนใน
หมูบานมี

ความพึงพอใจ

ตอโครงการ

ประชาชนมี
สถานที่

พักผอนหยอน

ใจ

กองชาง



91

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 91

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

41 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ
อาคารอเนกประสงค (นาบาน

สมหวัง) บานเมาะหลวง หมูที่ 8

เพื่อใหหมูบานมี
สถานที่พักผอนหยอนใจ

(1) โดยการเทลาน
คอนกรีต ปรับระดับดิน 

ปลูกตนไมและอื่นๆ (2) 

ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

           500,000 ประชาชนใน
หมูบานมี

ความพึงพอใจ

ตอโครงการ

ประชาชนมี
สถานที่

พักผอนหยอน

ใจ

กองชาง

42 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เมาะหลวง(เกา) บานเมาะ

หลวง หมูที่ 8

เพื่อใหหมูบานมี
สถานที่พักผอนหยอนใจ

(1) โดยการปรับระดับดิน
 ปลูกตนไม เทลาน

คอนกรีต (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ

           150,000 ประชาชนใน
หมูบานมี

ความพึงพอใจ

ตอโครงการ

ประชาชนมี
สถานที่

พักผอนหยอน

ใจ

กองชาง

43 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ
สระน้ํา ซอย 4 (หลังวัดเมาะ

หลวง) บานเมาะหลวง หมูที่ 8

เพื่อใหหมูบานมี
สถานที่พักผอนหยอนใจ

(1) เทลาน คสล. ปรับ 
Slope ขางสระนํา กวาง

 10 เมตร ยาว 31 เมตร

 พรอมบันไดลงสระและ

ทําพนังคอนกรีต ปากทอ

ระบายน้ํา ขนาดสูง 1.50

 เมตร ยาว 10 เมตร (2)

 ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

           250,000 ประชาชนใน
หมูบานมี

ความพึงพอใจ

ตอโครงการ

ประชาชนมี
สถานที่

พักผอนหยอน

ใจ

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 92

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

44 โครงการปรับภูมิทัศนรอบ
อาคารอเนกประสงค (ฝง

ตะวันตก) บานเมาะหลวง หมู

ที่ 8

เพื่อใหหมูบานมี
สถานที่พักผอนหยอนใจ

(1) โดยการปรับระดับดิน
 ปลูกตนไม เทลาน

คอนกรีต (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ

           250,000 ประชาชนใน
หมูบานมี

ความพึงพอใจ

ตอโครงการ

ประชาชนมี
สถานที่

พักผอนหยอน

ใจ

กองชาง

45 โครงการปรับปรุง
สวนสาธารณะเทศบาล (ซอย 1

 บานใหมนาแขม)

เพื่อใหสระน้ํามี
ทัศนียภาพที่ดี เหมาะ

แกการพักผอนหรือจัด

กิจกรรม

(1) โดยการปรับภูมิทัศน
ใหมีความเหมาะสม (2) 

ตามแบบแปลนของ ทต.

แมเมาะ

        1,500,000 ประชาชนใน
หมูบานมี

ความพึงพอใจ

ตอโครงการ

ประชาชนมี
สถานที่

พักผอนหยอน

ใจ

กองชาง 
(นโยบายฯ)

46 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณสระน้ํา บานใหมมงคล 

หมูที่ 10

เพื่อใหสระน้ํามี
ทัศนียภาพที่ดี เหมาะ

แกการพักผอนหรือจัด

กิจกรรม

(1) ปรับปรุงภูมิทัศน 1 
แหง (2) ตามแบบแปลน

 ทต.แมเมาะ

        1,000,000 ประชาชนใน
หมูบานมี

ความพึงพอใจ

ตอโครงการ

ประชาชนมี
สถานที่

พักผอนหยอน

ใจ

กองชาง

47 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ
อาคารผูสูงอายุ บานใหมมงคล

 หมูที่ 10

เพื่อใหสถานที่มีความ
นาอยูเหมาะแกการทํา

กิจกรรมตางๆ

(1) ปรับปรุงภูมิทัศน 1 
แหง (2) ตามแบบแปลน

 ทต.แมเมาะ

          350,000 ประชาชนใน
หมูบานมี

ความพึงพอใจ

ตอโครงการ

ประชาชนมี
สถานที่

พักผอนหยอน

ใจ

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 93

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

48 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
สถานที่สาธารณะภายใน

หมูบาน บานนาแขมพัฒนา 

หมูที่ 11

เพื่อใหสถานที่มีความ
นาอยูเหมาะแกการทํา

กิจกรรมตางๆ

(1) ปรับปรุงภูมิทัศน 1 
แหง (2) ตามแบบแปลน

 ทต.แมเมาะ

         2,500,000 ประชาชนใน
หมูบานมี

ความพึงพอใจ

ตอโครงการ

ประชาชนมี
สถานที่

พักผอนหยอน

ใจ

กองชาง

49 โครงการปรับภูมิทัศนรอบสระ
น้ําทายหมูบาน เขตติดตอหมูที่

 9 (บานนาแขมพัฒนา หมูที่ 

11)

เพื่อใหสถานที่มีความ
นาอยูเหมาะแกการทํา

กิจกรรมตางๆ

(1) ปรับปรุงภูมิทัศน 1 
แหง (2) ตามแบบแปลน

 ทต.แมเมาะ

        2,500,000 ประชาชนใน
หมูบานมี

ความพึงพอใจ

ตอโครงการ

ประชาชนมี
สถานที่

พักผอนหยอน

ใจ

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 94

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

50 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนน
สายวัฒนธรรม (หนา

ศาลหลักเมืองอําเภอแมเมาะ) 

บานเมาะหลวง หมุที่ 8

เพื่อใหสถานที่มีความ
นาอยูเหมาะแกการทํา

กิจกรรมตางๆ

(1) ปรับปรุงถนนทางเขา
ศาลหลักเมือง โดยการ

ขยายถนน ขางละ 

5.00-7.00 เมตร ยาว

รวม 476 เมตร พรอม

วางทอ คสล.และบอพัก 

ความยาวรวม 238 เมตร

 (2) กอสรางฟุตบาททั้ง

สองขาง ความกวาง 2.50

 เมตร ยาวรวม 476 

เมตร (3) ติดตั้งระบบ

ไฟฟา หรือ (4) ตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ

4,700,000 ประชาชนใน
หมูบานมี

ความพึงพอใจ

ตอโครงการ

ถนนสาย
วัฒนธรรมได

มีทัศนียภาพที่

สวยงาม

กองชาง 
(นโยบายฯ)

51 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ศาลหลักเมือง

เพื่อใหสถานที่มีความ
นาอยูเหมาะแกการทํา

กิจกรรมตางๆ

(1) ปรับปรุงภูมิทัศน (2) 
ระบบไฟฟา (3) อื่นๆ 

หรือ (4) ตามแบบแปลน

 ทต.แมเมาะ

5,000,000 ประชาชนใน
หมูบานมี

ความพึงพอใจ

ตอโครงการ

ถนนสาย
วัฒนธรรมได

มีทัศนียภาพที่

สวยงาม

กองชาง 
(นโยบายฯ)
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 95

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

52 โครงการรปรับปรุงภูมิทัศน
สถานที่สาธารณะในพื้นที่

ตําบลแมเมาะ

เพื่อใหประชาชนมี
สถานที่สาธารณะที่ดี 

เปนสถานที่พักผอน

หยอนใจ จัดกิจกรรม

ตางๆได

(1) ปรับปรุงภูมิทัศนให
สวยงาม หรือ (2) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนใน
พื้นที่ตําบลแม

เมาะมีความ

พึงพอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

ประชาชนมี
สถานที่จัด

กิจกรรมและ

พักผอนหยอน

ใจที่เหมาะสม

กองชาง

รวม 52 โครงการ  -  - 40,657,000 15,350,000 13,850,000 15,650,000  -  -  - 
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แผนพํฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 96

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางเวทีบริเวณ
สนามกีฬา บานหวยเปด หมูที่ 1

เพื่อใชเปนสถานที่จัด
กิจกรรมของหมูบาน

(1) ขนาดกวาง 8.00 
เมตร ยาว 12.00 เมตร

 และอื่นๆ หรือ (2) 

ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

650,000 ประชาชนรอย
ละ 80 มีความ

พึงพอใจตอ

โครงการระดับดี

ประชาชนมี
สถานที่สําหรับ

จัดกิจกรรมของ

หมูบาน

กองชาง

2 โครงการกอสรางลาน
อเนกประสงครอบอาคาร 

ศสมช. บานหวยเปด หมูที่ 1

เพื่อใหหมูบานมีสถานที่จัด
กิจกรรมและกิจกรรมของ

กลุมสาธารณสุขมูลฐาน

(1) เทลานคอนกรีต มี
พื้นที่ไมนอยกวา 240 

ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร และอื่นๆ หรือ (2)

 ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

150,000 ประชาชนรอย
ละ 80 มีความ

พึงพอใจตอ

โครงการระดับดี

ประชาชนมี
สถานที่สําหรับ

จัดกิจกรรมของ

หมูบาน

กองชาง

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศูนยกลางโลจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ
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แผนพํฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 97

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

3 โครงการกอสรางหองเก็บของ
อาคาร ศสมช. บานหวยรากไม 

หมูที่ 2

เพื่อใหสถานที่จัดเก็บวัสดุ
อุปกรณอยางเปนระเบียบ

(1) ขนาดกวาง 6 เมตร
 ยาว 10 เมตร หรือมี

พื้นที่ใชสอยรวมกันไม

นอยกวา 60 ตร.ม. (2) 

ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

600,000 ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ

 80 มีความพึง

พอใจอยูใน

ระดับดี

มีสถานที่สําหรับ
จัดเก็บของเปน

ระเบียบและ

เหมาะสม

กองชาง

4 โครงการกอสรางรั้วรอบสนาม
กีฬา บานหวยรากไม หมูที่ 2

เพื่อใหสถานที่มีความ
เหมาะสมในการใชงาน

(1) ความยาวรั้ว 500 
เมตร (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ

1,500,000 ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ

 80 มีความพึง

พอใจอยูใน

ระดับดี

สถานที่มีความ
เหมาะสมในการ

ใชงาน

กองชาง

5 โครงการตอเติมอาคารโรงน้ําดื่ม
 บานหวยรากไม หมูที่ 2

เพื่อใหอาคารโรงน้ําดื่มมี
ความเหมาะสมในการใชงาน

(1) ขนาดกวาง 7 เมตร
 ยาว 8 เมตร หรือมี

พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา

 56 ตร.ม. (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แมเมาะ

550,000 ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ

 80 มีความพึง

พอใจอยูใน

ระดับดี

โรงน้ําดื่มมีความ
เหมาะสมในการ

ใชงาน

กองชาง



98

แผนพํฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 98

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

6 โครงการกอสรางอาคารศูนย
สาธารณสุขมูลฐานประจํา

หมูบาน บานหางฮุง หมูที่ 3

เพื่อใหมีศูนยบริการทาง
สาธารณสุขที่ดี

(1) รื้อถอนอาคารเดิม 
(2) กอสรางอาคาร 

กวาง 15.00 เมตร ยาว

 20.00 เมตร จํานวน 1

 หลัง (3) อื่นๆ หรือ (4)

 ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

4,200,000 ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ

 80 มีความพึง

พอใจอยูใน

ระดับดี

มีสถานที่สําหรับ
บริการ

สาธารณสุขที่ดีขึ้น

กองชาง

7 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค บานเมาะสถานี 

หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
ใชจัดกิจกรรมไดอยาง

เหมาะสม

(1) ปรับปรุงอาคาร 
ขนาดกวาง 24 เมตร 

ยาว 25 เมตร (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แมเมาะ

1,000,000 ประชาชนรอย
ละ 80 มีความ

พึงพอใจตอ

โครงการระดับดี

ประชาชนมี
สถานที่จัด

กิจกรรมอยาง

เหมาะสม

กองชาง

8 โครงการสรางอาคารฌาปน
สถาน บานปงชัย หมูที่ 5

เพื่อใหมีสถานที่เก็บของให
เปนระเบียบเรียบรอย

(1) โดยกอสรางอาคาร 
ขนาดกวาง 10 เมตร 

ยาว 16 เมตร สูง 1 ชั้น 

(2) ตามแบบแปลน 

ทต.แมเมาะ

1,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ตอโครงการ

กอสราง รอยละ

 80

มีสถานที่สําหรับ
จัดเก็บของเปน

ระเบียบและ

เหมาะสม

กองชาง
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แผนพํฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 99

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

9 โครงการกอสรางรั้วรอบฌาปน
สถาน บานปงชัย หมูที่ 5

เพื่อใหสถานที่มีความ
เหมาะสมในการใชงาน

(1) โดยทําการกอสราง
รั้วบล็อคคอนกรีต

พรอมประตูเขา-ออก 

ขนาดความสูง 1.80 

เมตร ยาวรวมประมาณ

 480.00 เมตร (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แมเมาะ

1,100,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ตอโครงการ

กอสราง รอยละ

 80

สถานที่มีความ
เหมาะสมในการ

ใชงาน

กองชาง

10 โครงการเทลานคอนกรีต ตลาด
 SML บานใหมนาแขม หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
ใชจัดกิจกรรมไดอยาง

เหมาะสม

(1) เทลานคอนกรีต 
ขนาดกวาง 5-10 เมตร

 ยาวรวม 86 เมตร หนา

 0.15 เมตร (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แมเมาะ

240,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ตอโครงการ

กอสราง รอยละ

 80

มีสถานที่สําหรับ
จัดกิจกรรม

กองชาง
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แผนพํฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 100

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

11 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค (หนาบาน

สมหวัง) บานเมาะหลวง หมูที่ 8

เพื่อใหมีสถานที่ในการจัด
ดําเนินกิจกรรมของหมูบาน

(1) โดยการรื้อเปลี่ยน
หลังคา,ประต,ูหนาตาง,

ติดตั้งระบบไฟฟาใหม, 

ปูกระเบื้อง ทาสีอาคาร

 และอื่นๆ (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ

700,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ตอโครงการ

กอสราง รอยละ

 80

มีสถานที่สําหรับ
จัดกิจกรรม

กองชาง

12 โครงการปรับปรุงศูนยเด็กเล็ก
บานเมาะหลวง (เกา) หมูที่ 8

เพื่อใหมีสถานที่ในการจัด
ดําเนินกิจกรรมของหมูบาน

(1) โดยการรื้อเปลี่ยน
หลังคา,ประต,ูหนาตาง,

ติดตั้งระบบไฟฟาใหม, 

ปูกระเบื้อง ทาสีอาคาร

 และอื่นๆ (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ

300,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ตอโครงการ

กอสราง รอยละ

 80

มีสถานที่สําหรับ
จัดกิจกรรม

กองชาง
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แผนพํฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 101

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

13 โครงการปรับปรุงที่ทําการ
กองทุนหมูบาน บานเมาะหลวง

 หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
ใชจัดกิจกรรมไดอยาง

เหมาะสม

(1) โดยการเปลี่ยน
ระบบไฟฟา เปลี่ยน

หลังคา ประตู หนาตาง

 ปูกระเบื้องพื้นอาคาร 

ทาสีอาคาร และอื่นๆ 

(2) ตามแบบแปลน 

ทต.แมเมาะ

200,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ตอโครงการ

กอสราง รอยละ

 80

มีสถานที่จัด
กิจกรรมไดอยาง

เหมาะสม

กองชาง

14 โครงการกอสรางหลังคาคลุม
ลาน (หนาศาลาอเนกประสงค

บานมอน) หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
ใชจัดกิจกรรมไดอยาง

เหมาะสม

(1) กอสรางหลังคา 
กวาง 12 เมตร ยาว 26 

เมตร หรือมีพื้นที่ใช

สอยรวมกันไมนอยกวา

 312 ตร.ม. (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แมเมาะ

1,800,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ตอโครงการ

กอสราง รอยละ

 80

มีสถานที่จัด
กิจกรรมไดอยาง

เหมาะสม

กองชาง
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แผนพํฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 102

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

15 โครงการกอสรางหลังคาคลุม
ลาน บานทุงกลวย หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
ใชจัดกิจกรรมไดอยาง

เหมาะสม

(1) กอสรางหลังคา 
กวาง 14 เมตร ยาว 35 

เมตร หรือมีพื้นที่ใช

สอยรวมกันไมนอยกวา

 490 ตร.ม. (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แมเมาะ

2,800,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ตอโครงการ

กอสราง รอยละ

 80

มีสถานที่จัด
กิจกรรมไดอยาง

เหมาะสม

กองชาง

16 โครงการปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค (เกา) บานเวียง

สวรรค หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
ใชจัดกิจกรรมไดอยาง

เหมาะสม

(1) โดยการเปลี่ยน
หลังคา พรอมผนังตะ

ขาย และอื่นๆ (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แมเมาะ

1,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ตอโครงการ

ปรับปรุงศาลา 

รอยละ 80

มีสถานที่จัด
กิจกรรมไดอยาง

เหมาะสม

กองชาง

17 โครงการกอสรางอาคารออมวัน
ละบาท และธนาคารรักษแม

เมาะ บานเวียงสวรรค หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
ใชจัดกิจกรรมไดอยาง

เหมาะสม

(1) โดยกอสรางอาคาร 
ขนาดกวาง 8 เมตร ยาว

 12 เมตร (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ

1,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ตอโครงการ

กอสรางอาคาร 

รอยละ 80

มีสถานที่จัด
กิจกรรมไดอยาง

เหมาะสม

กองชาง
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แผนพํฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 103

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

18 โครงการกอสรางอาคารโรงน้ํา
ดื่มชุมชน พรอมติดตั้งระบบ

กรองน้ํา บานเวียงสวรรค หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
ผลิตน้ําสะอาดที่ได

มาตรฐานของชุมชน

(1) โดยกอสรางอาคาร 
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว

 4 เมตร (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ

200,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ตอโครงการ 

รอยละ 60

ประชาชนมี
แหลงผลิตน้ําดื่ม

ของชุมชน

กองชาง

19 โครงการซอมแซมและตอเติม
อาคารวิสาหกิจชุมชน บานเวียง

สวรรค หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
ใชจัดกิจกรรมไดอยาง

เหมาะสม

(1) เปลี่ยนหลังคา
อาคารและตอเติมอาคาร

300,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ตอโครงการ

กอสรางอาคาร 

รอยละ 80

มีสถานที่จัด
กิจกรรมไดอยาง

เหมาะสม

กองชาง

20 โครงการกอสรางโรงเรือน
เกษตรชุมชน บานเวียงสวรรค 

หมูที่ 9

เพื่อใหเกษตรกรและ
ประชาชนที่สนใจมีแหลง

ทําการเกษตร ปลูกผักใน

หมูบาน

(1) โดยทําการติดตั้งเสา
 คสล. สําเร็จรูป และมุง

 สแลน (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ

100,000 เกษตรกรมี
ความพึงพอใจ

ตอโครงการอยู

ในระดับดี

เกษตรกรมีแหลง
ผลิตสินคา

ทางการเกษตร

เพิ่มขึ้น

กองชาง

21 โครงการตอเติมอาคารผูสูงอายุ
 พรอมกอสรางหองน้ํา (ตอยอด)

 บานใหมมงคล หมูที่ 10

เพื่อใหผูสูงอายุมีสถานที่จัด
กิจกรรมและอํานวยความ

สะดวก

(1) กอสรางอาคาร
ขนาดกวาง 12 เมตร 

ยาว 18 เมตร พรอม

หองน้ํา หรือ (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แมเมาะ

2,200,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ตอโครงการ

กอสรางอาคาร 

รอยละ 80

มีสถานที่จัด
กิจกรรมไดอยาง

เหมาะสม

กองชาง



104

แผนพํฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 104

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

22 โครงการกอสรางอาคารโรงเก็บ
วัสดุการเกษตรและสรางถังกัก

เก็บน้ําเพื่อการเกษตรบริเวณ

สระน้ํา บานใหมมงคล หมูที่ 10

เพื่อใหเกษตรกรมีที่เก็บ
วัสดุอุปกรณที่เหมาะสมและ

เปนระเบียบเรียบรอย

(1) อาคาร คสล. ชั้น
เดียว ขนาดกวาง 6 

เมตร ยาว 8 เมตร  

หรือ (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ

450,000 กลุมอาชีพรอย
ละ 80 ใน

หมูบานมีความ

พึงพอใจใน

ระดับดี

เกษตรกรมี
สถานที่จัดเก็บ

วัสดุอุปกรณที่

เหมาะสมและ

เปนระเบียบ

เรียบรอย

กองชาง

23 โครงการกอสรางอาคารน้ําหมัก
ปุยชีวิตภาพ บริเวณศูนยเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง ซอย 2 บาน

ใหมมงคล หมูที่ 10

เพื่อใหเกษตรกรมีอาคาร
สถานที่ที่เหมาะสม

(1) กอสรางอาคาร 
คสล. ขนาดกวาง 6 

เมตร ยาว 8 เมตร หรือ 

(2) ตามแบบแปลน 

ทต.แมเมาะ

450,000 เกษตรกรมี
ความพึงพอใจ

ตอโครงการอยู

ในระดับดี

มีอาคารสถานที่ที่
เหมาะสม

สําหรับดําเนิน

กิจกรรมของกลุม

กองชาง

24 โครงการปรับปรุงตอเติมหลังคา
 บริเวณซอย 3 บานใหมมงคล 

หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมอยางเหมาะสม

และเพียงพอ

ตามแบบแปลน ทต.แม
เมาะ

250,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ตอโครงการอยู

ในระดับดี

มีอาคารสถานที่ที่
เหมาะสม

สําหรับดําเนิน

กิจกรรมของกลุม

กองชาง



105

แผนพํฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 105

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

25 โครงการกอสรางหลังคาคลุม
ลานอเนกประสงค (หนาวัดนา

แขม) บานนาแขมพัฒนา หมูที่ 

11

เพื่อใหประชาชนที่สถานที่
ที่จัดกิจกรรมอยางเหมาะสม

(1) กอสรางหลังคา 
ขนาดกวาง 24 เมตร 

ยาว 30 เมตร หรือมี

พื้นที่ใชสอยรวมกันไม

นอยกวา 720 เมตร (2)

 ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

3,800,000 ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ

 80 มีความพึง

พอใจอยูใน

ระดับดี

มีสถานที่สําหรับ
จัดกิจกรรมอยาง

เหมาะสม

กองชาง

26 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค (อาคารผูสูงอาย)ุ

 บานนาแขมพัฒนา หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนที่สถานที่
ที่จัดกิจกรรมอยางเหมาะสม

(1) กอสรางอาคาร 
ขนาดกวา 10 เมตร 

ยาว 15 เมตร หรือมี

พื้นที่ใชสอยรวมกันไม

นอยกวา 150 ตร.ม. (2)

 ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

1,500,000 ผุสูงอายุใน
หมูบาน รอยละ

 80 มีความพึง

พอใจอยูใน

ระดับดี

มีสถานที่สําหรับ
จัดกิจกรรมอยาง

เหมาะสม

กองชาง

27 โครงการปรับปรุงตลาดขาย
ผลิตผลทางการเกษตร ปาก

ทางเขาหมูบาน บานนาแขม

พัฒนา หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนที่สถานที่
ที่จัดกิจกรรมอยางเหมาะสม

(1) ขนาดกวาง 10 
เมตร ยาว 25 เมตร 

หรือมีพื้นที่รวมกันไม

นอยกวา 250 ตร.ม. (2)

 ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

2,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ตอโครงการอยู

ในระดับดี

มีอาคารสถานที่ที่
เหมาะสม

สําหรับดําเนิน

กิจกรรมของกลุม

กองชาง



106

แผนพํฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 106

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

28 โครงการซอมแซมซุมประตู
ทางเขาหมูบาน (หนาปม ปตท.)

 บานนาแขมพัฒนา หมูที่ 11

เพื่อใหเปนจุดสําคัญของ
หมูบาน

(1) กอสรางซุม กวาง 8 
เมตร สูง 6 เมตร (2) 

ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

800,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ตอโครงการอยู

ในระดับดี

สรางจุดสําคัญ
ใหแกหมูบาน

กองชาง

29 โครงการกอสรางโฮมสเตย บาน
นาแขมพัฒนา หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนมีแหลง
สรางอาชีพสําหรับหมูบาน

(1) กอสรางโฮมสเตย 
ขนาดกวา 3.5 เมตร 

ยาว 7 เมตร หรือมี

พื้นที่ใชสอยรวมกันไม

นอยกวา 24.5 ตร.ม. 

จํานวน 5 หลัง (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แมเมาะ

1,200,000 ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ

 80 มีความพึง

พอใจอยูใน

ระดับดี

หมูบานมีแหลง
สรางรายได

เพิ่มขึ้น

กองชาง

30 โครงการตอเติมศาลาที่เก็บของ
หมูบาน บานนาแขมพัฒนา หมู

ที่ 11

เพื่อใหมีสถานที่จัดเก็บวัสดุ
อุปกรณของหมูบานที่เปน

ระเบียบเรียบรอย

(1) ตอเติมอาคาร กวาง
 8 เมตร ยาว 16 เมตร

 หรือมีพื้นที่ใชสอย

รวมกันไมนอยกา 128 

ตร.ม. (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ

1,300,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ตอโครงการ 

รอยละ 60

มีสถานที่สําหรับ
จัดเก็บของเปน

ระเบียบและ

เหมาะสม

กองชาง



107

แผนพํฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 107

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

31 โครงการกอสรางรั้วรอบฌาปน
สถาน บานเวียงหงสลานนา 

หมูที่ 12

เพื่อใหฌาปนสถานมีความ
เปนระเบียบเรียบรอยและ

ปองกันการสูญหายของ

ทรัพยสิน

(1) กอสรางรั้วรอบฌา
ปนสถาน ยาวรวม 60 

เมตร สูง 3.40 เมตร (2)

 ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

1,440,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ตอโครงการ 

รอยละ 60

ฌาปนสถานมี
ความเปน

ระเบียบ

เรียบรอยและ

ทรัพยสิน

ปลอดภัย

กองชาง

32 โครงการตอเติมและกอสราง
ศาลาฌาปนสถาน บานเวียง

หงสลานนา หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมอยางเหมาะสม

และเพียงพอ

(1) กอสรางอาคาร 
คสล. ชั้นเดียว ขนาด

กวาง 10 เมตร ยาว 16 

เมตร หรือ (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แมเมาะ

1,440,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ตอโครงการอยู

ในระดับดี

ประชาชนมี
สถานที่จัด

กิจกรรมอยาง

เหมาะสมและ

เพียงพอ

กองชาง

33 โครงการกอสรางศาลาพัก    รอ
รถ หนาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

กฟผ.

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
ใชจัดกิจกรรมไดอยาง

เหมาะสม

(1) กอสรางศาลารอพัก
รถ (2) ตามแบบแปลน

 ทต.แมเมาะ

720,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ตอโครงการ

กอสราง รอยละ

 80

มีสถานที่จัด
กิจกรรมไดอยาง

เหมาะสม

กองชาง 
(นโยบายฯ)



108

แผนพํฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 108

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

34 โครงการกอสรางอาคาร
หอประชุมเทศบาลตําบลแม

เมาะ (อาคารกลางน้ํา)

เพื่อใหมีสถานที่จัดกิจกรรม
ตางๆ

(1) ขนาดความกวาง 22
 เมตร ยาว 40 เมตร 

หรือ (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ 

กําหนด

15,000,000 ประชาชนรอย
ละ 80 มีความ

พึงพอใจตอ

โครงการระดับดี

ทต.แมเมาะและ
ประชาชนมี

สถานที่สําหรับ

จัดกิจกรรมตางๆ

กองชาง

35 โครงการกอสรางและปรับปรุง
จุดพักบริการและอํานวยความ

สะดวกประชาชนที่ทําการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ

เพื่อใหมีสถานที่บริการ
ประชาชนไดอยางสะดวก

(1) ปูพื้น (2) ปลูกตนไม
 (3) ตอเติมซอมแซม

หลังคา (4) อื่นๆ หรือ 

(5) ตามแบบแปลน 

ทต.แมเมาะ

500,000 ประชาชนรอย
ละ 60 มีความ

พึงพอใจตอจุด

บริการประชาชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

รวดเร็วในการ

ใหบริการของ

เทศบาล

กองชาง 
(นโยบายฯ)

36 โครงการตอเติมขยายศูนย
เครื่องจักรกล

เพื่อใหมีสถานที่สําหรับเก็บ
วัสดุและอุปกรณตางๆ

(1) ขนาดความกวาง 
3-4 เมตร ยาว 10 เมตร

 หรือ (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ 

กําหนด

400,000 กองชางมีความ
พึงพอใจในการ

จัดเก็บวัสดุและ

อุปกรณตางๆ 

อยางเปน

ระเบียบ

กองชางมี
สถานที่สําหรับ

เก็บวัสดุและ

อุปกรณตางๆ

กองชาง



109

แผนพํฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 109

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

37 โครงการกอสรางอาคารโรงจอด
รถบรรทุกขยะ

เพื่อรองรับภารกิจงาน
บริหารงานสาธารณสุข และ

ใหบริการประชาชน

(1) ปรับพื้นพรอมเท
ลาน คสล (2) กอสราง

อาคารโรงจอดรถ หรือ 

(3) ตามแบบแปลน 

ทต.แมเมาะ

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน

สาธารณสุข

และประชาชน

มีความพึงพอใจ

อยูในระดับดี

สามารถ
ปฏิบัติงานได

อยางมี

ประสิทธิภาพ

   กองชาง /  
กอง

สาธารณสุขฯ

38 โครงการกอสรางปายฌาปน
สถานเทศบาลตําบลแมเมาะ 

(บานนาแขมพัฒนา หมูที่ 11)

เพื่อรองรับภารกิจงาน
บริหารงานสาธารณสุข และ

ใหบริการประชาชน

(1) ปายฌาปนสถาน 
ทต. แมเมาะ 1 ปาย 

หรือ (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนรอย
ละ 80 มีความ

พึงพอใจตอ

โครงการระดับดี

มีปายฌาปน
สถานเทศบาล

ตําบลแมเมาะ

   กองชาง /  
กอง

สาธารณสุขฯ
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แผนพํฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 110

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

39 โครงการปรับปรุงซอมแซมโรง
อาหารโรงเรียนเทศบาล  แม

เมาะ

เพื่อใหโรงอาหารโรงเรียนมี
สภาพแวดลอมที่ถูก

สุขลักษณะตามหลัก

โภชนาการและไดรับการ

รับรองมาตรฐานจาก

กระทรวงสาธารณสุข

ปรับปรุงซอมแซม ผนัง
โรงอาหารพรอมติดตั้ง

มุงลวดรอบโรงอาหาร

ตามแบบแปลนของ

เทศบาลตําบลแมเมาะ

         300,000 ประชาชนรอย
ละ 80 มีความ

พึงพอใจในการ

บริการดาน

โภชนาการของ

เด็กนักเรียน

โรงอาหาร
โรงเรียนมี

สภาพแวดลอมที่

ถูกสุขลักษณะ

ตามหลัก

โภชนาการและ

ไดรับการรับรอง

มาตรฐานจาก

กระทรวง

สาธารณสุข

กองการศึกษา
ฯ/กองชาง

40 โครงการตอเติมโรงครัวและ
ติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย

โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ

เพื่อใหโรงครัวของโรงเรียน
มีสภาพแวดลอมที่ถูก

สุขลักษณะตามหลัก

โภชนาการและไดรับการ

รับรองมาตรฐานจาก

กระทรวงสาธารณสุข

ตอเติมปรับปรุงโรงครัว
และติดตั้งระบบบําบัด

น้ําเสียตามแบบแปลน

ของเทศบาลตําบลแม

เมาะ

        500,000 ประชาชนรอย
ละ 80 มีความ

พึงพอใจในการ

บริการดาน

โภชนาการของ

เด็กนักเรียน

โรงครัวของ
โรงเรียนมี

สภาพแวดลอมที่

ถูกสุขลักษณะ

ตามหลัก

โภชนาการและ

ไดรับการรับรอง

มาตรฐานจาก

กระทรวง

สาธารณสุข

กองการศึกษา
ฯ/กองชาง
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แผนพํฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 111

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

41 โครงการกอสรางโรงจอดรถใน
โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ

เพื่อใหมีสถานที่จอดรถ
สําหรับผูมาติดตองานใน

โรงเรียน

สรางโรงจอดรถสําหรับ
ผูมาติดตองานใน

โรงเรียน

         200,000 ประชาชนรอย
ละ 60 มีความ

พึงพอใจตอ

ระบบการ

บริการภายใน

สถานศึกษาฯ

โรงเรียนมี
สถานที่จอดรถ

สําหรับผูมา

ติดตองาน

กองการศึกษา
 /รร.ทต.แม

เมาะ

42 โครงการปรับปรุงหองน้ํา
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล    แม

เมาะ

เพื่อใหหองน้ํานักเรียน
สามารถใชงานไดเพียงพอ

ตอจํานวนนักเรียน

ปรับปรุงซอมแซม
หองน้ํานักเรียนตาม

แบบแปลนของ

เทศบาลตําบลแมเมาะ

        100,000 เด็กนักเรียน
รอยละ 80 ได

ใชบริการ

หองน้ําที่เพียงพอ

หองน้ํานักเรียน
สามารถใชงานได

เพียงพอตอ

จํานวนนักเรียน

กองการศึกษา
ฯ/กองชาง

43 โครงการตอเติมและปรับปรุงรั้ว
รอบโรงเรียนเทศบาล     แม

เมาะ

เพื่อความเปนระเบียบดาน
อาคารสถานที่และเกิด

ความปลอดภัยสําหรับเด็ก

และสวยงามสําหรับผูมาใช

บริการและติดตอราชการ

ตอเติมและปรับปรุงรั้ว
รอบโรงเรียน ตามแบบ

แปลนทางเทศบาล

        800,000 ประชาชนรอย
ละ 80 มีความ

พึงพอใจตอ

ระบบการรักษา

ความปลอดภัย

ดานสถานที่ของ

โรงเรียน

มีรั้วรอบ
โรงเรียนที่

แข็งแรงและ

ปลอดภัยสําหรับ

เด็กและ

ทรัพยสินทาง

ราชการ

กองการศึกษา
ฯ/กองชาง
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แผนพํฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 112

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

44 โครงการปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลแม

เมาะ

เพื่อความเปนระเบียบดาน
อาคารสถานที่เกิดความ

ปลอดภัยสําหรับเด็กและผู

มาใชบริการ ตลอดจนได

มาตรฐานดานอาคารสถานที่

ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียนและหองน้ํา

 ตามแบบแปลน

เทศบาลฯ

        300,000         300,000         300,000          300,000 อาคารเรียนมี
ความปลอดภัย

และประชาชน

มีความพึงพอใจ

รอยละ 80

อาคารเรียนมี
ความพรอมตอ

การบริการเด็ก

และผูมาติดตอ

ราชการ

กองการศึกษา
ฯ/กองชาง/

กรมสงเสริมฯ

45 โครงการปรับปรุงซอมแซมรั้ว
พรอมประตูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อความปลอดภัยสําหรับ
เด็กและทรัพยสินภายใน

ศูนย เกิดความเปนระเบียบ

เรียบรอยดานอาคาร

สถานที่สําหรับการจัด

การศึกษา

ปรับปรุงซอมแซมรั้ว
และประตู ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบล

แมเมาะ ตามแบบ

แปลนเทศบาล

        250,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ตอการบริการ

จัดการดาน

สถานที่ของ

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กรอยละ 80

เกิดความ
ปลอดภัยสําหรับ

เด็กและ

ทรัพยสินภายใน

ศูนยและมีความ

เปนระเบียบ

เรียบรอยดาน

สถานที่

กองการศึกษา 
ศาสนาและ

วัฒนธรรม/

กองชาง
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แผนพํฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 113

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

46 โครงการกอสรางหองน้ําหอง
สวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลแมเมาะ

เพื่อใหบริการสําหรับ เด็ก
ผูปกครองและผูมาติดตอ

งานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลแมเมาะ

หองน้ํา จํานวน ๑ หลัง 
 แยกชายหญิง ดานละ

ไมนอยกวา   ๕ หอง

ตามแบบแปลน

เทศบาลฯ

        500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ตอการบริการ

จัดการดาน

สถานที่ของ

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กรอยละ 80

มีหองน้ํา
เพียงพอตอการ

บริการดานการ

จัดการศึกษา

และผูมาติดตอ

ราชการมีความ

เปนระเบียบดาน

อาคารสถานที่

กองการศึกษา 
ศาสนาและ

วัฒนธรรม/

กองชาง

47 โครงการกอสรางอาคารคลุม
เครื่องเลนสนามโรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ

เพื่อใหสถานศึกษามีอาคาร
คลุมเครื่องเลนสนามเพื่อ

ความรมรื่น

สรางอาคารคลุมเครื่อง
เลนสนามโรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ

 2,000,000 เด็กนักเรียน 
ผูปกครอง รอย

ละ 80 มีความ

พึงพอใจและ

ปลอดภัยในการ

เลนเครื่องเลน

สนาม

เด็กไดเลนเครื่อง
เลนสนามในที่รม

รื่น

กองการศึกษา 
ศาสนาและ

วัฒนธรรม/

กองชาง/

โรงเรียน ทต. 

แมเมาะ
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แผนพํฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 114

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

48 โครงการกอสรางและติดตั้งหอ
กระจายเสียงโรงเรียนเทศบาล

แมเมาะ

เพื่อประชาสัมพันธขาวสาร
และสาระนารูภายใน

โรงเรียน

จัดใหมีหอกระจายเสียง
ในการประชาสัมพันธ

ขาวสารและสาระนารู 

ภายในโรงเรียน

 100,000 หอกระจาย
เสียงประจํา

โรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ

โรงเรียนมีหอ
กระจายเสียง

สําหรับแจง

ขาวสารตางๆ

ภายในโรงเรียน

กองการศึกษา 
ศาสนาและ

วัฒนธรรม/

กองชาง/

ร.ร.ทต.แมเมาะ

49 โครงการกอสรางอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ

เพื่อใหมีอาคารเรียน
เพียงพอตอการใหบริการ

ดานการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ

สรางอาคารเรียน
จํานวน 1 หลัง ตาม

แบบแปลนของ

เทศบาลตําบลแมเมาะ

        10,000,000 ผูปกครองรอย
ละ 80 มีความ

พึงพอใจตอ

อาคารสถานที่

ของโรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ

โรงเรียนมีอาคาร
เรียนเพียงพอตอ

จํานวนเด็กและ

ทําใหระบบการ

จัดการเรียนการ

สอนเปนไปตาม

มาตรฐาน

กองการศึกษา
ฯ/กองชาง
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แผนพํฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 115

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

50 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลแม

เมาะ

เพื่อใหศฑด.ทต.แมเมาะมี
หองน้ํานักเรียนและหองน้ํา

ครูที่สามารถใชงานได

เพียงพอ

1.หองน้ํานักเรียน   
 2. หองน้ําครู

        500,000 ประชาชนรอย
ละ 80 มีความ

พึงพอใจใน

ระบบการ

บริหารจัดการ

ดานอาคาร

สถานที่ของ 

ศพด.ทต.แมเมาะ

หองน้ํานักเรียน
และหองน้ําครูมี

พอเพียงตอการ

ใชงาน

กองการศึกษา
 /ศพด.ทต.แม

เมาะ

51 โครงการปรับปรุงซอมแซม
อาคารโรงอาหาร ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลแมเมาะ

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมเมาะมี

อาคารที่ใชงานไดดีและ

ปลอดภัยสําหรับเด็ก

เปลี่ยนฝาเพดานดาน
ในและนอกบริเวณ

อาคารโรงอาหาร

        100,000 ประชาชนรอย
ละ 80 มีความ

พึงพอใจใน

ระบบการ

บริหารจัดการ

ดานอาคาร

สถานที่ของ 

ศพด.ทต.แมเมาะ

ศพด.ทต.แม
เมาะมีอาคารที่

สามารถใชงาน

ไดดีและ

ปลอดภัยสําหรับ

เด็ก

กองการศึกษา
 /ศพด.ทต.แม

เมาะ
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แผนพํฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 116

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

52 โครงการปรับปรุงและติดตั้ง
ระบบเสียงตามสายประจํา

หมูบาน

(1) โครงการปรับปรุงและติดตั้ง
ระบบบเสียงตามสายประจํา

หมูบานในตําบลแมเมาะ

เพื่อประชาสัมพันธเสียง
ตามสายไดทั่วถึง

พื้นที่ดําเนินการตําบล
แมเมาะ หมูที่ 1-12

        300,000         300,000         300,000          300,000 ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ 

80 มีความพึง

พอใจอยูในระดับดี

ประชาชนไดรับ
การแจงขาวสาร

อยางทั่วถึง

กองชาง

(2) โครงการติดตั้งเสียงตามสาย
 บานไรรมเย็น ถึงบานหวยคิง 

หมูที่ 6

เพื่อประชาสัมพันธเสียง
ตามสายไดทั่วถึง

(1) จัดระบบเสียงตาม
สาย (2) ตามแบบแปลน

 ทต.แมเมาะ

      1,000,000 ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ 

80 มีความพึง

พอใจอยูในระดับดี

ประชาชนไดรับ
การแจงขาวสาร

อยางทั่วถึง

กองชาง

(3) โครงการปรับปรุงเสียงตาม
สาย บานใหมมงคล หมูที่ 10

เพื่อประชาสัมพันธเสียง
ตามสายไดทั่วถึง

(1) จัดระบบเสียงตาม
สาย (2) ตามแบบแปลน

 ทต.แมเมาะ

        500,000 ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ 

80 มีความพึง

พอใจอยูในระดับดี

ประชาชนไดรับ
การแจงขาวสาร

อยางทั่วถึง

กองชาง

รวม 52 โครงการ  -  - 47,460,000 10,230,000 19,050,000 11,150,000  -  -  - 



117

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 117

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ําภายในหมูบาน บานหวยราก

ไม หมูที่ 2

เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ขังในชุมชน

(1) กอสรางระบบระบาย
น้ํา ยาว 1,000 เมตร (2) 

หรือตามแบบแปลน ทต.

แมเมาะ

3,000,000 ประชาชนใน
ตําบลแมเมาะ 

รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังใน

ชุมชน

กองชาง

2 โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ํา  จากซอย 1 ถึงซอย 6 ฝง

หวยขมิ้นบานเมาะสถานี หมูที่ 4

เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ขังในชุมชน

(1) กอสรางระบบระบาย
น้ํา ยาว 1,000 เมตร (2) 

หรือตามแบบแปลน ทต.

แมเมาะ

1,000,000 ประชาชนใน
ตําบลแมเมาะ 

รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังใน

ชุมชน

กองชาง

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 6 สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 118

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการขุดลอกระบบระบาย
น้ําขางถนนภายในหมูบาน 

บานปงชัย หมูที่ 5

เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ขังในชุมชน

(1) ขุดลอกดินในราง
ระบายน้ํา ขนาดกวางเฉลี่ย

 0.30-1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย

 0.4-0.6 เมตร ยาวรวม 

2,000 เมตรและอื่นๆ (2) 

ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

100,000 ประชาชนใน
ตําบลแมเมาะ 

รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังใน

ชุมชน

กองชาง

4 โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ําภายในหมูบาน บานปงชัย 

หมูที่ 5

เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ขังในชุมชน

(1) โดยสรางระบบระบาย
น้ํา คสล. ความยาวรวม 

400 เมตร (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ

1,500,000 ประชาชนใน
ตําบลแมเมาะ 

รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังใน

ชุมชน

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 119

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

5 โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ํา ซอย 13 แผนดินหวิด และ

ซอย 24 บานปงชัย หมูที่ 5

เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ขังในชุมชน

(1) โดยกอสรางรางระบาย
น้ําตัววี ทองรางกวาง 0.30

 เมตร ปากกวาง 0.70 

เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว

รวม 200.00 เมตร (2) 

กอสรางรางระบายน้ํา 

คสล. ขนาดกวาง 0.35 

เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว

รวม 67 เมตร พรอมฝาปด

 (3) ตามแบบแปลน ทต.

แมเมาะ

330,000 ประชาชนใน
ตําบลแมเมาะ 

รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังใน

ชุมชน

กองชาง

6 โครงการวางทอระบายน้ําขาม
ถนนในหมูบาน บานปงชัย หมูที่

 5

เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ขังในชุมชนและชวยในการ

สัญจรไปมาไดสะดวก

(1) โดยการวางทอระบาย
น้ํา คสล. ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 0.60 เมตร ยาว

 20 เมตร (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ

40,000 ประชาชนใน
ตําบลแมเมาะ 

รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังใน

ชุมชนและ

สัญจรไปมา

สะดวก

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 120

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

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

บานใหมนาแขม หมูที่ 7

เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ขังในชุมชน

(1) โดยการกอสรางราง
ระบายน้ํา ขนาดกวาง 

0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 

เมตร ยาวรวม 550 เมตร 

(2) ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

2,100,000 ประชาชนใน
ตําบลแมเมาะ 

รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังใน

ชุมชนและ

สัญจรไปมา

สะดวก

กองชาง

8 โครงการปรับปรุงระบบระบาย
น้ําภายในหมูบาน บานเมาะ

หลวง หมูที่ 8

เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ขังในชุมชน

(1) โดยการดาดคอนกรีต
พรอมวางทอ ความยาว

รวมไมนอยกวา 675.00 

เมตร หรือ (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ

530,000 ประชาชนใน
ตําบลแมเมาะ 

รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังใน

ชุมชนและ

สัญจรไปมา

สะดวก

กองชาง

9 โครงการขุดลอกระบบระบายน้ํา
 ซอย 5/1,5/2 บานนาแขม

พัฒนา หมูที่ 11

เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวมขัง (1) โดยการขุดลอกทางน้ํา
 กวาง 0.60 เมตร ความ

ยาวรวม 475 เมตร (2) 

ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

1,500,000 ประชาชนใน
ตําบลแมเมาะ 

รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังใน

ชุมชน

กองชาง



121

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 121

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

10 โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ําภายในหมูบาน บานเวียง

หงสลานนา หมูที่ 12

เพื่อปองกันปญหาน้ําทวม 
น้ําลนเขาสูบานเรือนในชวง

ฤดูน้ําหลาก

(1) รางระบายน้ําคอนกรีต
ฝาเปด ยาว 800 เมตร ทอ

ระบายน้ํา x 0.60 เมตร 

ทอระบายน้ํา 1.5 × 1.5 

เมตร 4 จุด หรือ (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แมเมาะ

5,000,000 ประชาชนใน
ตําบลแมเมาะ 

รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

ปองกัน
ปญหาน้ําลน

เขาสู

บานเรือน

ในชวงฤดูน้ํา

หลาก

กองชาง

11 โครงการถมดินพรอมวางระบบ
ระบายน้ําภายในศูนยวัฒนธรรม

เพื่อปองกันปญหาน้ําทวม
ภายในศูนยวัฒนธรรมฯ

ในชวงฤดูน้ําหลาก

(1) ถมดิน (2) วางทอ
ระบายน้ํา หรือ (3) ตาม

แบบแปลน ทต.แมเมาะ

5,000,000 ประชาชนใน
ตําบลแมเมาะ 

รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

ปองกัน
ปญหาน้ํา

ทวมขังใน

ศูนย

วัฒนธรรมฯ

กองชาง 
(นโยบาย)
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 122

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

12 โครงการถนนสวยดวยมือเรา 1. เพื่อใหชุมชนเปนระเบียบ
เรียบรอย เกิดความสวยงาม

 2. เพื่อสงเสริมใหชุมชน

เปนชุมชนนาอยูอาศัย 3. 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนได

มี   สวนรวมการจัดการ

สิ่งแวดลอม

หมูบานในเขตเทศบาล
ตําบลแมเมาะ 12 หมูบาน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนใน
ตําบลแมเมาะ 

รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

1. ชุมชนมี
ความเปน

ระเบียบ มี

ความสวยงาม

 2. เปน

ชุมชนที่นา

อยูนาอาศัย 

3. ประชาชน

มีสวนรวมใน

การจัดการ

สิ่งแวดลอม

กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 123

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

13 โครงการสรางจิตสํานึกใหแก
ประชาชนในการบําบัดน้ําเสีย

ครัวเรือน

1. เพื่อกระตุนใหครัวเรือน
มีจิตสํานึกในการบําบัดน้ํา

เสียของครัวเรือน 2. เพื่อให

ครัวเรือนมีการบําบัดน้ํา

เสียกอนปลอยสูธรรมชาติ 

3. เพื่อการรักษาสิ่งแวดลอม

หมูบานในเขตเทศบาล
ตําบลแมเมาะ 12 หมูบาน

70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนใน
ตําบลแมเมาะ 

รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

1. ประชาชน
มีจิตสํานึกใน

การบําบัดน้ํา

เสียครัวเรือน

ของตนเอง 2.

 ครัวเรือนที่

บําบัดน้ําเสีย

 3. 

สิ่งแวดลอมดี

ขึ้น

กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 124

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

14 โครงการชุมชนตนแบบการ
จัดการขยะ

1. เพื่อใหชุมชนมีการ
จัดการขยะในครัวเรือนดวย

ตนเอง 2. เพื่อใหชุมชนลด

ปริมาณขยะลง รอยละ 20 

3. เพื่อใหชุมชนมี

สิ่งแวดลอมที่ดีเปนชุมชนที่

นาอยู นาอาศัย

หมูบานในเขตเทศบาล
ตําบลแมเมาะ จํานวน 3 

หมูบาน

200,000 200,000 200,000 200,000 1. มีชุมชน
ตนแบบการ

จัดการขยะใน

ครัวเรือน

เพิ่มขึ้น 2. 

ชุมชนมีความ

สะอาด มี

สิ่งแวดลอมที่ดี

เปนชุมชนที่

นาอยู นา

อาศัย 3. 

ปริมาณขยะ

ในชุมชนลดลง

รอยละ 20

กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

14 โครงการ  -  - 16,520,000 2,350,000 320,000 2,190,000  -  -  - 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 125

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงคอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

1. เพื่อสรางจิตสํานึกให
ประชาชนมีการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในชุมชน 2. 

เพื่อลดภาวะโลกรอน

หมูบานในเขตเทศบาล
ตําบลแมเมาะ 12 หมูบาน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนใน
ตําบลแมเมาะ 

รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

1. ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ

อนุรักษ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมใน

ชุมชน 2. ลด

ภาวะโลกรอน

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

    2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 6 สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 126

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

    2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

2 โครงการอบรมอาสาสมัครดาน
สิ่งแวดลอม

1. เพื่อสรางเครือขายดาน
สิ่งแวดลอม 2. เพื่อการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 3. เพื่อให

ชุมชนมีสิ่งแวดลอมที่ดี 4. 

เพื่อใหอาสาสมัครดาน

สิ่งแวดลอมไดแลกเปลี่ยน

เรียนรูซึ่งกันและกัน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลแมเมาะ

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนใน
ตําบลแมเมาะ 

รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

1.อาสาสมัครดาน

สิ่งแวดลอม เพื่อ

ดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมใน

ชุมชน 2. ประชาชน

ในเขตเทศบาล

ตําบลแมเมาะมีสวน

รวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 3. 

สิ่งแวดลอมใน

ชุมชนดีขึ้น

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

รวม 2 โครงการ  -  - 150,000 150,000 150,000 150,000  -  -  - 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 127

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางพนังคันดิน 
บานคุณพรทิพา เครือสาย

เพื่อปองกันตลิ่งพังทลาย 
ดินทรุด ทําใหเสียหายตอ

ชีวิตและทรัพยสิน

(1) พนังคันดิน เพิ่มความ
สูงขึ้น 1 เมตร ยาว 25 

เมตร หรือ (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ

500,000 ประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบ รอย

ละ 20 มีความ

พึงพอใจตอ

โครงการ

ปองกันตลิ่ง
พังทลายดินทรุด

กองชาง

2 โครงการเรียงหินกันตลิ่งพัง 
บริเวณที่นานางศิริพรรณ บาน

ปงชัย หมูที่ 5

เพื่อปองกันตลิ่งพังทลาย (1) โดยการเรียงหิน ขนาด
กวางตาม slope 3-4 

เมตร ยาวรวม 20 เมตร 

หรือ (2) ตามแบบแปลน 

ทต.แมเมาะ

75,000 ประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบ รอย

ละ 20 มีความ

พึงพอใจตอ

โครงการ

ปองกันตลิ่ง
พังทลายดินทรุด

กองชาง

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 6 สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 128

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการเรียงหินคอสะพาน
บานนายเปลี่ยน บานปงชัย หมู

ที่ 5

เพื่อปองกันดินทรุด (1) โดยการเรียงหินคอน
สะพาน  ขนาดกวางตาม 

Slope 3-4 เมตร ยาวรวม

 30 เมตร หรือ (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แมเมาะ

100,000 ประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบ รอย

ละ 20 มีความ

พึงพอใจตอ

โครงการ

ปองกันตลิ่ง
พังทลายดินทรุด

กองชาง

4 โครงการกอสรางพนังลําหวย 
กันตลิ่งพัง บานปงชัย หมูที่ 5

 - บริเวณบานนางตุน สัปปะ เพื่อปองกันปญหาตลิ่งทรุด
ตลิ่งพัง

(1) ขนาดพนังฐานกวาง 
2.50 เมตร สูง 3.00 เมตร

 ยาวรวม 85.00 เมตร (2)

 ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

1,100,000 ประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบ รอย

ละ 20 มีความ

พึงพอใจตอ

โครงการ

ปองกันตลิ่ง
พังทลายดินทรุด

กองชาง

 - บริเวณหลังบานนายสมพงษ 
ชมภูสาย

เพื่อปองกันปญหาตลิ่งทรุด
ตลิ่งพัง

(1) ขนาดพนังฐานกวาง 
2.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

 ยาวรวม 39.00 เมตร (2)

 ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

500,000 ประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบ รอย

ละ 20 มีความ

พึงพอใจตอ

โครงการ

ปองกันตลิ่ง
พังทลายดินทรุด

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 129

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

5 โครงการปองกัน แกไขปญหา
น้ําทวมขังในชุมชนและปญหา

อุทกภัยน้ําทวมตามแนวทาง

นโยบายรัฐบาล

เพื่อบรรเทาและแกไข
ปญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่

ดําเนินกิจกรรมขุดลอก 
คลอง ลําหวย หนอง บึง 

ฯลฯ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ลดปญหาการ
เกิดน้ําทวมขัง

ในชวงฤดูน้ํา

หลากไดไมนอย

กวา รอยล 80

ลดการเกิด
ปญหาน้ําทวมขัง

ในพื้นที่

การเกษตรและที่

อยูอาศัยของ

ประชาชน

กองชาง

6 โครงการกอสรางระบบสูบน้ํา
ดวยพลังงานไฟฟาพรอมคลอง

สงน้ํา (ดาดคอนกรีต) ในเขต

พื้นที่ตําบลแมเมาะ

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํา
สําหรับใชในการประกอบ

อาชีพทางการเกษตร

ตามแบบแปลน ทต. แม
เมาะ กําหนด

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สามารถกักเก็บน้ํา
เพิ่มขึ้นไดไมนอย

กวารอยละ 80

มีแหลงน้ําดิบที่
ใชสําหรับการทํา

การเกษตร

กองชาง

7 โครงการขุดสระเก็บน้ํา ในเขต
พื้นที่ตําบลแมเมาะ

เพื่อกักเก็บน้ําสามารถกัก
เก็บน้ําไวใชในการเกษตร 

ชวงฤดูแลงอยางเพียงพอ

(1) ขนาดความกวาง 10 
เมตร ยาว 20 เมตร หรือ 

(2) ตามแบบแปลนที่ ทต.

แมเมาะ กําหนด

400,000 400,000 400,000 400,000 สามารถกักเก็บน้ํา
เพิ่มขึ้นไดไมนอย

กวารอยละ 39

เพิ่มปริมาณการ
กักเก็บน้ําในการ

ทําการเกษตร

กองชาง

รวม 7 โครงการ  -  - 5,900,000 5,575,000 5,400,000 7,000,000  -  -  - 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดําลําปาง หนา 130

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปลอยพันธุสัตวน้ํา 1. เพื่อสรางแหลงอาหาร
โปรตีนในชุมชน              

  2. เพื่อรักษาระบบนิเวศ

ดานสิ่งแวดลอม

แหลงน้ําสาธารณะเขต
ตําบลแมเมาะ

50,000 50,000 50,000 50,000 สามารถปลอย
พันธุสัตวน้ําได

ตามเปาหมาย

รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ประโยชนทั้ง

ดานอาหารและ

ระบบนิเวศ

กองสวัสดิการฯ

2 โครงการเสริมสรางความ
เขมแข็งเครือขายปาชุมชน

ตําบลแมเมาะ

1. สรางกระบวนการมีสวน
รวมในการอนุรักษ    2. 

สรางเครือขายปาชุมชนให

เขมแข็งมีกิจกรรมตอเนื่อง

เครือขายปาชุมชนตําบล 
แมเมาะ จิตอาสา 12 

หมูบาน

  100,000 100,000 100,000 เครือขายปา
ชุมชนมีความพึง

พอใจตอโครงการ

ระดับดี

ชุมชนมีจิตสํานัก
และมีสวนรวม

ในการอนุรักษปา

กองสวัสดิการฯ

รวม 2 โครงการ  -  - 50,000 150,000 150,000 150,000  -  -  - 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

    2.4 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 6 สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 131

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุง
ขอมูลแผนที่ภาษี

เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุง
ขอมูลทะเบียนทรัพยสิน

ของประชาชนในเขต 

เทศบาลตําบลแมเมาะให

ถูกตองเปนปจจุบัน

สํารวจขอมูลทะเบียน
ทรัพยสินของประชาชนใน

เขต ทต.แมเมาะ  จํานวน 

12 หมูบาน

20,000 20,000 20,000 20,000 เพิ่มสัดสวนการ
จัดเก็บรายไดขึ้น

ไมนอยกวา   

รอยละ 10

เพื่อมีฐานขอมูล
ทะเบียนทรัพยสิน

 ของประชาชนใน

เขต ทต.แมเมาะ 

ที่ครบถวน ถูกตอง

 สามารถ นําเปน

ขอมูลจัดเก็บภาษี

ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

กองคลัง

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

    3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 1 สงเสริมและพัฒนาใหเปนแหลงผลิตฯ ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมและพัฒนาสินคาฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 132

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

    3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่ผานมา

2 โครงการใหความรูแก
ผูประกอบการที่เขาขายชําระ

ภาษีฯ และคาธรรมเนียม

เพื่อใหผูประกอบการเขา
ขายชําระภาษีและ

คาธรรมเนียมมี ความเขาใจ

และให   ความรวมมือใน

การชําระภาษีและ

คาธรรมเนียม

จัดอบรมผูประกอบการ  
จํานวน 50 แหง

20,000 20,000 20,000 20,000 เพิ่มสัดสวนการ
จัดเก็บรายไดขึ้น

ไมนอยกวา   

รอยละ 10

เพิ่มอัตราการ
จัดเก็บรายไดของ

เทศบาลฯ มากขึ้น

กองคลัง

3 โครงการสรางแรงจูงใจในการ
ชําระภาษี และคาธรรมเนียม

เพื่อเปนแรงจูงใจในการให
ผูประกอบการ ประชาชน  

มาชําระภาษีและ

คาธรรมเนียมใหครบถวน 

ถูกตอง และตรงตามเวลา

เปนคาใชจายตางๆ ในการ
จัดทําโครงการฯ  เชน      

  คาวัสดุ อุปกรณ และ

คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน

30,000 30,000 30,000 30,000 เพิ่มสัดสวนการ
จัดเก็บรายไดขึ้น

ไมนอยกวา   

รอยละ 10

ทต.แมเมาะ มี
อัตราการชําระ

ภาษีแตละ

ประเภทเพิ่มมาก

ขึ้น

กองคลัง

รวม 3 โครงการ  -  - 70,000 70,000 70,000 70,000  -  -  - 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 133

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี
อาชีพตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง

ประชาชนในตําบลแมเมาะ 200,000 200,000 200,000 200,000 กลุมอาชีพมี
ความพึงพอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

ครัวเรือนมีรายได
    ลดรายจาย มี

ผักปลอดสารพิษ

ไวบริโภค

กองสวัสดิการฯ

2 โครงการจัดงานแสดงมหกรรม
สินคาชุมชนตําบล  แมเมาะ

1. เผยแพรประชาสัมพันธ
สินคาชุมชน                   

 2. เพิ่มชองทางการตลาด 

เพิ่มมูลคาสินคา

กลุมอาชีพทุกกลุม 50,000 50,000 50,000 50,000 สินคาชุมชนมี
ตลาดจําหนาย

เพิ่มขึ้นรอยละ 20

เพิ่มชองทาง
การตลาดใหกับ

กลุมอาชีพ และ

เปนการเผยแพร

ผลิตภัณฑชุมชน

กองสวัสดิการฯ

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

    3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 1 สงเสริมและพัฒนาใหเปนแหลงผลิตฯ ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมและพัฒนาสินคาฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 134

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

    3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการสงเสริมกิจกรรมการ
ดําเนินงานของศูนยถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรตําบล แม

เมาะ

1. พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ 2. 

ขับเคลื่อน กิจกรรมดาน

การเกษตร   3. สนับสนุน

ชวยเหลือเกษตรกรไดอยาง

รวดเร็วทันเหตุการณ

คณะกรรมการ สมาชิก
ศูนยถายทอดฯ และ

เครือขาย กลุมเกษตรกร 

กลุมอาชีพในตําบลแมเมาะ

100,000 100,000 100,000 100,000 มีการดําเนิน
กิจกรรมศูนยไม

นอยกวาปละ 1 

ครั้ง

คณะกรรมการ
ศูนยมีความ

เขมแข็ง 

สามารถบริหาร

จัดการศูนยให

เกษตรกรไดรับ

การชวยเหลือ

ดานเกษตรได

รวดเร็ว

กองสวัสดิการฯ

4 โครงการสรางศูนยเรียนรูดาน
เกษตรและสมุนไพรตําบล    แม

เมาะ

เพี่อใหประชาชนมีความรู
เกี่ยวกับผลผลิตทาง

การเกษตรและสมุนไพร 

และสามารถจัดจําหนาย 

สรางรายไดใหแกชุมชน

ประชาชนในตําบลแมเมาะ 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุมประชาชนที่
มีความสนใจใน

ดานเกษตรและ

สมุนไพร มีความ

พึงพอใจตอ

โครงการฯ

ประชาชนมี
ความรูเกี่ยวกับ

ผลผลิตทาง

การเกษตรและ

สมุนไพร และ

สามารถจัด

จําหนาย สราง

รายไดใหแกชุมชน

กองสวัสดิการฯ
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 135

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

    3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

5 โครงการอบรมศึกษาดูงานกลุม
ผลิตภัณฑชุมชนดานการบริหาร

จัดการและการออกแบบราน

จําหนายสินคาผลิตภัณฑชุมชน

ตนแบบ

1. จัดทํารานจําหนายสินคา
ผลิตภัณฑชุมชนตนแบบ    

   2. สงเสริมและพัฒนา

กลุมอาชีพ สรางงานและ

รายได

กลุมอาชีพทุกกลุมใน
ตําบลแมเมาะ

200,000 200,000 200,000 200,000 กลุมอาชีพ รอย
ละ 80 ไดรับ

ความรูจาก

การศึกษาดูงาน

ชุมชนมีราน
จําหนาย

ผลิตภัณฑชุมชน

ตนแบบ

กองสวัสดิการฯ

6 โครงการสงเสริมเกษตรพอเพียง
ตามทฤษฎีตามรอยพอ

เพื่อสงเสริมใหประชาชนทํา
การเกษตรแบบพอเพียง

ตามแนวทางของ

พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรอดุลยเดชฯ

ประชาชนในตําบลแมเมาะ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนที่เขา
รวมกิจกรรม 

รอยละ 60มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

ประชาชนไดรับ
ความรูความ

เขาใจใน

เศรษฐกิจพอเพียง

กองสวัสดิการฯ

7 โครงการพัฒนาและสงเสริม
อาชีพใหกลุมตางๆ

เพื่อสงเสริมให
กลุมเปาหมายมีอาชีพ ใช

เวลาวางใหเปนประโยชน

(1) กลุมคนพิการ 
งบประมาณ 50,000บาท 

(2) กลุมผูสูงอายุ 

งบประมาณ 100,000 

บาท (3) กลุมสตรี 

งบประมาณ 100,000 บาท

250,000 250,000 250,000 250,000 กลุมเปาหมาย 
รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

กลุมเปาหมายได
มีอาชีพ และใช

เวลาวางใหเปน

ประโยชน

กองสวัสดิการฯ
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 136

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

    3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

8 โครงการสงเสริมกลุมอาชีพดาน
เกษตรกรรม

เพื่อใหกลุมเกษตรกรไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ มี

ความรู ความเขาใจดาน

เกษตรกรรม สามารถเพิ่ม

ผลผลิตทางการเกษตร

ไดมากขึ้น

(1) กลุมวิสาหกิจผลิตปุย
หมัก ปุยอินทรีย น้ําหมัก

ชีวภาพ งบประมาณ 

200,000 บาท (2) กลุม

อาชีพเพาะเห็ดชนิดตางๆ 

งบประมาณ 50,000 บาท 

(3) กลุมอาชีพปลูกผักปลอด

สารพิษ งบประมาณ 

100,000 บาท (4) กลุม

อาชีพปลูกสมุนไพรพื้นบาน 

งบประมาณ 50,000 บาท 

(5) กลุมอาชีพผลิตฟางอัด

กอน งบประมาณ 50,000 

(6) กลุมอาชีพปลูกตะไคร

หอม งบประมาณ 50,000 

บาท

500,000 500,000 500,000 500,000 กลุมเปาหมาย 
รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

กลุมเกษตรกร
ไดรับการพัฒนา

ศักยภาพ มี

ความรู ความ

เขาใจดาน

เกษตรกรรม 

สามารถเพิ่ม

ผลผลิตทาง

การเกษตรได

มากขึ้น

กองสวัสดิการฯ
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 137

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

    3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

9 โครงการสงเสริมกลุมอาชีพดาน
ปศุสัตว

เพื่อใหกลุมเลี้ยงสัตวตางๆ
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

มีความรู ความเขาใจดาน

ปศุสัตว สามารถเพิ่ม

ผลผลิตไดมากขึ้น

(1) กลุมอนุรักษและพัฒนา
ไกพื้นเมือง งบประมาณ 

200,000 บาท (2) กลุมเลี้ยง

ไกพันธุไข งบประมาณ 

80,000 บาท (3) กลุมเลี้ยง

สัตวเศรษฐกิจ เชน วัว, 

กระบือ, หมู งบประมาณ 

300,000 บาท (4) กลุม

เพาะพันธุปลา งบประมาณ 

100,000 บาท

580,000 580,000 580,000 580,000 กลุมเปาหมาย 
รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

กลุมเลี้ยงสัตว
ตางๆไดรับการ

พัฒนาศักยภาพ 

มีความรู ความ

เขาใจดานปศุ

สัตว สามารถ

เพิ่มผลผลิตได

มากขึ้น

กองสวัสดิการฯ
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 138

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

    3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

10 โครงการสงเสริมอาชีพดาน
หัตถกรรม

เพื่อใหกลุมเปาหมายดาน
หัตถกรรม ไดรับการพัฒนา

ศักยภาพ สามารถผลิต

สินคาไดเพิ่มขึ้น

(1) กลุมอาชีพทอตุงใจ 
งบประมาณ 60,000 บาท 

(2) กลุมเย็บปกถักรอย 

งบประมาณ 100,000 บาท 

(3) กลุมจักสานหมวกและ

สานเสนพลาสติก 

งบประมาณ 80,000 บาท 

(4) กลุมดอกไมประดิษฐ 

งบประมาณ 50,000 บาท 

(5) กลุมผลิตภัณพกลองใบ

บัว งบประมาณ 50,000 

บาท (6) กลุมจักสานตะกรา

ทางมะพราว

390,000 390,000 390,000 390,000 กลุมเปาหมาย 
รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

กลุมเปาหมาย
ดานหัตถกรรม 

ไดรับการพัฒนา

ศักยภาพ 

สามารถผลิต

สินคาไดเพิ่มขึ้น

กองสวัสดิการฯ

11 โครงการสงเสริมกลุมอาชีพแปร
รูปถนอมอาหาร

1. พัฒนาทักษะในการแปร
รูปถนอมอาหารจาก

เนื้อสัตวและผลผลิตทางการ

เกษตร 2. สรางรายไดใน

ชุมชน 3. เพิ่มมูลคา

ผลิตภัณฑ

กลุมอาชีพแปรรูปอาหาร 3
 กลุม

100,000 100,000 100,000 100,000 กลุมอาชีพ รอย
ละ 80 ไดรับ

ความรูและมี

ความพึงพอใจ

จากโครงการ

กลุมมีการแปรรูป
เพิ่มมูลคา

ผลิตภัณฑ สราง

รายได

กองสวัสดิการฯ

รวม 11 โครงการ  -  - 2,570,000 2,570,000 2,570,000 2,570,000  -  -  - 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 139

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงแหลง
ทองเที่ยวแผนดินหวิด หมูที่ 5

เพื่อสงเสริมใหสถานที่
แผนดินหวิดเปนแหลง

ทองเที่ยวที่ไดมาตรฐาน

(1) โดยเทคอนกรีตทางเดิน
เชื่อมชมวิวขนากกวาง 

2.00 เมตร ยาวรวม 

150.00เมตร หนา 0.10 

เมตร หรือพื้นที่รวมไม

นอยกวา 300 ตร.ม. และ

อื่นๆ หรือ (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ

350,000 ประชาชนของ
หมูบาน รอยละ 

80 มีความพึง

พอใจตอโครงการ

อยูในระดับดี

แผนดินหวิด 
ไดรับการพัฒนา

เปนแหลง

ทองเที่ยวที่มี

ความปลอดภัย 

และสะดวกใน

การทองเที่ยว

กองชาง

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

    3.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 1 สงเสริมและพัฒนาใหเปนแหลงผลิตฯ ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมและพัฒนาสินคาฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 140

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

    3.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผานมา

2 โครงการจัดตั้งศูนยบริการ
ขอมูลการทองเที่ยวตําบล      

แมเมาะ

เพื่อเปนแหลงรวบรวมและ

คนควาขอมูลดานการ

จัดการและการสงเสริมการ

ทองเที่ยวภายในตําบลและ

อําเภอแมเมาะ

(1) จัดตั้งศูนยขอมูล
ทองเที่ยว 1 ศูนย           

 (2) จัดจางการทํา

สื่อขอมูล และสื่อ

ประชาสัมพันธ (3) อื่นๆ ที่

เกี่ยวของ

300,000 50,000 50,000 50,000 ศูนยบริการการ
ทองเที่ยวระดับ

ตําบล 1 แหง

สงเสริมกิจกรรม
การทองเที่ยวใน

เขตตําบล

สํานักปลัดฯ 
(ประชาสัมพันธ)

3 โครงการ "วันดอกเสี้ยว เที่ยว
ภูเขาไฟจําปาแดด ประจําป 

พ.ศ.2561"

(1) เพื่อกระตุนการทองเที่ยว

ในพื้นที่ใหเปนที่รูจักของ

นักทองเที่ยว        (2) สราง

เศรษฐกิจใหกับชุมชนมากขึ้น

                   (3) สงเสริม

การมีสวนรวมภาคประชาชน

 รัฐ และองคกรตางๆ

(1) จัดกิจกรรมงาน
ทองเที่ยวภูเขาไฟจําปา

แดด   (2) จัดประกวดการ

แขงขันตางๆ

100,000 100,000 100,000 100,000 จัดกิจกรรม
สงเสริมการ

ทองเที่ยว 1 

ครั้ง/ป

ชุมชนเกิดรายได
มากขึ้น และ

ประชาสัมพันธ

องคกรใหเปนที่

รูจัก

สํานักปลัดฯ 
(ประชาสัมพันธ)
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 141

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

    3.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการ "ทองเที่ยวแผนดินหวิด
 และสรงน้ําพระธาตุขอุปคํา 

ประจําป พ.ศ.2561"

(1) เพื่อกระตุนการ
ทองเที่ยวในพื้นที่ใหเปนที่

รูจักของนักทองเที่ยว       

(2) สรางเศรษฐกิจใหกับ

ชุมชนมากขึ้น                 

 (3) สงเสริมการมีสวนรวม

ภาคประชาชน รัฐ และ

องคกรตางๆ

(1)  จัดกิจกรรมงาน
ทองเที่ยวแผนดินหวิดและ

สรงน้ําพระธาตุ         (2) 

จัดประกวดการแขงขัน

ตางๆ

100,000 100,000 100,000 100,000 จัดกิจกรรม
สงเสริมการ

ทองเที่ยว 1 

ครั้ง/ป

ชุมชนเกิดรายได
มากขึ้น และ

ประชาสัมพันธ

องคกรใหเปนที่

รูจัก

สํานักปลัดฯ 
(ประชาสัมพันธ)

5 โครงการจัดกิจกรรมสงกรานต
อําเภอแมเมาะ "สีสันลานนา 

มหาสงกรานต แมเมาะ  

ประจําป 2561"

เพื่อสงเสริมกิจกรรมการ
ทองเที่ยวและการรวม

สนุกสนานวันสงกรานต

ประเพณีไทย

(1) จัดกิจกรรมวัน
สงกรานตใน ต.แมเมาะ    

 (2) สงเสริมการออกบูท

ของชุมชน                    

 (3) จัดจางเอกชน/ผู

เชี่ยวชาญฯ รวมจัดกิจกรรม

350,000 350,000 350,000 350,000 มีผูเขารวม
กิจกรรมไมนอย

กวา 1,000 คน

กระตุนเศรษฐกิจ
ของอําเภอให

มากขึ้น ตลอดจน

ใหมีสถานที่

สําหรับการรวม

สนุกสนามของ

กลุมเด็ก เยาวชน

 และประชาชน

สํานักปลัดฯ 
(ประชาสัมพันธ)
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 142

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

    3.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการเทศกาลทองเที่ยว   แม
เมาะ ประจําป 2560

เพื่อสรางภาพลักษณดาน
การทองเที่ยวที่ชัดเจน และ

ประชาสัมพันธแหลง

ทองเที่ยวในเขตพื่นที่

(1) จัดนิทรรศการ
ทองเที่ยว  (2) ทําสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ 

และ (3) อื่นๆ

250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน 
นักทองเที่ยว 

รอยละ 70 มี

ความพึงพอใจตอ

กิจกรรม

แหลงทองเที่ยว
เปนที่รูจักของ

นักทองเที่ยว

และประชาชน

ทั่วไป

สํานักปลัดฯ 
(ประชาสัมพันธ)

7 โครงการปนจักรยานชมแหลง
ทองเที่ยวในตําบลแมเมาะ

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ในพื้นที่ตําบลแมเมาะ ให

เปนที่รูจัก

(1) จัดกิจกรรมปนจักรยาน
(2) สงเสริมการออกบูท

ของชุมชน          (3) จัด

จางเอกชน/ผูเชี่ยวชาญฯ 

รวมจัดกิจกรรม

50,000 50,000 50,000 50,000 มีผูเขารวม
กิจกรรมไมนอย

กวา 300 คน

แหลงทองเที่ยว
เปนที่รูจักของ

นักทองเที่ยว

และประชาชน

ทั่วไป

สํานักปลัดฯ 
(ประชาสัมพันธ)

รวม 7 โครงการ  -  - 1,500,000 900,000 900,000 900,000  -  -  - 



143

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 143

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงฝายน้ําลน
หวยคิง (จุดที่ 2) บานหางฮุง 

หมูที่ 3

เพื่อเปนแหลงกักเก็บน้ําทํา
การเกษตร

(1) ติดตั้งบานประตู
ระบายน้ําจํานวน 2 ชุด 

และอื่นๆ (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ

450,000 เกษตรกรมีความ
แหลงน้ําเพิ่มขึ้น

รอยละ 20

เกษตรกรมี
แหลงน้ําไวใช

กองชาง

2 โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ
การเกษตร บานหวยรากไม หมู

ที่ 2

เพื่อใหเกษตรกรมีแหลงน้ํา
สําหรับทําเกษตรกรรมเพิ่ม

มากขึ้น

(1) ขุดเจาะบอบาดาล 
จํานวน 5 บอ (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แมเมาะ

1,000,000 เกษตรกรมีความ
แหลงน้ําเพิ่มขึ้น

รอยละ 20

เกษตรกรมี
แหลงน้ําไวใช

กองชาง

3 โครงการกอสรางแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร บานเมาะสถานี หมู

ที่ 4

เพื่อใหเกษตรกรมีแหลงน้ํา
สําหรับทําเกษตรกรรมเพิ่ม

มากขึ้น

(1) ขุดเจาะบอบาดาล 1 
จุด (2) ตามแบบแปลน 

ทต.แมเมาะ

300,000 เกษตรกรมีความ
แหลงน้ําเพิ่มขึ้น

รอยละ 20

เกษตรกรมี
แหลงน้ําไวใช

กองชาง

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

    3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 1 สงเสริมและพัฒนาใหเปนแหลงผลิตฯ ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมและพัฒนาสินคาฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 144

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

    3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการปรับปรุงฝาย บานพี่
โพดและบานนายทอน บานปง

ชัย หมูที่ 5

เพื่อปรับปรุงใหฝายน้ําลน
สามารถใชการได

(1) โดยการเจาะชอง
ระบายน้ําใหกวาง พรอม

เสริมคานยึดริมพื้นทาง

ขามสันฝาย ขนาดยาว 

10-12 เมตรและอื่นๆ หรือ

 (2) ตามแบบแปลน ทต.

แมเมาะ

150,000 เกษตรกรมีแหลง
น้ําเพิ่มขึ้น รอยละ

 20

เกษตรกรมี
แหลงน้ําไวใช

กองชาง

5 โครงการกอสรางรองเหมืองฝาย
แมปง บานปงชัย หมูที่ 5

เพื่อใหเกษตรกรมีแหลงน้ํา
สําหรับทําเกษตรกรรมเพิ่ม

มากขึ้น

(1) โดยการดาดคอนกรีต
ขนาดปากกวาง 1.50 เมตร

 ทองกวาง 0.50 เมตร ลึก

 0.60 เมตร ยาวรวม 250 

เมตร หรือ (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ

250,000 เกษตรกรมีแหลง
น้ําเพิ่มขึ้น รอยละ

 20

เกษตรกรมี
แหลงน้ําไวใช

กองชาง

6 โครงการสรางฝายคอนกรีต 
บริเวณวังตนงิ้ว บานปงชัย หมูที่

 5

เพื่อใหเกษตรกรมีแหลงน้ํา
สําหรับทําเกษตรกรรมเพิ่ม

มากขึ้น

(1) โดยกอสรางฝาย
คอนกรีต ขนาดสันฝายยาว

 10-12 เมตร ฝายสูง 2-3 

เมตร (2)ตามแบบแปลน 

ทต.แมเมาะ

650,000 เกษตรกรมีแหลง
น้ําเพิ่มขึ้น รอยละ

 20

เกษตรกรมี
แหลงน้ําไวใช

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 145

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

    3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

7 โครงการวางทอสงน้ําจากอาง
แมปง เขาพื้นที่ทําการเกษตร 

(เขื่อนแมปง) บานปงชัย หมูที่ 5

เพื่อจัดสงน้ําเขาสูพื้นที่
การเกษตร

(1) โดยการวางทอสงน้ํา 
HDPE ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง  6 นิ้ว ความ

ยาวรวม 1,000 เมตร 

พรอมอุปกรณและระบบ

ควบคุม (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ

1,300,000 เกษตรกรมีแหลง
น้ําเพิ่มขึ้น รอยละ

 20

เกษตรกรมี
แหลงน้ําไวใช

กองชาง

8 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําหวย
ปาไผ (หลิ่งไสกรอก) บานปงชัย

 หมูที่ 5

เพื่อใหเกษตรกรมีแหลงน้ํา
สําหรับทําเกษตรกรรมเพิ่ม

มากขึ้น

(1) โดยขุดลอก ขนาดกวาง
 เฉลี่ย 50 เมตร ยาว 80 

เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร (2)

 ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

350,000 เกษตรกรมีแหลง
น้ําเพิ่มขึ้น รอยละ

 20

เกษตรกรมี
แหลงน้ําไวใช

กองชาง

9 โครงการดาดลําเหมืองคลองสง
น้ําหวยแมปง บานปงชัย หมูที่ 5

เพื่อใหเกษตรกรมีแหลงน้ํา
สําหรับทําเกษตรกรรมเพิ่ม

มากขึ้น

(1) โดยดาดคอนกรีต 
ขนาดปากกวาง 8-12 

เมตร ทองกวาง 6.00 เมตร

 ลึก 3.00 เมตร ยาว 200 

เมตร (2) ตามแบบแปลน 

ทต.แมเมาะ

650,000 เกษตรกรมีแหลง
น้ําเพิ่มขึ้น รอยละ

 20

เกษตรกรมี
แหลงน้ําไวใช

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 146

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

    3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

10 โครงการปรับปรุงระบบสงน้ํา
เพิ่มแรงดันพลังงานไฟฟาเขาที่

ทํากินหมูบาน บานหวยคิง หมูที่

 6

เพื่อใหเกษตรกรมีแหลงน้ํา
สําหรับทําเกษตรกรรมเพิ่ม

มากขึ้น

(1) ปรับปรุงระบบสงน้ํา 1
 ระบบ (2) ตามแบบแปลน

 ทต.แมเมาะ

1,000,000 เกษตรกรมีแหลง
น้ําเพิ่มขึ้น รอยละ

 20

เกษตรกรมี
แหลงน้ําไวใช

กองชาง

11 โครงการขุดลอกหวยกอย 
ระหวางบานนายอุดม วงค

น้ํานอง ถึงบานนางพลอย วงค

น้ํานอง บานหวยคิง หมูที่ 6

เพื่อใหเกษตรกรมีแหลงน้ํา
สําหรับทําเกษตรกรรมเพิ่ม

มากขึ้น

(1) ขุดลอกลําหวย ยาว 
200 เมตร (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ

500,000 เกษตรกรมีแหลง
น้ําเพิ่มขึ้น รอยละ

 20

เกษตรกรมี
แหลงน้ําไวใช

กองชาง

12 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา
ขามหวยโทกเพื่อทําการเกษตร 

บานหวยคิง หมูที่ 6

เพื่อใหเกษตรกรมีแหลงน้ํา
สําหรับทําเกษตรกรรมเพิ่ม

มากขึ้น

(1) กอสรางทอระบายน้ํา 
ยาว 5 เมตร (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ

20,000 เกษตรกรมีแหลง
น้ําเพิ่มขึ้น รอยละ

 20

เกษตรกรมี
แหลงน้ําไวใช

กองชาง

13 โครงการกอสรางฝายน้ําลนหวย
จํานกเขา บริเวณสํานักสงฆใหม

นาแขม บานใหมนาแขม หมูที่ 7

เพื่อใหมีแหลงน้ําสําหรับ
อุปโภคบริโภคและ

การเกษตร

(1) กอสรางฝายน้ําลน 1 
แหง (2) ตามแบบแปลน 

ทต.แมเมาะ

200,000 เกษตรกรมีแหลง
น้ําเพิ่มขึ้น รอยละ

 20

เกษตรกรมี
แหลงน้ําไวใช

กองชาง

14 โครงการขุดลอกลําหวยไคร     
 บานเมาะหลวง  หมูที่ 8

เพื่อใหมีแหลงน้ําสําหรับ
อุปโภคบริโภคและ

การเกษตร

ตามแบบแปลน ทต.แม
เมาะ กําหนด

500,000 ประชาชนรอยละ
 80ที่ใชน้ํา มี

ความพึงพอใจใน

ระดับดี

มีแหลงน้ํา
สําหรับอุปโภค

บริโภคและ

เกษตรกรรม

เพิ่มขึ้น

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 147

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

    3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

15 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ํา 
หนาบานลุงผึ้ง นะใจบุตร บาน

มอน หมูที่ 8

เพื่อใหมีแหลงน้ําสําหรับ
อุปโภคบริโภคและ

การเกษตร

(1) โดยการขุดลอก กวาง 
25 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก

 2 เมตร (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ

100,000 ประชาชนรอยละ
 80ที่ใชน้ํา มี

ความพึงพอใจใน

ระดับดี

มีแหลงน้ํา
สําหรับอุปโภค

บริโภคและ

เกษตรกรรม

เพิ่มขึ้น

กองชาง

16 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ํา 
หนาสนามมวย บานทุงกลวย 

หมูที่ 8

เพื่อใหมีแหลงน้ําสําหรับ
อุปโภคบริโภคและ

การเกษตร

(1) โดยการขุดลอก กวาง 
20 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก

 3 เมตร (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ

120,000 ประชาชนรอยละ
 80ที่ใชน้ํา มี

ความพึงพอใจใน

ระดับดี

มีแหลงน้ํา
สําหรับอุปโภค

บริโภคและ

เกษตรกรรม

เพิ่มขึ้น

กองชาง

17 โครงการปรับปรุงฝายจํานกเขา
 บานใหมมงคล หมูที่ 10

เพื่อใหมีแหลงน้ําสําหรับ
อุปโภคบริโภคและ

การเกษตร

(1) ปรับปรุงฝาย 1 แหง 
หรือ (2) ตามแบบแปลน 

ทต.แมเมาะ

1,500,000 ประชาชนรอยละ
 80ที่ใชน้ํา มี

ความพึงพอใจใน

ระดับดี

มีแหลงน้ํา
สําหรับอุปโภค

บริโภคและ

เกษตรกรรม

เพิ่มขึ้น

กองชาง

18 โครงการกอสรางและขุดลอก
ฝายน้ําลน หวยจําไก (โซน 3) 

บานเวียงหงสลานนา หมูที่ 12

เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําไวใช
เพื่อการเกษตร

(1) ขุดลอกลําหวยจําไก
และกอสรางฝายน้ําลน 

หรือ (2) ตามแบบแปลน 

ทต.แมเมาะ

1,000,000 เกษตรกรมีความ
พึงพอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

เกษตรกรมี
แหลงน้ําเพิ่มขึ้น

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 148

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

    3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

19 โครงการจัดทําระบบเพื่อ
การเกษตร หมูที่ 12

เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําไวใช
เพื่อการเกษตร

(1) วางระบบทอสงน้ําและ
ขุดเจาะบอบาดาล หรือ (2)

 ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

5,000,000 เกษตรกรมีความ
พึงพอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

เกษตรกรมี
แหลงน้ําเพิ่มขึ้น

กองชาง

20 โครงการสงเสริมการทําปุยหมัก
 และบอกาซชีวภาพ

(1) สงเสริมการใชพลังงาน
ทดแทน (2) แกไขปญหา

สิ่งแวดลอมในชุมชน

กลุมเลี้ยงสัตว/กลุม
เกษตรกร ตําบลแมเมาะ

200,000 200,000 200,000 200,000 เกิดกลุมไมนอย
กวา 1 กลุม

ลดตนทุนในการ
ทําการเกษตร 

เพิ่มรายได ลด

รายจายในอาชีพ

กองสวัสดิการฯ

21 โครงการตอเติมอาคารโรงปุย
ฮิวมัส

เพื่อสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
ใหมีสถานที่ที่เหมาะสมใน

การดําเนินงาน

(1) โดยการกอสรางอาคาร
 ขนาดกวาง 14 เมตร ยาว

 20 เมตร สูง 4 เมตร 

จํานวน 1 หลัง หรือ (2) 

ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

1,300,000 อาคารโรงปุย
ฮิวมัส 1 หลัง

สงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน ใหมี

สถานที่ที่

เหมาะสมในการ

ดําเนินงาน

กองชาง 
(นโยบายฯ)
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 149

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

    3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

22 โครงการกอสรางอาคาร
จําหนายผลิตภัณฑชุมชนอําเภอ

แมเมาะ (บานใหมนาแขม หมูที่

 7)

เพื่อสงเสริมและจัดหา
แหลงจําหนายสินคา

ผลิตภัณฑชุมชน

(1) กอสรางอาคารขนาด
กวาง 16.00 เมตร ยาว 

32.00 เมตร สูง 1 ชั้น  

จํานวน 1 หลัง หรือ (2) 

ตามแบบแปลน ทต.แมเมาะ

5,600,000 3,100,000 7,720,000 1,850,000 ศูนยจําหนายฯ 1
 แหง

กลุมอาชีพมี
แหลงจําหนาย

สินคา

กองชาง 
(นโยบายฯ)

รวม 22 โครงการ  -  - 10,070,000 3,100,000 7,720,000 1,850,000  -  -  - 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 150

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 

(ปใหมและสงกรานต) ประจําป

งบประมาณ 2561

1. เพื่อเปนการปองกันและลดจํานวน

การเกิดอุบัติภัยทางถนนในชวง

เทศกาลฯที่สําคัญ 2. เพื่อปองกันการ

เกิดความสูญเสียทางดานของชีวิต

ทรัพยสินและพิการทางรางกายของ

ประชาชน 3. เพื่อใหการชวยเหลือ

ประชาชนที่ประสบภัยทางถนนเปนไป

อยางรวดเร็วอยางมีประสิทธิภาพ 4. 

เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลดาน

การปองกันและแกไขปญหาการเกิด

อุบัติภัยททางถนนในชวงเทศกาลฯ ที่

สําคัญของคนไทยใหเปนไปตาม

มาตรฐานดานความปลอดภัยทางถนน

จัดกิจกรรมลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลฯ 

จํานวน 2 กิจกรรมในชวง

เทศกาลสําคัญ

100,000 100,000 100,000 100,000 สามารถลดอันตราย

และลดจํานวนสถิติ

ของการเกิดอุบัติเหตุ

ทางถนนในชวง

เทศกาลที่สําคัญโดย

สามารถลดความ

สูญเสียอันจะเกิด

ขึ้นกับชีวิตทรัพยสิน

และความพิการทาง

รางกายของประชาชน

1. สามารถลดอันตราย

และลดจํานวนของการ

เกิดอุบัติภัยทางถนน

ในชวงเทศกาลได 2. 

สามารถลดการสูญเสีย

ตอชีวิตทรัพยสินของ

ประชาชนได 3. 

สามารถดําเนินงาน

เปนไปตามนโยบาย

รัฐบาล 4. สามารถ

ชวยเหลือประชาชนที่

ประสบกับอุบัติภัยทาง

ถนนไดอยางรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด 
(งานปองกัน)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 151

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและที่ผานมา

2 โครงการฝกซอมแผนดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ประจําป พ.ศ.2561

1. เพื่อทดสอบและประเมิน

ความพรอมของแผนการปฏิบัติ

นโยบายและกระบวนการ

ดําเนินงานตอบโตตอ

สถานการณฉุกเฉินเมื่อเกิด

เหตุการณขึ้นจริง 2. สราง

โอกาสการเรียนรูผานประสบ

การจากการฝกซอมฯ 3. เพื่อให

ทราบถึงขอบกพรองของ

แผนการปฏิบัตินโยบาย

กระบวนการดําเนินงาน และ

ชองวางในการประสานงานกกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 4. เพื่อ

เสริมสรางประสิทธิภาพดานการ

สื่อสารและประสานงานกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 5. เพื่อ

ฝกฝน จนท. ทราบถึงบทบาท

หนาที่ความรับผิดชอบ รวมถึง

ไดทบทวนองคความรู ทักษะ

การทํางาน และพัฒนาปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติตอ

เหตุการณฉุกเฉิน 6. เพื่อให

หนวยงานอื่น ประชาชนไดเขา

มามีสวนรวมในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

ฝกซอมกับการเตรียม
ความพรอมและนํามาใช

เปนแนวทางปฏิบัติรองรับ

กับสถานการณภัยเมื่อยาม

ที่เกิดขึ้นจริงไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลแกบุคลากรที่

ปฏิบัติหนาที่ดูแลงานดาน

การปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย สมาชิก อปพร. 

และอาสาสมัครกูภัยฯ 

เทศบาลตําบลแมเมาะ 

และหนวยงานอื่นที่

เกี่ยวของ

50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 ของ
ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรู

และมีความพึง

พอใจตอกิจกรรม

สามารถทําใหบุคลากรที่

ปฏิบัติหนาที่ดูแลงาน

ดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

สมาชิก อปพร.และ

อาสาสมัครกูภัยฯ 

เทศบาลตําบลแมเมาะ 

และหนวยงานอื่นที่

เกี่ยวของสามารถ

ปฏิบัติงานดานการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยในพื้นที่

รับผิดชอบไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และมี

การพัฒนาเพิ่มศักยภาพ

 ความสามารถการ

ปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ฯ เพื่อเตรียม 

พรอมรองรับกับการเกิด 

 สาธารณภัยในทุก

ประเภทที่สามารถ

อาจจะเกิดขึ้นไดในพื้นที่

ของเทศบาลตําบลแม

เมาะ

สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 152

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)

 หลักสูตรจัดตั้ง ประจําป

งบประมาณ 2561

1. เพื่อใหเกิดเครือขายความ

รวมมือของอาสาสมัครดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่เขมแข็ง กวางขวางและยั่งยืน 

2. เพื่อใหสมาชิกอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)

 ที่เขารับการฝกอบรมไดทราบ

ถึงระเบียบ มท.วาดวยกิจการ

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือน พ.ศ. 2553 3. เพื่อให อป

พร. ไดนําความรูมาปฏิบัติ

ภารกิจดานการปองกันบรรเทา

สาธารณภัยไดอยางถูกตอง 4. 

เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการ

ปองกันบรรเทาสาธารณภัยมี

การปฏิบัติเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน 5. เพื่อเพิ่มจํานวน

สมาชิก อปพร. ใหมีจํานวนมาก

ขึ้นสนองตอบนโยบายของรัฐบาล

กิจกรรมการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันภัยฝาย

พลเรือนในเขตพื้นที่ตําบล

แมเมาะ

250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละ 80 ของ
ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรู

และมีความพึง

พอใจตอกิจกรรม

1. ศูนย อปพร.แม

เมาะมีกําลังเสริมใน

การชวยเหลือ

ภารกิจดานการ

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 2. อป

พร.สามารถนํา

ความรูใชปฏิบัติได

อยางถูกตอง 3. 

ประชาชนไดเขามา

มีสวนรวม 4. อป

พร. สามารถ

ปฏิบัติงานไปใน

ทิศทางเดียวกัน 5. 

สามารถขยาย

เครือขายความ

รวมมือไดอยาง

เขมแข็ง

สํานักปลัด 
(งานปองกัน)
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 153

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการฝกอบรมใหความรูดาน
การปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยแกเยาวชน ประจําป

งบประมาณ 2561

1. เพื่อเปนการสงเสริมให
เยาวชนในพื้นที่ไดตระหนัก

ถึงภัยคุกคามที่เกิดจากสา

ธารณภัยที่เกิดขึ้นในปจจุบัน

 2. สรางจิตสํานึกในการ

ดูแลสภาพแวดลอมในพื้นที่

 3. เพื่อสงเสริมองคความรู

ในดานสาธารณภัยให

กวางขวางมากยิ่งขึ้นและ

กอใหเกิดภาคีเครือขายดาน

สาธารณภัยในแตละหมูบาน

กิจกรรมการฝกอบรมให
ความรูดานการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

ใหแกเยาวชนในพื้นที่

ตําบลแมเมาะ

150,000 150,000 150,000 150,000 เยาวชนที่เขารวม
โครงการที่มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

1. เยาวชนในพื้นที่

เขาใจและรบทราบ

ถึงสถานการณสา

ธารณภัยในปจจุบัน

 2. เยาวชนที่เขา

รวมสามารถเขาใจ

ในบริบทของ

หมูบานและทราบ

ถึงการจัดการ

สภาพแวดลอมใน

หมูบานตนเองได

อยางเหมาะสม 3. 

เยาวชนเกิดความ

รักความหวงแหน

ในบานเกิดและรวม

แรงใจกันสราง

เครื่องขายการ

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยใน

หมูบานไดอยางยั่งยืน

สํานักปลัด 
(งานปองกัน)
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 154

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและที่ผานมา

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพิ่มประสิทธิภาพดานงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ประจําป งบประมาณ 2561

1.เพื่อใหผูเขารวมโครงการ
รับทราบถึงสาเหตุของการ

เกิดสาธารณภัย 2. เพื่อให

ผูเขารวมโครงการสามารถ

จัดการกับสาธารณภัยทั้งใน

ยามปกติและในยามที่เกิด

สาธารณภัยขึ้น และ

สามารถใชอุปกรณเครื่องมื

อดานสาธารณภัยไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม 3. เพื่อให

ผูรวมโครงการไดมีภาคี

เครือขาย และเกิดความ

สามัคคีในหมูคณะ

ผูปฏิบัติงานดานสาธารณ

ภัยในอําเภอแมเมาะ 4. 

เพื่อพัฒนาสรางทักษะ

ความสามารถและความ

พรอมในการปฏิบัติหนาที่

ดานสาธารณภัย

ตัวแทนผูปฏิบัติงานดาน
สาธารณภัยในพื้นที่ตําบล

แมเมาะ หนวยงานละ 5 

คน และตัวแทนจาก

หนวยงานภาคเอกชน 

จํานวน 10 คน เขารวม

โครงการดังกลาว

150,000 150,000 150,000 150,000 ผูเขารวม
กิจกรรมอบรม

เชิงปฏิบัติการใน

โครงการฯ มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

1. ผูเขารวม

โครงการสามารถ

บริหารจัดการสา

ธารณภัยที่เกิดขึ้น

ไดอยางถูกตองตาม

หลักวิชาการ 2. 

ผูเขารวมโครงการ

ไดรับความรูในเรื่อง

ของสาเหตุการเกิด

สาธารณภัยและ

สาเหตุของสาธารณ

ภัยอุบัติใหมใน

ปจจุบัน 3. มี

เครือขายดานการ

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยในเขต

พื้นที่ อ.แมเมาะ 4. 

ผูเขารวมโครงการ

สามารถปฏิบัติงาน

ดานสาธารณภัยได

อยางถูกตองและ

รวดเร็ว

สํานักปลัด 
(งานปองกัน)
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 155

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด 
อาคารสํานักงานและอาคาร

เก็บพัสดุ งานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย เทศบาล

ตําบลแมเมาะ

เพื่อใชดูแลสถานที่และ
ทรัพยสินของทางราชการ

ใหปลอดภัย

ติดตั้งกลองวงจรปดพรอม
ระบบ ในพื้นที่อาคาร

สํานักงาน อาคารเก็บพัสดุ

ของงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย และ

พื้นที่โดยรอบ เปนไปตาม

มาตราฐานกําหนดจาก

กระทรวงสารสนเทศและ

เทคโนโลยี (ICT) กําหนด

300,000 ประชาชนใน
พื้นที่ตําบลแม

เมาะ รอยละ 60

 มีความพึงพอใจ

ตอโครงการอยูใน

ระดับดี

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน ลด

ปญหา

อาชญากรรม 

และสอดสอง

ตรวจสอบ

ปญหาที่จะ

เกิดขึ้นในพื้นที่

สํานักปลัด 
(งานปองกัน)
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 156

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและที่ผานมา

7 โครงการใหความรูการดับเพลิง
เบื้องตนและฝกซอมแผน  

(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด

เทศบาลตําบลแมเมาะ)

เพื่อใหครูและบุคลากรใน
ศูนยฯ มีความรู ความเขาใจ

ในการดับเพลิงและซอม

แผนและเพื่อเปนคาใชจาย

เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณที่ใช

ในการซอมแผนเชน ถัง

ดับเพลิง,น้ํายา,และวัสดุ 

อุปกรณอื่นๆ

ครูและบุคลากรในศพด.
สังกัดทต.แมเมาะ

        40,000         40,000         40,000         40,000 ครูและบุคลากร
ในศูนยมีความรู

ดานการดับเพลิง

รอยละ 60

ครูและบุคลากร
ในศูนยฯ มี

ความรูความ

เขาใจในการ

ดับเพลิงเบื้องตน

เมื่อเกิดเหตุ

ศพด.ในสังกัด  
ทต. แมเมาะ/

กองการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

8 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล

ตําบลแมเมาะ

เพื่อความปลอดภัยสําหรับ
อาคารสถานที่ เด็กนักเรียน

และทรัพยสินของทาง

ราชการตลอดจนเกิดความ

มั่นใจสําหรับผูปกครองดาน

การบริหารจัดการดานการ

จัดการศึกษาของเทศบาล

ตําบลแมเมาะ

ติดตั้งกลองวงจรปด 
บริเวณสถานศึกษา สังกัด

เทศบาลตําบลแมเมาะ

       600,000 ประชาชนรอยละ
 80 มีความพึง

พอใจในศักยภาพ

การจัดการศึกษา

ของทองถิ่น

สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลตําบลแม

เมาะ

มีกลองวงจรปด

ทั้งในอาคาร

เรียนและนอก

อาคารเรียน 

สถานที่และเด็ก

ในศูนยฯไดรับ

ความปลอดภัย

กองการศึกษาฯ
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 157

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและที่ผานมา

9 โครงการติดตั้งระบบปองกัน
อัคคีภัยในสถานศึกษา

เพื่อความปลอดภัยสําหรับ
อาคารสถานที่ เด็กนักเรียน

และทรัพยสินของทาง

ราชการ ตลอดจนเกิดความ

มั่นใจสําหรับผูปกครองดาน

การบริหารจัดการดานการ

จัดการศึกษาของเทศบาล

ตําบลแมเมาะ

ติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัย
ในสถานศึกษา สังกัด

เทศบาลตําบลแมเมาะ 

ตามมาตรฐานความ

ปลอดภัย

 300,000 ประชาชน รอยละ
 80 มีความพึง

พอใจตอระบบ

การปองกัน

อัคคีภัยใน

สถานศึกษาฯ

มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ

ทรัพยสินของ

ทางราชการและ

เกิดความเชื่อมั่น

จากผูใชบริการ

ดานการจัด

การศึกษาของ

เทศบาลตําบลแม

เมาะ

กองการศึกษา 
ศาสนาและ

วัฒนธรรม/กอง

ชาง/ร.ร.ทต.แม

เมาะ
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 158

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและที่ผานมา

10 โครงการปรับปรุงและขยายการ
ติดตั้งกลองวงจรปด CCTV 

ตําบลแมเมาะ

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ในพื้นที่ตําบลแมเมาะ

ติดตั้งกลองวงจรปด ในจุด
เสี่ยงและพื้นที่สาธารณะ

    1,500,000 ประชาชนใน
พื้นที่ตําบลแม

เมาะ รอยละ 60

 มีความพึงพอใจ

ตอโครงการอยูใน

ระดับดี

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน ลด

ปญหา

อาชญากรรม 

และสอดสอง

ตรวจสอบ

ปญหาที่จะ

เกิดขึ้นในพื้นที่

สํานักปลัด 
(นโยบายฯ)

รวม 10 โครงการ  -  - 3,140,000 740,000 740,000 740,000  -  -  - 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 159

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการใหความรูดานสถาน
ประกอบการตาม พ.รบ.การ

สาธารณสุข

1. เพื่อใหกลุมเปาหมายมี
ความรูเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานตาม พ.ร.บ.การ

สาธารณสุข 2. เพื่อให

สถานประกอบการได

ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การ

สาธารณสุขฯ

ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
ผูนําชุมชน สถาน

ประกอบการ ประชาชนใน

เขตเทศบาลตําบลแมเมาะ

50,000 50,000 50,000 50,000 ผูประกอบการ
และประชาชนใน

พื้นที่มีความเขาใจ

เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฯ

1. กลุม เปาหมาย
ไดรับความรูและ

เขาใจการ

ดําเนินงานตาม 

พ.ร.บ.การ

สาธารณสุข 2. 

สถาน

ประกอบการตาม

 พ.ร.บ.การ

สาธารณสุขได

ปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ.ฯ

กองสาธารณสุขฯ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.2 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 160

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.2 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่ผานมา

2 โครงการมหกรรมอาหาร 1. เพื่อยกระดับมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารในเขต

เทศบาลตําบลแมเมาะ 2. 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความรูและบริโภคอาหารที่

มีคุณภาพและปลอดภัย

ประชาชนในพื้นที่และ 
สถานประกอบการดาน

อาหาร

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนและ
สถานประกอบ 

การดานอาหารมี

ความพึงพอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

1. ประชาชนและ
สถาน

ประกอบการดาน

อาหารมีความรู

และเขาใจระบบ

สุขาภิบาลอาหาร

มากขึ้น 2.สถาน

ประกอบการดาน

อาหารมี

มาตรฐาน

สุขาภิบาลอาหาร

มากขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการรณรงคฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบาและการ

สงเสริมการเลี้ยงสุนัขที่ถูกตอง

ในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะ

เพื่อปองกันการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบา

สุนัขและแมวในเขต
เทศบาลตําบลแมเมาะ 

ประมาณ 3,000 ตัว

120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชนที่เลี้ยง
สุนัขและแมวมี

ความพึงพอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

ปองกันการ
ระบาดของโรค

พิษสุนัขบาในเขต

เทศบาลตําบลแม

เมาะ

กองสาธารณสุขฯ
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 161

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.2 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการบริการสาธารณสุข
เคลื่อนที่

1. เพื่อบริการตรวจ
รักษาพยาบาลและปฐม

พยาบาลเบื้องตนแก

ประชาชนในเขตเทศบาล

ตําบลแมเมาะ 2. เพื่อ

ใหบริการออกหนวย

เคลื่อนที่แกประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลแมเมาะ เชน

 การออกหนวยปฐมพยาบาล

ประชาชนทุกคนในเขต
เทศบาลตําบลแมเมาะ

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนในเขต
 ทต.แมเมาะ มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการนี้อยูใน

ระดับดี

ประชาชนใน
พื้นที่ไดรับ

บริการดาน

สาธารณสุข

เบื้องตน และ

ไดรับการ

สงเสริมสุขภาพ

กองสาธารณสุขฯ

5 โครงการรณรงคชุมชนปลอด
ลูกน้ํายุงลาย

เพื่อเปนการกระตุนให
ประชาชน ตระหนักในการ

ดูแลตนเองและชุมชนให

ปลอดภัยจากโรค

ไขเลือดออก โดยการกําจัด

แหลงเพาะพันธุยุงลาย

ประชาชนในตําบลแมเมาะ
 จํานวน 18,000 คน

60,000 60,000 60,000 60,000 ลดปริมาณ
จํานวนผูปวยจาก

โรคไขเลือดออก

ลง รอยละ 20

ประชาชน
ตระหนักในการ

ดูแลตนเองและ

ชุมชนให

ปลอดภัยจากโรค

ไขเลือดออก

กองสาธารณสุขฯ

รวม 5 โครงการ  -  - 460,000 460,000 460,000 460,000  -  -  - 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 162

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเคราะหชวยเหลือ
ครอบครัวผูมีรายไดนอย 

ผูดอยโอกาสและผูยากไร/ไรที่พึ่ง

เพื่อสงเสริมและชวยเหลือ
ผูดอยโอกาส  ผูยากไรใน

เขตตําบลแมเมาะไดรับการ

สงเคราะหดูแลที่ดี

กลุมครอบครัวผูมีรายได
นอย/ ผูดอยโอกาสและ    

  ผูยากไร/ไรที่พึ่ง

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนรอยละ
 60 ที่ประสบภัย

ไดรับการ

ชวยเหลือ

ผูดอยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

กองสวัสดิการฯ

2 โครงการครอบครัวสัมพันธ 1. เพื่อสรางความเขมแข็ง
ใหกับสถาบันครอบครัวใน

ชุมชน 2. เพื่อใหสมาชิกใน

ครอบครัวไดใชเวลาวางให

เกิดประโยชนมีกิจกรรม

รวมกัน 3. สรางความ

เขาใจบทบาทหนาที่ของ

บุคคลในครอบครัว

ครอบครัวในชุมชน จํานวน
 25 ครอบครัวๆ ละ 3 คน

 รวม 75 คน

200,000 200,000 200,000 200,000 ครอบครัวที่เขา
รวมโครงการมี

ความพึงพอใจอยู

ในระดับดี

ครอบครัวใน
ชุมชนเกิดความ

เขมแข็ง มีการใช

เวลาวางรวมกัน

อยางมีประโยชน

กองสวัสดิการฯ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย



163

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 163

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการจัดงาน "วันคนพิการ" 
ประจําป 2561

เพื่อใหคนพิการมีขวัญและ
กําลังใจในการดํารง ชีวิต มี

ความภาคภูมิใจในคุณคา

และศักดิ์ศรีของความเปน

มนุษยที่ เทาเทียมกับ

บุคคลปกติทั่วไป

คนพิการและผูดูแลคน
พิการในพื้นที่ตําบลแม

เมาะ จํานวน 150 คน 

(วันคนพิการ คือวันที่ 3 

ธันวาคม ของทุกป)

50,000 50,000 50,000 50,000 คนพิการที่เขา
รวมโครงการมี

ความพึงพอใจอยู

ในระดับดี

1. เทิดพระเกียรติและ

ถวายเปนพระราชกุศล

แดองคพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว เนื่องใน

วโรกาสทรงเจริญพระ

ชนมพรรษา 90 พรรษา 

  2. คนพิการมีขวัญและ

กําลังใจในการดํารงชีวิต

 มีความภาคภูมิใจใน

คุณคาศักดิ์ศรีของความ

เปนมนุษยที่เทาเทียม

กับบุคคลปกติทั่วไป     

3. คนพิการในตําบล     

 แมเมาะไดพบและ

ไดรับบริการจาก

หนวยงานของรัฐที่

ใหบริการดานสวัสดิการ

ของคนพิการอยางทั่วถึง

กองสวัสดิการฯ
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 164

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการกอสรางศูนย
แลกเปลี่ยนการเรียนรูผูสูงอายุ

ตําบลแมเมาะ

1. เพื่อสงเสริมอาชีพใหแก

ผูสูงอายุ 2. เพื่อเปนสถานที่

สําหรับกิจกรรมกีฬาและ

นันทนาการของผูสูงอายุ 3. เพื่อ

สงเสริมกิจกรรมโรงเรียน

ผูสูงอายุของตําบลแมเมาะ

(1) โดยทําการกอสราง
อาคาร ขนาดกวาง 24.00 

เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง

 1 ชั้น พรอมเวทีกลาง

และหองเก็บของ  หรือ (2)

 ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

4,300,000 ผูสูงอายุและ
ประชาชนมี

ความพึงพอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

ผูสูงอายุมี
สถานที่ที่ได

พักผอนและทํา

กิจกรรม

กองสวัสดิการ
สังคม/กองชาง

รวม 4 โครงการ  -  - 4,650,000 350,000 350,000 350,000  -  -  - 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 165

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปองกัน ปราบปราม
และแกไขปญหายาเสพติดใน

เขตเทศบาลตําบลแมเมาะ

เพื่อเปนการรณรงค
ปราบปรามและแกไข

ปญหายาเสพติดในเขต

เทศบาลตําบลแมเมาะ

ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลแมเมาะ

60,000 60,000 60,000 60,000 ลดปญหาความ
รุนแรงดานยา

เสพติดในพื้นที่ลง

 รอยละ 20

ลดปญหาความ
รุนแรงดานยา

เสพติในพื้นที่ให

ลดลง

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการครู D.A.R.E. การศึกษา
เพื่อตอตานการใชยาเสพติดใน

สถานศึกษา

เพื่อตอตานการใชยาเสพติด
ในสถานศึกษา

นักเรียนชั้น ป.5-ป.6 ของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล

ตําบลแมเมาะ

60,000 60,000 60,000 60,000 นักเรียน
กลุมเปาหมายมี

ความพึงพอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

ลดปญหายาเสพ
ติดในเยาวชนใน

สถานศึกษา

กองสาธารณสุขฯ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 166

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการTo Be Number One
 ตานภัยยาเสพติด

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ดําเนินงานของกลุมเยาวชน

 ประชาชน To Be 

Number One ตานภัยยา

เสพติด

กลุมเยาวชนใน/นอก
สถานศึกษาที่เปนสมาชิก 

To Be Number One

600,000 600,000 600,000 600,000 สมาชิกทูบีนัม
เบอรวัน มีความ

พึงพอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

สมาชิกทูบีนัม
เบอรวันมี

กิจกรรม

แสดงออก

รวมกันหางไกล

ยาเสพติด

กองสาธารณสุขฯ
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 167

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการรณรงคยุติความรุนแรง
ตอเด็กและสตรี

1. เพื่อเทิดพระเกียรติ พระ
เจาหลานเธอพระองคเจา

พัชรกิติยาภาฯ ในฐานะองค

ทูตสันถวไมตรีของกองทุน

การพัฒนาเพื่อสตรีแหง

สหประชาชาติ หรือ UNIFEM

   2. เพื่อปลูกฝงสราง

จิตสํานึกใหเยาวชนในพื้นที่

ตําบลแมเมาะตระหนักและ

เขาใจถึงปญหาความรุนแรง

ตอเด็กและสตรี 3. เพื่อ

เยาวชนมีความรูและความ

เขาใจเบื้องตนตอ พรบ.

คุมครองเด็ก พงศ. 2546 

และพรบ.คุมครองผูถูกระทํา

ความรุนแรงในครอบครัว 

พ.ศ. 2550 และพรบ.ปองกัน

และปราบปรามการคามนุษย

 พ.ศ. 2551

เยาวชนในพื้นที่ตําบลแม
เมาะ จํานวน 150 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 เยาวชนในพื้นที่ที่
เขารวมโครงการ 

รอยละ 80 มี

ความและความ

เขาใจตอ

โครงการดังกลาว

1. เทิดพระเกียรติ พระ

เจาหลานเธอพระองค

เจาพัชรกิติยาภาฯ ใน

ฐานะองคทูต

สันถวไมตรีของกองทุน

การพัฒนา เพื่อสตรี

แหงสหประชาชาติ 

หรือ UNIFEM 2. ลด

ปญหาความรุนแรงตอ

เด็กและสตรีในพื้นที่ 3.

 เยาวชน มีความรูและ

ความเขาใจเบื้องตนตอ

 พรบ.คุมครองเด็ก 

พ.ศ. 2546 และ พรบ.

คุมครองผูถูกกระทํา

ความรุนแรงใน

ครอบครัว พ.ศ. 2550 

และ พรบ.ปองกันและ

ปราบปรามการคา

มนุษย พ.ศ. 2551

กองสวัสดิการฯ

รวม 4 โครงการ  -  - 770,000 770,000 770,000 770,000  -  -  - 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 168

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางสนามเด็กเลน 
พรอมอุปกรณกีฬาและเครื่อง

ออกกําลังกาย บานหวยเปด 

หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
สําหรับออกกําลังกายและ

สถานที่ใหเด็กไดทํา

กิจกรรม

(1) กอสรางลาน
อเนกประสงค พรอมติดตั้ง

อุปกรณกีฬาและเครื่อง

ออกกําลังกาย หรือ (2) 

ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

     1,000,000 ประชาชนรอยละ
 80 มีความพึง

พอใจตอโครงการ

อยูในระดับดี

เด็กและ
ประชาชน มี

สถานที่สําหรับ

ออกกําลังกาย

กองชาง

2 โครงการกอสรางสนามกีฬา
ประจําหมูบาน (สนามตะกรอ

,สนามวอลเลย,สนามบาสฯ) 

บานหวยรากไม หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
สําหรับเลนกีฬาและออก

กําลังกายในหมูบาน

(1) กอสรางสนามตะกรอ 
สนามวอลเลย สนาม

บาสเกตบอล อยางละ 1 

สนาม พรอมติดตั้งไฟสอง

สวาง (2) ตามแบบแปลน 

ทต.แมเมาะ

    1,500,000 ประชาชนรอยละ
 80 มีความพึง

พอใจตอโครงการ

อยูในระดับดี

ประชาชนมี
สถานที่สําหรับ

เลนกีฬาและ

ออกกําลังกาย

กองชาง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 169

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการตอเติมสนามฟุตซอล 
บานหวยรากไม หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
สําหรับเลนกีฬาและออก

กําลังกายในหมูบาน

(1) ขนาดกวาง 4.50 เมตร
 ยาว 30 เมตร จํานวน 2 

ขาง หรือมีพื้นที่ใชสอยไม

นอยกวา 270 ตร.ม. (2) 

ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

    1,000,000 ประชาชนรอยละ
 80 มีความพึง

พอใจตอโครงการ

อยูในระดับดี

ประชาชนมี
สถานที่สําหรับ

เลนกีฬาและ

ออกกําลังกาย

กองชาง

4 โครงการกอสรางลานออกกําลัง
กายผูสูงอายุ บานหวยรากไม 

หมูที่ 2

เพื่อใหผูสูงอายุมีสถานที่
สําหรับออกกําลังกายและ

ทํากิจกรรม

(1) ลานกวาง 20 เมตร 
ยาว 40 เมตร พรอม

อุปกรณออกกําลังกาย (2)

 ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

    1,500,000 ผูสูงอายุรอยละ 
80 มีความพึง

พอใจตอโครงการ

อยูในระดับดี

ผูสูงอายุ มี
สถานที่สําหรับ

ออกกําลังกาย

กองชาง

5 โครงการกอสรางอาคารออก
กําลังกายประจําหมูบานพรอม

ครื่องออกกําลังกาย บานเมาะ

สถานี หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
ออกกําลังกาย

(1) กอสรางอาคารออก
กําลังกาย กวาง 7 เมตร 

ยาว 10 เมตร (2) ติดตั้ง

เครื่องออกกําลังกาย 

จํานวน 10 ชุด หรือ (3) 

ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

        600,000 ประชาชนรอยละ
 80 มีความพึง

พอใจตอโครงการ

อยูในระดับดี

ประชาชนมี
สถานที่สําหรับ

เลนกีฬาและ

ออกกําลังกาย

กองชาง



170

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 170

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา 
บานเมาะสถานี หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
สําหรับออกกําลังกายและ

สถานที่ใหเด็กไดทํา

กิจกรรม

(1) กอสรางสนามกีฬา 
กวาง 80 เมตร ยาว 160 

เมตร (2) ตามแบบแปลน 

ทต.แมเมาะ

    1,000,000 ประชาชนรอยละ
 80 มีความพึง

พอใจตอโครงการ

อยูในระดับดี

ประชาชนมี
สถานที่สําหรับ

เลนกีฬาและ

ออกกําลังกาย

กองชาง

7 โครงการกอสรางลานกีฬา
อเนกประสงค พรอมเวที บาน

ปงชัย หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
สําหรับออกกําลังกายและ

สถานที่ทํากิจกรรม

(1) โดยการเทลาน
คอนกรีต ขนาดกวาง 20 

เมตร ยาว 30 เมตร หนา 

0.15 เมตร พรอมเวที (2) 

ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

       800,000 ประชาชนรอยละ
 80 มีความพึง

พอใจตอโครงการ

อยูในระดับดี

ประชาชนมี
สถานที่สําหรับ

เลนกีฬาและ

ออกกําลังกาย

กองชาง

8 โครงการกอสรางสนามกีฬา
หมูบาน บานใหมนาแขม หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
สําหรับออกกําลังกายและ

สถานที่ทํากิจกรรม

(1) โดยการกอสรางสนาม
ฟุตบอลขนาดมาตรฐาน, 

สนามบาสเกตบอล, สนาม

ตะกรอ 2 คอรท อยางละ 

1 สนาม และอื่นๆ (2) 

ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

      2,500,000 ประชาชนรอยละ
 80 มีความพึง

พอใจตอโครงการ

อยูในระดับดี

ประชาชนมี
สถานที่สําหรับ

เลนกีฬาและ

ออกกําลังกาย

กองชาง



171

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 171

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผานมา

9 โครงการกอสรางสนามกีฬา
อําเภอแมเมาะ

(1) เพื่อใหประชาชนมี
สถานที่ออกกําลังกายที่

เปนมาตรฐาน               

  (2) เพื่อใชรองรับการจัด

กิจกรรมดานนันทนาการ

และกีฬา

(1) สนามกีฬามาตรฐาน 
(2) ติดตั้งระบบน้ํา ไฟฟา

สองสวาง (3) กอสรางที่นั่ง

 หองน้ํา (4) ตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ

    10,000,000 สนามกีฬาที่ได
มาตรฐาน 1 แหง

สงเสริมให
ประชาชนมี

กิจกรรมการ

ออกกําลังกาย

อยางสม่ําเสมอ

ทต.แมเมาะ + 
หนวยงานอื่น

10 โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลแม

เมาะ

เพื่อสงเสริมใหเด็กเล็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมี

พัฒนาการครบทุกดาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
ทต.แมเมาะ

         50,000           50,000         50,000         50,000 เด็กนักเรียนได
เขารวมแขงขันไม

นอยกวารอยละ 

80

เด็กมีสุขภาพจิต
แจมใสและมี

สุขภาพรางกาย

ที่แข็งแรง

กองการศึกษาฯ

11 โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพ
ติดเทศบาลตําบลแมเมาะ 

(โครงการแขงขันฟุตซอลตานยา

เสพติด)

(1)เพื่อสงเสริมความ
สามัคคีใหแกประชาชนใน

เขตตําบลแมเมาะ(2)เพื่อ

สงเสริมใหใชเวลาวางให

เกิดประโยชนหางไกลยา

เสพติด

เยาวชนและประชาชนใน
ตําบลแมเมาะ ไดรวมออก

กําลังกายและเขารวม

แขงขันจํานวน 15 ทีม

        200,000         200,000        200,000        200,000 ประชาชนรอยละ
 80 หันมาใช

เวลาวางในการ

เลนกีฬาเพิ่มขึ้น

เด็ก เยาวชน
และประชาชน

หันมาสนใจใน

กิจกรรมดาน

กีฬามากขึ้น

กองการศึกษาฯ
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 172

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผานมา

12 โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพ
ติดเทศบาลตําบลแมเมาะ(การ

แขงขันกีฬาเซปกตะกรอ)

(1)เพื่อสงเสริมความ
สามัคคีใหแกประชาชนใน

เขตตําบลแมเมาะ(2)เพื่อ

สงเสริมใหใชเวลาวางให

เกิดประโยชนหางไกลจาก

ยาเสพติด

เยาวชนและประชาชนใน
ตําบลแมเมาะ ไดรวมออก

กําลังกายและเขารวม

แขงขันจํานวนไมนอยกวา 

10 ทีม

        100,000         100,000        100,000        100,000 ประชาชนรอยละ
 80 หันมาใช

เวลาวางในการ

เลนกีฬาเพิ่มขึ้น

เด็ก เยาวชน
และประชาชน

หันมาสนใจใน

กิจกรรมดาน

กีฬามากขึ้น

กองการศึกษาฯ

13 โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพ
ติดเทศบาลตําบลแมเมาะ 

(โครงการแขงขันวอลเลยบอล)

เพื่อสงเสริมความสามัคคี
ใหแกประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลแมเมาะ

และไดเขารวมออกกําลัง

กายและใชเวลาวางให

เกิดประโยชนหางไกลยา

เสพติด

1.จัดการแขงขัน
วอลเลยบอลใหกับเยาวชน

และประชาชนในตําบลแม

เมาะ

         50,000           50,000         50,000         50,000 ประชาชนรอยละ
 80 หันมาใช

เวลาวางในการ

เลนกีฬาเพิ่มขึ้น

เด็ก เยาวชน
และประชาชน

หันมาสนใจใน

กิจกรรมดาน

กีฬามากขึ้น

กองการศึกษาฯ

14 โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพ
ติดเทศบาลตําบลแมเมาะ  

(โครงการแขงขันฟุตบอล 11 คน

 ตานยาเสพติด)

เพื่อสงเสริมความสามัคคี
ใหแกประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลแมเมาะ

และไดเขารวมออกกําลัง

กายและใชเวลาวางให

เกิดประโยชนหางไกลยา

เสพติด

1.จัดการแขงขันกีฬา
ฟุตบอล จํานวน 1 ครั้ง  2.

 ผูเขารวมแขงขันประมาณ

 10 ทีม

        150,000         150,000        150,000        150,000 ประชาชนรอยละ
 80 หันมาใช

เวลาวางในการ

เลนกีฬาเพิ่มขึ้น

เด็ก เยาวชน
และประชาชน

หันมาสนใจใน

กิจกรรมดาน

กีฬามากขึ้น

กองการศึกษาฯ
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 173

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผานมา

15 โครงการอบรมศิลปะมวยไทยให
เด็กเยาวชนและประชาชน

ตําบลแมเมาะ

เพื่อสงเสริมอนุรักษศิลปะ
แมไมมวยไทยใหคงอยูคู

ทองถิ่น มิใหสูญหายไป

ตามกาลเวลาแลและ

สงเสริมใหเด็กและเยาวชน

ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชนสูงสุด

เด็กเยาวชน และ
ประชาชนตําบลแมเมาะ 

หมูที่ 1 – 12

        100,000         100,000        100,000        100,000 ประชาชนรอยละ
 80 สนใจศิลปะ

มวยไทยมากขึ้น

เด็ก เยาวชน
และประชาชน 

ไดรวมกันสืบ

สารอนุรักษมวย

ไทยและใชเวลา

วางใหเกิด

ประโยชน

กองการศึกษาฯ

16 โครงการสงเสริมกิจกรรม
นันทนาการเพื่อสุขภาพ

(๑)เพื่อใหประชาชนใน
เขตพื้นที่ไดใชเวลาวางให

เปนประโยชน(๒)เพื่อให

ประชาชนไดมีกิจกรรม

ผอนคลายความตึงเครียด

จากการทํางาน

(๑)กําหนดกิจกรรมทุก
สัปดาห(๒)ประชาชนใน

เขตพื้นที่ไมนอยกวา 100 

คน

        100,000         100,000        100,000        100,000 ประชาชนรอยละ
 80 มีโอกาสเขา

รวมโครงการ

สงเสริมสุขภาพ

มากขึ้น

ชุมชนเข็มแข็ง
และสรางความ

รักสามัคคีใน

ครอบครัวชุมชน

กองการศึกษาฯ
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 174

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผานมา

17 โครงการปรับปรุงและปูพื้น
สนาม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลแมเมาะ

เพื่อให ศพด.ทต.แมเมาะ
มีพื้นสนามเด็กเลนที่ลด

แรงกระแทก กันลื่น และ

ปลอดภัยตอเด็กขณะเลน

(1) ปูพื้นสนามบล็อค
ยางพารา หรือ (2) ตาม

แบบแปลน ทต.แมเมาะ

        200,000 ประชาชนรอยละ
 80 มีความพึง

พอใจในระบบ

การบริหาร

จัดการดาน

อาคารสถานที่

ของ ศพด.ทต.แม

เมาะ

ศพด.ทต.แม
เมาะมีพื้นสนาม

เด็กเลนที่ลดแรง

กระแทก กันลื่น 

และปลอดภัยตอ

เด็กขณะเลน

กองการศึกษา /
ศพด.ทต.แมเมาะ

18 โครงการตอเติมและปรับปรุง
สระวายน้ําเทศบาลตําบล     

แมเมาะ

เพื่อรองรับการบริการและ
อํานวยความสะดวกดาน

การบริการสําหรับผูมาใช

บริการและเกิดความ

ปลอดภัยในการมาใช

บริการดานสระวายน้ํา

เทศบาลตําบลแมเมาะ

(1) ตอเติมและปรับปรุง
สระวายน้ําเทศบาลตําบล

แมเมาะ หรือ (2) ตาม

แบบแปลนเทศบาลฯ

    1,500,000 ประชาชนรอยละ
 80 มีความพึง

พอใจตอการ

บริการดานสระ

วายน้ําของ

เทศบาลตําบลแม

เมาะ

สระวายน้ํามี
ความพรอมใน

การบริการ

สําหรับผูมาใช

บริการและเกิด

ความปลอดภัย

กองการศึกษา
ฯ/กองชาง

19 โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล 
เทศบาลตําบลแมเมาะ

เพื่อใหประชาชนสถานที่
ในการออกกําลังกาย และ

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน

(1) กอสรางรั้ว (2) ระบบ
ไฟฟา (3) กอสรางหองน้ํา

 หรือ (4) ตามแบบแปลน 

ทต.แมเมาะ กําหนด

500,000  ประชาชน รอย
ละ 60 ที่มาใช

บริการมีความพึง

พอใจอยูในระดับดี

มีสนามฟุตซอลที่
ไดมาตรฐาน

กองชาง 
(นโยบายฯ)
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 175

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผานมา

20 โครงการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุดานกีฬาและดนตรี

เพื่อใหผูสูงอายุใชเวลาวาง
ใหประโยชน

จัดกิจกรรมดานกีฬาและ
ดนตรี

300,000         300,000        300,000        300,000  ผูสูงอายุที่เขา
รวมกิจกรรม 

รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

ผูสูงอายุไดใช
เวลาวางใหเกิด

ประโยชน

กองสวัสดิการฯ

21 โครงการแขงกีฬาพื้นบาน
ผูสูงอายุตําบลแมเมาะ

1. สรางเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ 2. สรางความรัก

ความสามัคคี

ผูสูงอายุตําบลแมเมาะ 150,000 150,000 150,000 150,000 ทุกหมูบานเขา
รวมการแขงขัน

กีฬาอยางนอย 1

 ครั้ง/ป

ผูสูงอายุไดรับ
การพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดี

กองสวัสดิการฯ

รวม 21 โครงการ  -  - 3,500,000 13,700,000 3,700,000 6,000,000  -  -  - 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 176

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อจายเบี้ยยังชีพใหแก
ผูสูงอายุตามนโยบายของ

รัฐบาล

กลุมผูสูงอายุในตําบลที่
ไดลงทะเบียนไว

22,000,000 กลุมเปาหมาย
ไดรับเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุในตําบล
ไดรับเบี้ยยังชพ

ตามนโยบายของ

รัฐบาล

กองสวัสดิการ
สังคม

2 เบี้ยยังชีพผูพิการ เพื่อจายเบี้ยยังชีพใหแก    
 ผูพิการตามนโยบายของ

รัฐบาล

ผูพิการในตําบลที่ได
ลงทะเบียนไว

4,000,000 กลุมเปาหมาย
ไดรับเบี้ยยังชีพ

ผูพิการในตําบล
ไดรับเบี้ยยังชพ

ตามนโยบายของ

รัฐบาล

กองสวัสดิการ
สังคม

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเบี้ยยังชีพใหแก
ผูปวยเอดสที่ไดรับ

ใบรับรองจากแพทย

ผูปวยเอดสในตําบลที่
ลงทะเบียนไว

300,000 กลุมเปาหมาย
ไดรับเบี้ยยังชีพ

ผูปวยเอดสใน
ตําบลไดรับเบี้ย

กองสวัสดิการ
สังคม

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.6 แผนงานงบกลาง

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 177

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.6 แผนงานงบกลาง

งบประมาณและที่ผานมา

4 สมทบ กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลแมเมาะ (ตามหนังสือ มท

 0891.4/ว2502 ลว. 20 ส.ค. 

2553)

เพื่อสงเสริมการจัด
สวัสดิการของชุมชนโดย

กระบวนการของคนในชุมชน

สมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน จํานวน 1 กลุม

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 อุดหนุน
งบประมาณ 1 

ครั้ง

ประชาชนใน
พื้นที่มีสวัสดิการ

ที่ดี

กองสวัสดิการ
สังคม

5 สมทบ กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถิ่น (กองทุน

หลักประกันสุขภาพตําบลแม

เมาะ)

เพื่อใหประชาชนตําบลแม
เมาะเขาถึงบริการ

สาธารณสุขไดอยางทั่วถึง

งบประมาณตามระเบียบ
กําหนดฯ วงเงิน 50% 

ของงบประมาณที่ 

สปสช.สนับสนุน

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนไดรับ
บริการดาน

สาธารณสุขดีขึ้น

ไมนอยกวารอย

ละ 20

ประชาชนเขาถึง
การรับบริการสา

ธารณสขมากขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

รวม 5 โครงการ  -  - 28,300,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  -  -  - 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 178

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาทองถิ่น ตาม

โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา

เพื่อใหการจัดการศึกษา
ของเทศบาลตําบลแม

เมาะเปนไปอยางมี

ศักยภาพและประสิทธิภาพ

สถานศึกษาฯ สังกัด
เทศบาลตําบลแมเมาะ

       5,000,000        5,000,000        5,000,000        5,000,000 ประชาชนรอยละ
 80 มีความพึง

พอใจในศักยภาพ

การจัดการศึกษา

ของทองถิ่น

เพิ่มศักยภาพ
และการบริหาร

สถานศึกษาฯใน

สังกัดเทศบาล

ตําบลแมเมาะ

กองการศึกษา
ฯ/กรมสงเสริมฯ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ใชภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารของนักเรียน โรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ

เพื่อใหนักเรียนไดเรียน
ทักษะภาษาอังกฤษใน

การสื่อสาร

จัดโครงการจาง
วิทยากรชาว

ตางประเทศในการ

ปรับพื้นฐานภาษา 

อังกฤษเพื่อการสื่อสาร

         300,000          300,000          300,000          300,000 เด็กและ
ผูปกครองมี

ความพึงพอใจใน

การใช

ภาษาอังกฤษรอย

ละ 80

นักเรียนมีทักษะ
ภาษาอังกฤษใน

การสื่อสารใน

ชีวิต ประจําวัน

กองการศึกษา 
ศาสนาและ

วัฒนธรรม

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

    5.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 179

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

    5.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการอาหารเสริม(นม)แก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด

เทศบาลตําบลแมเมาะ

โรงเรียนเทศบาลแมเมาะและ

โรงเรียนสังกัดสพท.ลําปาง

เขต 1 ใน เขตเทศบาลตําบล

แมเมาะ

เพื่อใหเด็กนักเรียนมี
อาหารเสริม(นม)ดื่มอยาง

เพียงพอไมขาดสารอาหาร

เด็กนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล

แมเมาะ,โรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ,

โรงเรียนสังกัดสพท.

ลําปาง เขต 1 ในเขต

เทศบาลตําบลแมเมาะ

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

(นม) รอยละ 100

เด็กมีพัฒนาดาน
รางกายที่ดีสมวัย

กองการศึกษา
ฯ/กรมสงเสริมฯ

4 โครงการอบรม “เทคนิคการ
เลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัย”

(1)เพื่อพัฒนาครูให
เพิ่มพูนความรู เพื่อนํามา

ถายทอดเรื่องราวตางๆ

เปนนิทาน(2)เพื่อใหครูมี

ความรูความเขาใจในการ

เลือกนิทานที่เหมาะสม

กับพัฒนาการของเด็กแต

ละวัย (3)เพื่อใหครูมี

ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับเทคนิคการเลา

นิทาน

บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดเทศบาลตําบล

แมเมาะไมนอยกวา 5 

คน

           50,000            50,000            50,000            50,000 บุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับ

เทคนิคการเลา

นิทานรอยละ 80

 บุคลากร
ทางการศึกษาได

เรียนรูทักษะและ

เทคนิคการเลา

นิทาน

กองการศึกษาฯ
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 180

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

    5.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผานมา

5 โครงการสงเสริมองคกร
ปกครองทองถิ่นที่จัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

ระดับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

เพื่อใหความรูดานการ
จัดทําแผนพัฒนา

การศึกษาสําหรับบุคลากร

ในสถานศึกษา สังกัด

เทศบาลตําบลแมเมาะ

บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดเทศบาล

ตําบลแมเมาะ

           50,000            50,000            50,000            50,000 แผนพัฒนาการ
จัดการศึกษามี

ความถูกตองรอย

ละ 80

บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู

เรื่องการจัดทํา

แผนพัฒนา

การศึกษาเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา
ฯ/กรมสงเสริมฯ

รวม 5 โครงการ  -  - 9,400,000 9,400,000 9,400,000 9,400,000  -  -  - 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 181

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทงประจําป

(1)เพื่อสงเสริมอนุรักษ
ประเพณีทองถิ่น  

(2)เพื่อใหประชาชนในเขต

พื้นที่ไดมีกิจกรรมประเพณี

ทองถิ่นรวมกัน

สวนราชการ ประชาชนใน
เขตตําบลแมเมาะ        

หมู 1 - 12

       300,000        300,000        300,000        300,000 ประชาชนรอยละ
 80 รวมกันสืบ

สานประเพณี

ทองถิ่น

ธํารงคไวซึ่ง
ประเพณีอันดี

ความของ

ประเทศและ

ชุมชนทองถิ่น

กองการศึกษาฯ

2 โครงการจัดงานประเพณีรดน้ํา
ดําหัวผูสูงอายุ

(1)เพื่อสงเสริมอนุรักษ
ประเพณีทองถิ่นใหคงอยู

(2)เพื่อรวมกิจกรรมรดน้ํา

ดําหัวผูสูงอายุตําบล

ประชาชนและกลุม
ผูสูงอายุตําบลแมเมาะ หมู

 1 - 12

       300,000        300,000        300,000        300,000 ประชาชนรอยละ
 80 รวมกันสืบ

สานประเพณี

ทองถิ่น

ธํารงคไวซึ่ง
ประเพณีอันดี

ความของ

ประเทศและ

ชุมชนทองถิ่น

กองการศึกษาฯ

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

    5.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 182

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

    5.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการสนับสนุนกิจกรรมและ
พิธีทางศาสนาในวันสําคัญทาง

ศาสนา

เพื่ออนุรักษประเพณีอันดี
งามของทองถิ่นและทํานุ

บํารุงรักษาศาสนพิธีชาวพุทธ

บุคลากรในหนวยงานและ
ประชาชนในพื้นที่ไดรวม

กิจกรรมตามประเพณี

       100,000        100,000        100,000        100,000 ประชาชนรอยละ
 80 ไดรวมพิธี

ทางศาสนาและ

วันสําคัญ

สืบทอด
ประเพณีทองถิ่น

ใหคงอยู

กองการศึกษาฯ

4 โครงการขวงผญาภูมิปญญา
วัฒนธรรมพื้นบาน

1) เพื่อพื้นฟูอนุรักษและสืบ
สานภูมิปญญา วัฒนธรรม

พื้นบานใหคงอยูคูทองถิ่น

สืบไป 2) เพื่อปราชญ

ชาวบานไดมีเวทีการ

ถายทอดภูมิปญญา

ปราชญชาวบาน/
เยาวชน/ประชาชน ได

รวมกันฟนฟูสืบสานและ

ถายทอดภูมิปญญาใน

ทองถิ่น

       100,000        100,000        100,000        100,000 ประชาชนรอยละ
 80 รวมกัน

กิจกรรมสืบสาน

ภูมิปญญา

วัฒนธรรมพื้นบาน

เพื่อการสืบทอด
กิจกรรมขวงผญา

ใหสูรุนลูกรุน

หลาน

กองการศึกษาฯ

5 โครงการถายทอดภูมิปญญา
วัฒนธรรมทองถิ่นจากรุนสูรุน

1) เพื่อพื้นฟูและอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่นไมใหสูญหาย

และมีการสืบทอดจากรุนสู

รุน 2) เพื่อเพิ่มคุณคาใหกับ

วิทยากรทองถิ่น

๑) จัดกิจกรรมการ
ถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น

โดยใชวิทยากรทองถิ่น ๒)

เด็ก เยาวชน   และ

ประชาชนในเขตแมเมาะ

        50,000         50,000         50,000         50,000 ประชาชนรอยละ
 80 รวมกัน

ถายทอดภูมิ

ปญญา

วัฒนธรรมพื้นบาน

ธํารงคไวซึ่งภูมิ
ปญญาทองถิ่น

และมีการเรียนรู

รวมกันระหวางวัย

กองการศึกษาฯ
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 183

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

    5.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการเพิ่มศักยภาพปราชญ
ทองถิ่น

เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ยกระดับความรู

ความสามารถใหกับ

ปราชญทองถิ่นในการนําไป

พัฒนาและถายทอดใน

ชีวิตประจําวัน

กลุมปราชญทองถิ่นในเขต
ตําบลแมเมาะ หมู 1-12

        50,000         50,000         50,000         50,000 ปราชญทองถิ่น
รอยละ 60 ไดรับ

การพัฒนา

ศักยภาพที่มีอยู

ปราชญทองถิ่น
ไดเรียนรูและ

พัฒนาความรู

สามารถและ

นํามาประยุกตใช

ในชีวิตประจําวัน

ถายทอดตอไป

กองการศึกษาฯ

รวม 6 โครงการ  -  - 300,000            300,000       300,000       300,000  -  -  - 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 184

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางอาคารพรอม
ปรับภูมิทัศนภายในศูนย

วัฒนธรรมอําเภอแมเมาะ

เพื่อใหเกิดความสวยงาม
และมีคุณคาทาง

ประวัติศาสตรของอําเภอ

(1) กอสรางอาคาร
กิจกรรมดานวัฒนธรรม 

ขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 

45 เมตร จํานวน 1 หลัง 

(2) กอสรางทางเขาศูนย

วัฒนธรรม (3) ปรับปรุง

ภูมิทัศน (4) อื่นๆ หรือ   

(5) ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

     10,000,000 ประชาชนรอย
ละ 80 มีความ

พึงพอใจตอ

โครงการ

สงเสริมแหลง
ทองเที่ยว

ทางดานศาสนา 

วัฒนธรรมของ

อําเภอแมเมาะ

กองชาง 
(นโยบาย)

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

    5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 185

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

    5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

2 โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑทาง
ประวัติศาสตรของอําเภอแมเมาะ

เพื่อสงเสริมการเรียนรูทาง
วัฒนธรรม ศาสนา และ

ประวัติศาสตร

กอสรางพิพิธภัณฑ และ
จัดแสดงนิทรรศการ

    1,000,000 ประชาชนใน
พื้นที่มีความพึง

พอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

สงเสริมแหลง
ทองเที่ยว

ทางดานศาสนา 

วัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร

ของอําเภอแม

เมาะ

กองชาง/กอง
การศึกษา

รวม 2 โครงการ  -  - 10,000,000 1,000,000  -  -  - 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 186

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรวมใจภักดิ์ สรางรัก
สามัคคี สูชุมชนสมานฉันท

เสริมสรางความรัก ความ
สามัคคี ความปรองดอง

และคืนความสุขใหคนใน

ชุมชน

คนในชุมชนที่รวมกิจกรรม
รวมกัน

100,000 คนในชุมชนไดทํา
กิจกรรมรวมกัน

เกิดความรัก

ความสามัคคี ลด

ชองวางระหวาง

ความคิด

เสริมสรางความ
รัก ความสามัคคี

 ความปรองดอง

และคืนความสุข

ใหคนในชุมชน

สํานักปลัด 
(ฝายอํานวยการ)

2 โครงการวันเทศบาล เพื่อเปนการระลึกถึง
ความสําคัญและความ

เปนมาของการกอกําเนิด

เทศบาล

บุคลากรของเทศบาล
ตําบลแมเมาะ และ

ประชาชนทั่วไปไดทราบ

ถึงความสําคัญและความ

เปนมาของเทศบาล

50,000 50,000 50,000 50,000 บุคลากร ทต.แม
เมาะและ

ประชาชนมี

ความพึงพอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

เปนการระลึกถึง
ความสําคัญและ

ความเปนมาของ

การกอกําเนิด

ของเทศบาล

สํานักปลัด 
(ฝายอํานวยการ)

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร

    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 5 การบริหารและพัฒนาองคกร
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร

    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อใหประชาชนไดรับ
บริการเพิ่มมากขึ้นจาก

เวลาปกติ

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
ฯ พนักงานและลูกจาง 

ทต.แมเมาะ ออกหนวย

บริการตามชุมชนตางๆ ใน

เขตเทศบาลไมนอยกวา 3 

ครั้งตอป (หมูที่ 2,7,8)

80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนใน
หมูบานที่ไดรับ

บริการมีความพึง

พอใจตอโครงการ

อยูในระดับดี

ประชาชนไดรับ
การบริการจาก

เทศบาลเพิ่มมาก

ขึ้น

สํานักปลัด 
(ฝายอํานวยการ)

4 โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น

เพื่อใหการเลือกตั้งเปนไป
ดวยความถูกตองเรียบรอย

จัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นและผูบริหารที่

ครบวาระหรือตําแหนงวาง

ลง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนรมี
ความพึงพอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาฯ 

และผูบริหาร

ทองถิ่นเปนไป

ดวยความถูกตอง

เรียบรอย

สํานักปลัด 
(ฝายอํานวยการ)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร

    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่ผานมา

5 โครงการจัดกิจกรรมอัน
เกี่ยวเนื่องสถานบัน

พระมหากษัตริย

เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอสถานบัน

พระมหากษัตริย

ประชาชน หนวยงาน
ภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ

 และองคกรตางๆ ใน

เขตพืนที่ตําบลแมเมาะ

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนรมี
ความพึงพอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

ประชาชน/
หนวยงานภาครัฐ

 เอกชน องคกร

ตางๆ ได

แสดงออกถึง

ความจงรักภักดี

ตอสถาบันสําคัญ

ของชาติ

สํานักปลัด 
(ฝายอํานวยการ)

6 โครงการปรับปรุงบอรด
ประชาสัมพันธ อาคารเทศบาล

ตําบลแมเมาะ

เพื่อปรับปรุงบอรด
ประชาสัมพันธขาวสารของ

องคกรที่มีอยูที่เดิมใหมี

ความสวยงามและมีความ

เหมาะสมตอการใชงาน

ปรับปรุงบอรด
ประชาสัมพันธหนาอาคาร

สํานักงานเทศบาลฯ 

จํานวน 2 จุด

80,000 ประชาชนไดรับ
การขาวสารจาก

บอรด

ประชาสัมพันธ

เพิ่มขึ้น

บอรด
ประชาสัมพันธ

หนาอาคาร

เทศบาลตําบลแม

เมาะสวยงามและ

เหมาะสมตอการ

ใชงาน

สํานักปลัด 
(ฝายอํานวยการ)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร

    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่ผานมา

7 โครงการตามนโยบายของรัฐ 1. เพื่อดําเนินการตาม
แนวนโยบายเรงดวนของ

รัฐบาล 2. เพื่อใหประชาชน

ไดรับผลประโยชนตาม

แนวทางนโยบายเรงดวน

ของรัฐบาล

ดําเนินกิจกรรมที่เกิด
ประโยชนตอประชาชนใน

พื้นที่ตําบลแมเมาะ

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนรมี
ความพึงพอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

ประชาชนใน
พื้นที่ตําบล     

แมเมาะไดรับ

ประโยชนจาก

โครงการ

สํานักปลัด 
(ฝายอํานวยการ)

8 โครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด

เทศบาลตําบลแมเมาะ

เพื่อนําความรูที่ไดรับมา
พัฒนาศักยภาพการทํางาน

ใหดีขึ้นและตอบสนอง

ความตองการของประชาชน

ในพื้นที่ ตลอดถึงเปนการ

เพิ่มความรูและทักษะ

ใหกับบุคลากรในสังกัด

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล

 ลูกจางประจํา พนักงาน

จาง

700,000 700,000 700,000 700,000 แบบประเมินการ
สังเกต

บุคลากรฯนํา
ความรูที่ไดรับ

มาพัฒนางาน

และตอบสนอง

ความตองการ

ของประชาชน

ในพื้นที่ไดอยาง

ทั่วถึง

สํานักปลัด (งาน
การเจาหนาที่)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร

    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่ผานมา

9 โครงการขับเคลื่อนการจัดทํา
แผนพัฒนาหมูบาน (แผนชุมชน)

 เพื่อการจัดการตนเองตําบลแม

เมาะ

เพื่อใหชุมชนมีการบริหาร
จัดการชุมชนโดยใชแผน

ชุมชนเปนกลไกในการ

ขับเคลื่อน

(1) สนับสนุนการจัดทํา
งบประมาณดําเนินการ

จัดทําแผนชุมชน (2) จัด

ประชุมคณะกรรมการ

หมูบาน (3) รวมประชุม

และจัดทําแผนชุมชน

รวมกันกับหนวยงาน (4) 

จัดพิมพแผนชุมชน

50,000 ทุกหมูบานมี
แผนพัฒนา

หมูบานของ

ตนเอง  จํานวน 

12 หมู และ 1 

ชุมชน

ประชาชนมี
กรอบและทิศ

ทางการพัฒนาที่

กําหนดโดยชุมชน

สํานักปลัดฯ 
(แผนฯ)

10 โครงการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล

(1) เพื่อใหประชาชนมีสวน
รวมในกิจกรรมการจัดทํา

แผนพัฒนาของ ทต.แมเมาะ

  (2) เพื่อใหการจัดทํา

แผนพัฒนาสามารถแกไข

ปญหาของประชาชนได

อยางแทจริง  (3) สราง

กระบวน การแกไขปญหา

โดยชุมชนเปนหลัก

(1) จัดอบรม ชี้แจง
แนวทางการจัดทํา

แผนพัฒนาใหผูนํารับทราบ

 (2) จัดเวทีประชาคมรับ

ฟงความคิดเห็น เพื่อ

สํารวจปญหา  (3) ศึกษา 

วิเคราะห สังเคราะห

ปญหานําสูการจัดทํา

แผนพัฒนาของ ทต.แม

เมาะ

80,000 80,000 80,000 80,000 มีผูเขารวม
กิจกรรมไมนอย

กวารอยละ 80 

ของเปาหมาย

สามารถจัดสรร
งบประมาณของ

 อปท. ไดตาม

ความตองการ

ของประชาชน

สํานักปลัดฯ 
(แผนฯ)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร

    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่ผานมา

11 โครงการศึกษาและจัดทํา
งานวิจัยเพื่อการบริหารจัดการ

งานบริการสาธารณะของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับ
การศึกษาขอมูลงานบริการ

สาธารณะที่มีผลกระทบ

หรือมีขัดแยงในการ

ดําเนินการ

(1) จัดจางทีมงานวิจัยฯ ใน
โครงการที่ตามกฎหมาย

กําหนด (2) สมทบ

งบประมาณหนวยงาน

องคกรที่ทําการวิจัย (3) 

จัดทําโครงการวิจัยฯ หรือ 

(4) อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ

งานทางวิชาการ

60,000 60,000 60,000 60,000 งานวิจัยไมนอย
กวา 2 ผลงาน

มีการศึกษา
ขอมูลทาง

วิชาการ เพื่อใช

เปนเครื่องมือใน

การตัดสินใจของ

ผูบริหาร/

สมาชิกสภาฯ 

และเจาหนาที่ใน

การจัดทํา

โครงการที่เปน

ประเด็น

สํานักปลัด (งาน
แผน)

12 โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน 
เพื่อการวางแผนและพัฒนา 

อปท.

เพื่อใชเปนขอมูลในการ
ชวยปฏิบัติงานดานการ

วางแผนและพัฒนาดาน

สังคม

(1) จัดอบรมชุมชน/จิต
อาสา (2) จัดเก็บระบบ

ขอมูลทุกหมูบาน (3) 

บันทึกขอมูลฯ

50,000 50,000 50,000 50,000 มีขอมูลพื้นฐาน
ระดับตําบล

ใชเปนขอมูลใน
การจัดทํา

กิจกรรมพัฒนา

ของเทศบาลฯ

สํานักปลัด (งาน
แผน)

รวม 12 โครงการ  -  - 2,650,000 2,420,000 2,420,000 2,420,000  -  -  - 
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แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรทาง

การศึกษาสังกัดเทศบาลตําบล

แมเมาะ

เพื่อใหบุคลากรทางการ
ศึกษาสังกัดเทศบาลตําบล

แมเมาะมีความเขาใจในการ

ใชหลักคุณธรรม จริยธรรม

ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กและ

ในการทํางาน

บุคลากรกองการศึกษา
สังกัดเทศบาลตําบลแม

เมาะ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

และโรงเรียนเทศบาล    

แมเมาะ

       100,000        100,000        100,000        100,000 ผูเขาอบรมไดนํา
ความรูดาน

คุณธรรม

จริยธรรมไปใชได

ในชีวิตประจําวัน

รอยละ 80

บุคลากรทางการ
ศึกษามี

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ราชการ

กองการศึกษา 
ศาสนาและ

วัฒนธรรม

2 โครงการสงเสริมกิจกรรม
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนจัดงาน

วันเด็กแหงชาติประจําป

เพื่อสงเสริมใหเด็กไดรวม
กิจกรรมและใหความสําคัญ

กับเด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชนไดเขารวม
กิจกรรมเพื่อแสดงความ

สามารตางๆ

       300,000        300,000        300,000        300,000 เด็ก เยาวชนรอย
ละ 80 ในเขต

พื้นที่ไดเขารวม

กิจกรรมตาม

โครงการ

เด็กมีกิจกรรม
รวมกันในวันเด็ก

แหงชาติ

กองการศึกษา 
ศาสนาและ

วัฒนธรรม

รวม 2 โครงการ  -  - 400,000            400,000       400,000       400,000  -  -  - 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร

    6.2 แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 5 การบริหารและพัฒนาองคกร
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 193

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงากรอบรมและพัฒนา
ศักยภาพผูปฏิบัติงานดาน

สาธารณสุขประจําหมูบาน

เพื่อพัฒนาศักยาพการ
ทํางานของผูปฏิบัติงานดาน

สาธารณสุขประจําหมูบาน 

ตําบลแมเมาะ

กลุมผูปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุขประจําหมูบาน

 จํานวน 292 คน และผู

ที่เกี่ยของ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กลุมผูปฏิบัติงาน
ดานสาธารณสุข

ประจําหมูบาน 

รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

การชวยเหลือ
และการปฏิบัติ

หนาที่

ผูปฏิบัติงานดาน

สาธารณสุข

ประจําหมูบาน

ตอประชาชนดีขึ้น

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

2 โครงการอบรมและพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานดาน

สาธารณสุขของเจาหนาที่

เพื่อเพิ่มพัฒนาศักยภาพ
และสรางความรูความเขาใจ

ในงานสาธารณสุข

เจาหนาที่กองสาธารณสุขฯ
 และผูที่เกี่ยวของ

400,000 400,000 400,000 400,000 เจาหนาที่กอง
สาธารณสุขฯ มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

สราง
กระบวนการ

เรียนรูจากการ

อบรมสัมมนา

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

รวม 2 โครงการ  -  - 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000  -  -  - 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร

    6.3 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 5 การบริหารและพัฒนาองคกร
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 194

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธและชองทางการ

ปองกันการทุจริต

จัดทําสื่อเผยแพรความรู
เกี่ยวกับการปองกันการ

ทุจริตและสรางจิตสํานึกใน

การปองกันการทุจริตแก

ประชาชน บุคลากรของ

หนวยงาน

ผลิตสื่อประชาสัมพันธเชิง
กระตุนจิตสํานึกในการ

รวมกันปองกันการทุจริต 

และเพิ่มชองทางการแจง

การทุจริตของหนวยงาน 

เชน ผลิตแผนพับ, 

สติ๊กเกอร, ตูโปรงใส

50,000 ประชาชนใน
พื้นที่รอยละ 80 

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการอยูใน

ระดับดี

จัดทําสื่อเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับ

การปองกันการ

ทุจริตและสราง

จิตสํานึกในการ

ปองกันการทุจริต

แกประชาชน 

บุคลากรของ

หนวยงาน

สํานักปลัด

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร

    6.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 5 การบริหารและพัฒนาองคกร
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 195

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร

    6.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการกลุมสตรีและ

สมาชิก

1. เพื่อใหสตรีรูบทบาท
หนาที่ 2. เพื่อใหสตรีมีความ

เขมแข็ง

คณะกรรมการพัฒนาสตรี
และสมาชิกสตรีตําบล  แม

เมาะ

400,000 400,000 400,000 400,000 จัดกิจกรรมอยาง
นอย 1 ครั้ง/ป

คณะกรรมการ
กลุมสตรีและ

สมาชิก มีการ

เพิ่มพูนองค

ความรูและ

พัฒนาศักยภาพ

การบริหาร

จัดการกลุมมาก

ขึ้น

กองสวัสดิการ

3 โครงการพัฒนาศัยภาพ
คณะกรรมการและสมาชิก

กองทุนสวัสดิการชุมชน         

 ตําบลแมเมาะ

1. เพื่อสนับสนุนใหกองทุน
มีความเขมแข็งมั่นคง        

     2. เพื่อเพิ่มขีดความ 

สามารถคณะกรรมการใน

ดานการการจัดการ

สมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน  จํานวน 1 กองทุน

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนรอยละ
 80 ที่เขารวมมี

ความพึงพอใจใน

รูปแบบกิจกรรม

กองทุนมีระบบ
ในการบริหาร

จัดการ เกิด

ประสิทธิภาพ 

โปรงใส สามารถ

ตรวจสอบได

กองสวัสดิการฯ
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 196

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร

    6.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการฯ และสมาชิกสภาเด็ก

 เยาวชนตําบลแมเมาะ

1. สงเสริมการเรียนรูดาน
สิทธิหนาที่เด็กเยาวชนและ

ดานการพัฒนาสังคมชุมชน

ตางๆ 2. สรางความรัก

ความสามัคคีและความ

เขมแข็ง

เด็กและเยาวชนในพื้นที่
ตําบลแมเมาะ

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนรอยละ
 80 ที่เขารวมมี

ความพึงพอใจใน

รูปแบบกิจกรรม

สรางแนวรวมใน
การบริหาร

จัดการทองถิ่น

กองสวัสดิการฯ

5 โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพชมรมผูสูงอายุ

ตําบลแมเมาะ

1. ผูสูงอายุไดรับการดูแล
ตาม พ.ร.บ.ผูสูงอายุ  2.

ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อยูอยางมีความสุข

ผูสูงอายุตําบลแมเมาะ 500,000 500,000 500,000 500,000 จัดกิจกรรมอยาง
นอย 1 ครั้ง/ป

ผูสูงอายุมีการ

เพิ่มพูนองคความรู

และพัฒนา

ศักยภาพการ

บริหารจัดการกลุม

มากขึ้น

กองสวัสดิการฯ

6 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
บริหารและสงเสริมการมีสวน

รวมของเด็กเยาวชนตําบล    แม

เมาะ

1. เพื่อเปนการพัฒนา
ศักยภาพของคณะบริหารสภา

เด็ก 2. เพื่อจัดกิจกรรมที่เปน

การสงเสริมการมีสวนรวมใน

แตละดานของสภาเด็กและ

เยาวชนในเขตตําบลแมเมาะ  

 3. เพื่อสงเสริมการใชเวลา

วางใหเกิดประโยชนสูงสุด

คณะบริหารสภาเด็ก 
จํานวน 20 คน เด็กและ

เยาวชนตําบลแมเมาะ 50 

คน

30,000 30,000 30,000 30,000 คณะบริหารสภา
เด็กมีความ     

พึงพอใจตอ

โครงการในระดับดี

คณะบริหารสภา
เด็กไดมีสวนรวม

ใน       การ

ทํางานและ

บริหารกิจการ

ของสภาเด็กฯ

กองสวัสดิการฯ

รวม 6 โครงการ  -  - 1,480,000 1,430,000 1,430,000 1,430,000  -  -  - 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 197

แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 อุดหนุน การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จังหวัดลําปาง

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา
ใชอยางทั่วถึง

ระยะทางประมาณ 
3,000 เมตร

1,500,000 1,500,000 ประชาชนรอย
ละ 80 ของ

หมูบานมีความ

พึงพอใจ

ลดการเกิด
อุบัติเหตุจาก

การเดินทาง

กองชาง การไฟฟา
สวนภูมิภาค

 จังหวัด

ลําปาง

2 อุดหนุน การประปาสวน
ภูมิภาค จังหวัดลําปาง

เพื่อใหทุกครัวเรือนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคไดอยาง

ทั่วถึง

ระยะทางประมาณ 
2,000 เมตร

2,000,000 2,000,000 ประชาชนรอย
ละ 80 ของ

หมูบานมีความ

พึงพอใจ

ประชาชนไดมี
น้ําใชสําหรับ

อุปโภคใน

ครัวเรือนเพิ่มขึ้น

กองชาง การประปา
สวนภูมิภาค

 จังหวัด

ลําปาง

รวม  2 โครงการ  -  - 3,500,000 3,500,000  -  -  - 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศูนยกลางโลจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 198

แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขต

เทศบาลตําบลแมเมาะ

เพื่อให อสม. มีความรูและ

ทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน

ในชุมชน สามารถให

คําปรึกษาแกประชาชนใน

ชุมชนขั้นพื้นฐานตลอดจน

ใหบริการคัดกรองโรค

เบื้องตนและปรับปรุง ศสมช. 

ในการใหบริการประชาชน 

ไดรับความสะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขึ้น

ประชาชนตําบลแมเมาะ 
จํานวน 18,000 คน  (14 

โครงการ)

210,000 210,000 210,000 210,000 ประชาชนใน
พื้นที่รอยละ 60

 มีความพึง

พอใจตอการ

ปฏิบัติงานของ 

อสม.ในหมูบาน

อสม.มีความรูและ

ทัศนคติที่ดีตอการ

ปฏิบัติงานในชุมชน 

สามารถใหคําปรึกษา

แกประชาชนในชุมชน

ขั้นพื้นฐานตลอดจน

ใหบริการคัดกรองโรค

เบื้องตนและปรับปรุง 

ศสมช. ในการ

ใหบริการประชาชน 

ไดรับความสะดวก

และรวดเร็วยิ่งขึ้น

กองสาธารณสุขฯ ศูนย
สาธารณสุข

มูลฐานใน

พื้นที่ตําบล

แมเมาะ

รวม  1 โครงการ  -  - 210,000 210,000 210,000 210,000  -  -  - 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.4 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 199

แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดและการจัด

ระเบียบสังคมตําบลแมเมาะ

เพื่อเปนการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดใน

เขตเทศบาลตําบลแมเมาะ

ประชาชนทุกคนในเขต
เทศบาลตําบลแมเมาะ

100,000 100,000 100,000 100,000 ลดปญหาความ
รุนแรงดานยา

เสพติดในพื้นที่

ลง รอยละ 20

ปญหายาเสพ
ติดในพื้นที่ลดลง

กองสาธารณสุขฯ สถานี
ตํารวจภูธร

แมเมาะ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 200

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

2 โครงการบําบัด/ฟนฟู ผู
ติด/ผูเสพยาเสพติด

1. เพื่อคนหา ติดตามผู
เสพยาเสพติด ผูปวยเขา

รับการบําบัดรักษา 2. 

เพื่อติดตาม ดูแลผูเสพ/ผู

ติด ยาเสพติดดวยวิธี

ชุมชนบําบัด 3. เพื่อให

ชุมชนมีสวนรวมในการ

แกไขปญหายาเสพติด

ผูติด/ผูเสพยาเสพติด 
จํานวน 30 คน คนละ 

3,500 บาท

105,000 105,000 105,000 105,000 ลดปญหาความ
รุนแรงดานยา

เสพติดในพื้นที่

ลง รอยละ 20

ผูติด/ผูเสพยา
เสพติดสามารถ

กลับไปใชชีวิต

ในสังคมไดโดย

ไมกลับไปยุง

เกี่ยวยาเสพติด

ซ้ําอีก

กองสาธารณสุขฯ สถานี
ตํารวจภูธร

แมเมาะ

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
และสงเสริมคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ

เพื่อใหกลุมผูสูงอายุใน
ตําบลไดรับการพัฒนา

ศักยภาพทางดานตางๆ

จัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพทางดานตางๆ

280,000 ผูสูงอายุมีความ
พึงพอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดั

สงเสริมสุขภาพ
อนามัยและ

พัฒนา

ศักยภาพ

ทางดานตางๆ

ของผูสูงอายุ

กองสวัสดิการ
สังคม

คณะกรรมการ
หมูบาน 12 

หมูบาน 1 

ชุมชน
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 201

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

4 อุดหนุน สภาเด็กและ
เยาวชนตําบลแมเมาะ

เพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งขององคกรสภา

เด็กและเยาวชนดําเนิน

กิจกรรมไดดวยตนเอง

สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลแมเมาะ

50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กและเยาวชน
ในพื้นที่มีความ

พึงพอใจใน

โครงการระดับดี

องคกรสภาเด็ก
และเยาวชน

ไดรับการ

สนับสนุนจน

สามารถ

ดําเนินการ

กิจกรรมตนเอง

ได

กองสวัสดิการ
สังคม

องคกรสภา
เด็กและ

เยาวชน

ตําบลแมเมาะ

รวม  4 โครงการ  -  - 535,000 255,000 255,000 255,000  -  -  - 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 202

แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 อุดหนุนสถานศึกษา
โรงเรียนแมเมาะวิทยา 

ตามโครงการจางวิทยากร

ชาวตางประเทศเพื่อ

เตรียมความพรอมสู

ประชาคมอาเซียน ตาม

หนังสือ ที่ ศธ 

04265.14/493 (สมทบ 

10,000 บาท)

เพื่อเตรียมความพรอม
ในภาษาที่สามสู

ประชาคมอาเซียนใหกับ

ผูเรียน

จัดจางครูตางชาติสอน
ภาษาเพิ่มเติม

240,000 นักเรียนในเขต
พื้นที่ตําบล    

แมเมาะไดรับ

การพัฒนาดาน

ภาษา รอยละ80

เด็กนักเรียน
มีองคความรู

ดานภาษา

จากเจาของ

ภาษา

กองการศึกษา ร.ร.แมเมาะ
วิทยา

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

    5.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 203

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

    5.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผานมา

2 อุดหนุนสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ 

ตามโครงการจางวิทยากร

ชาวตางประเทศเพื่อ

เตรียมความพรอมสู

ประชาคมอาเซียน ตาม 

หนังสือ ที่ ศธ

04131.0427/506 (สมทบ

 70,000 บาท)

เพื่อเตรียมความพรอม
ในภาษาที่สามสู

ประชาคมอาเซียนใหกับ

ผูเรียน

จัดจางครูตางชาติสอน
ภาษาเพิ่มเติม

400,000 นักเรียนในเขต
พื้นที่ตําบล    

แมเมาะไดรับ

การพัฒนาดาน

ภาษา รอยละ80

เด็กนักเรียน
มีองคความรู

ดานภาษา

จากเจาของ

ภาษา

กองการศึกษา ร.ร.อนุบาลแม
เมาะ

3 อุดหนุน วิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการ 

กฟผ.แมเมาะ ตาม

โครงการจางวิทยาการ

พิเศษเฉพาะทาง เพื่อ

พัฒนาและสงเสริมคุณภาพ

งานสูความเปนเลิศเฉพาะ

ทาง

เพื่อเตรียมโครงการจาง
วิทยากรพิเศษเฉพาะทาง

เพื่อพัฒนาและสงเสริม

คุณภาพงานสูความเปน

เลิศ

จัดจางวิทยากรพิเศษ
เฉพาะทาง

170,000 นักเรียน
นักศึกษาไดรับ

การพัฒนาดาน

สาขาวิชาชีพที่

เรียนจาก

วิทยากรพิเศษ

เฉพาะทาง รอย

ละ 80

นักเรียนมี
ความรู

ความสามารถ

เฉพาะทางใน

วิชาชีพสาขา

ที่เรียนเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา วิทยาลัย
เทคโนโลยี

และการ

จัดการ กฟผ.

แมเมาะ
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 204

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

    5.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผานมา

4 อุดหนุน สถานศึกษา
โรงเรียนบานเวียงหงส

ลานนาตามโครงการ

ฝกอบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพในดาน

คณิตศาสตร

เพื่อเตรียมโครงการ
ฝกอบรม เพื่อพัฒนา

ศักยภาพนักเรียนใน

ดานคณิตศาสตร

จัดฝกอบรมพัฒนา
ศักยภาพทางดาน

คณิตศาสตรใหแก

นักเรียน

30,000 นักเรียนไดรับ
การพัฒนาดาน

คณิตศาสตร 

รอยละ 80

นักเรียนมี
ความรู

ความสามารถ

ทาง

คณิตศาสตร

กองการศึกษา โรงเรียนเวียง
หงสลานนา

5 อุดหนุน โรงเรียนวัดบาน
แขม ตามโครงการเพิ่ม

ศักยภาพสื่อเทคโนโลยีเพื่อ

การเรียนการสอน

เพื่อใหสื่อเทคโนโลยีมี
ความพรอมในดานการ

จัดการเรียนการสอน

สําหรับเด็ก

จัดหาวิทยาการในการ
ใหความรูดานสื่อ

เทคโนโลยีเพื่อการ

จัดการเรียนการสอน

สําหรับเด็ก

100,000 นักเรียนรอยละ 
80 มีความรู

ความสามารถใน

ดานสื่อเทคโนโลยี

เพิ่มขึ้น

นักเรียนได
พัฒนา

ศักยภาพ

ดานสื่อ

เทคโนโลยี

กองการศึกษา ร.ร.วัดบานแขม

6 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนสังกัด

สพท.ลําปางเขต 1 ในเขต

เทศบาลตําบลแมเมาะ

เพื่อใหเด็กนักเรียนมี
อาหารกลางวัน

รับประทานอยางเพียงพอ

โรงเรียนสังกัด   
สพท.ลป เขต 1 ในเขต

ตําบลแมเมาะ

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 นักเรียนในเขต
พื้นที่ไดรับ

อาหารกลางวัน

เพียงพอรอยละ 

100

เด็กมีพัฒนา
ทางดาน

รางกายที่ดี

สมวัย

กองการศึกษา
 /กรมสงเสริมฯ

สถานศึกษาใน
เขตพื้นที่

ตําบลแมเมาะ

รวม  6 โครงการ  -  - 7,428,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000  -  -  - 
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 อุดหนุน กรรมการหมูบาน
ตามโครงการจัดกรรม

ประเพณีลอยกระทงหมูบาน

เพื่ออุดหนุนใหหมูบานจัด
กิจกรรมประเพณีลอย

กระทงหมูบาน

ประชาชน เด็ก เยาวชน
ตําบลแมเมาะ หมู 1 – 

12 และชุมชน 1

360,000 ทุกหมูบานจัด
กิจกรรมตาม

ประเพณี

รวมอนุรักษ
และสืบสาน

ประเพณีใหคง

อยู

กองการศึกษาฯ คณะกรรมการ
หมูบาน 12 

หมูบาน 1 

ชุมชน

2 อุดหนุน กรรมการหมูบาน
ตามโครงการประเพณี

สงกรานตและรดน้ําดําหัว

ผูสูงอายุในหมูบาน

เพื่ออุดหนุนใหหมูบานจัด
กิจกรรมประเพณีรดน้ําดํา

หัวผูสูงอายุ

ประชาชนและกลุม
ผูสูงอายุตําบลแมเมาะ 

หมูที่ 1 – 12 และ 1 

ชุมชน

390,000 ทุกหมูบานจัด
กิจกรรมตาม

ประเพณี

สืบสาน
ประเพณี

ทองถิ่นใหคงอยู

กองการศึกษาฯ คณะกรรมการ
หมูบาน 12 

หมูบาน 1 

ชุมชน

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

    5.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

    5.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผานมา

3 อุดหนุน สภาวัฒนธรรม
อําเภอแมเมาะตาม

โครงการสงเสริมกิจกรรม

ตามประเพณีและสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

ประจําปอําเภอแมเมาะ

เพื่ออนุรักษศิลปะประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่นไมใหสูญ

หายไป

จัดกิจกรรมดาน
วัฒนธรรม 4 กิจกรรม

(1)แลกเปลี่ยน(2)อบรม

ตีกองปูจา

(3)การแขงขันตีกองปูจา 

(4)ประเพณีบวงสรวง

ศาลหลักเมืองอําเภอแม

เมาะ

100,000 ประชาชนได
รวมกันสืบสาน

ประเพณีใน

ทองถิ่นรอยละ 

80

การมีสวนรวม
ในกิจกรรม

ประเพณีของ

อําเภอ

กองการศึกษาฯ สภา
วัฒนธรรม

อําเภอแมเมาะ

รวม  3 โครงการ  -  - 850,000  -  -  -  -  -  - 
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 โครงการตั้งงบประมาณรายจาย

อุดหนุนศูนยรวมขอมูลขาวสาร

การจัดซื้อหรือจัดจางของ อปท. 

อ.แมเมาะ จ.ลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตาม

หนังสือ สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่นอําเภอแม

เมาะ ที่ ลป 0023.14/98 ลง

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 )

เพื่อจัดตั้งศูนยรวมฐาน 
ขอมูล ศูนยรวมขอมูล

ขาวสาร และศูนยรวม

ขอมูล การจัดซื้อจัดจางของ

 อปท. อําเภอแมเมาะ

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอําเภอแมเมาะ

30,000  -  -  - ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 80 

ไดรับทราบขอมูล

ขาวสารการ

จัดซื้อจัดจาง

ประชาชนทั่วไป 
ไดรับทราบ

ขอมูลขาวสาร

จัดซื้อหรือจัด

จางของ อปท.

สํานักปลัด อบต.นาสัก

รวม  1 โครงการ  -  - 30,000  -  -  -  -  -  - 

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 5 การบริหารและพัฒนาองคกร

    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ
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ผ.03

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค- สาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงและซอมแซม
 สายบานทุงกลวยเชื่อมถนน

สายหลักเสนทางสูตําบลสบปาด

เพื่อเปนการปรับปรุง
ซอมแซมถนนใหมีสภาพที่ดี

 มั่นคง และใชงานไดถาวร

โดยลาดยางแอสฟลทติก 
ความกวาง 6 เมตร ยาว 

1,030 เมตร หรือตามแบบ

แปลนของเทศบาลตําบล   

แมเมาะ

2,163,000 ประชาชนที่ใชถนน
เสนทางดังกลาว 

รอยละ 60 มีความ

พึงพอใจตอ

โครงการอยูในระดับดี

ถนนไดรับการ
ปรับปรุงซอมแซมใหมี

สภาพที่ดี มั่นคง และ

ใชงานไดถาวร

อบจ.ลําปาง

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา 

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศูนยกลางโลจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค- สาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2 โครงการขยายไหลทาง คสล. 
สายบานปงชัย หมูที่ 5 ตําบล

แมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัด

ลําปาง เชื่อมถนน รพช. บาน

หวยรากไม หมูที่ 5 ตําบล     

สบปาด อําเภอแมมาะ จังหวัด

ลําปาง

เพื่อเปนการปรับปรุง
ซอมแซมถนนใหมีสภาพที่ดี

 มั่นคง และใชงานไดถาวร

โดยปรับปรุงขยายไหลทาง 
กวางขางละ 1.00 เมตร 

ยาว 2,150 เมตร หรือตาม

แบบแปลนของเทศบาล

ตําบล  แมเมาะ

1,118,000 ประชาชนที่ใชถนน
เสนทางดังกลาว 

รอยละ 60 มีความ

พึงพอใจตอ

โครงการอยูในระดับดี

ถนนไดรับการ
ปรับปรุงซอมแซมใหมี

สภาพที่ดี มั่นคง และ

ใชงานไดถาวร

อบจ.ลําปาง

3 โครงการปรับปรุงและซอมแซม
ถนนสายตําบลแมเมาะเขาสู

บานสวนปาแมจาง หมูที่ 3 

ตําบลสบปาด อําเภอแมเมาะ 

จังหวัดลําปาง

เพื่อเปนการปรับปรุง
ซอมแซมถนนใหมีสภาพที่ดี

 มั่นคง และใชงานไดถาวร

โดยลาดยางแอสฟลทติก 
ความกวาง 8 เมตร ยาว 

5,000 เมตร หรือตามแบบ

แปลนของเทศบาลตําบล   

แมเมาะ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ประชาชนที่ใชถนน
เสนทางดังกลาว 

รอยละ 60 มีความ

พึงพอใจตอ

โครงการอยูในระดับดี

ถนนไดรับการ
ปรับปรุงซอมแซมใหมี

สภาพที่ดี มั่นคง และ

ใชงานไดถาวร

อบจ.ลําปาง
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 210

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค- สาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

4 โครงการกอสรางถนนลูกรังบด
อัดแนน พื้นที่จัดสรรที่ทํากิน 

ราษฎร หมูที่  7 บานเวียงหงส

ลานนา  หมูที่ 12 ตําบลแม

เมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัด

ลําปาง

เพื่อเปนการปรับปรุง
ซอมแซมถนนใหมีสภาพที่ดี

 มั่นคง และใชงานไดถาวร

โดยบดอัดแนนลูกรัง ความ
ยาว 3,600 เมตร หรือตาม

แบบแปลน

2,700,000 ประชาชนที่ใชถนน
เสนทางดังกลาว 

รอยละ 60 มีความ

พึงพอใจตอ

โครงการอยูในระดับดี

ถนนไดรับการ
ปรับปรุงซอมแซมใหมี

สภาพที่ดี มั่นคง และ

ใชงานไดถาวร

อบจ.ลําปาง

รวม 4 โครงการ  -  - 9,481,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000  -  -  - 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 211

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดลอกลําหวยไคร 
จากสะพานบานนายเปลี่ยน ถึง

 บานนางตา เครือวัง บานปงชัย

 หมูที่ 5 ตําบลแมเมาะ อําเภอ

แมเมาะ จังหวัดลําปาง

เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ขังในชุมชน

(1) ขนาดกวาง 8-10เมตร 
ยาว 200 เมตร หรือ (2) 

ตามแบบแปลน

200,000 ประชาชนในพื้นที่ 
รอยละ 80 มีความ

พึงพอใจตอโครงการ

ลดปญหาน้ําทวมขังใน
ชุมชน

อบจ.ลําปาง

2 โครงการขุดลอกลําหวยไคร 
จากสะพานบานนายยก ศรีชัย

ตัน ถึงฝายน้ําลน บานนาย

ปราโมท ทายะรินทร  บานปง

ชัย หมูที่ 5 ตําบลแมเมาะ 

อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ขังในชุมชน

(1) ขนาดกวาง 8-10เมตร 
ยาว 300 เมตร หรือ (2) 

ตามแบบแปลน

300,000 ประชาชนในพื้นที่ 
รอยละ 80 มีความ

พึงพอใจตอโครงการ

ลดปญหาน้ําทวมขังใน
ชุมชน

อบจ.ลําปาง

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 6 สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 212

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการขุดลอกหวยน้ําขาว 
หลังวัดเวียงสวรรค ถึงแยกเขา

หมูบานฉลองราช ตําบลสบปาด

 อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ขังในชุมชน

(1) ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว
 484 เมตร หรือ   (2) ตาม

แบบแปลน

150,000 ประชาชนในพื้นที่ 
รอยละ 80 มีความ

พึงพอใจตอโครงการ

ลดปญหาน้ําทวมขังใน
ชุมชน

อบจ.ลําปาง

รวม 3 โครงการ  -  - 650,000  -  -  - 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 213

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดลอกสระกักเก็บน้ํา 
บริเวณพื้นที่เลี้ยงสัตวตําบลแม

เมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัด

ลําปาง

เพื่อเปนแหลงกักเก็บน้ําทํา
การเกษตรและเลี้ยงสัตว

(1) โดยการขุดสระกักเก็บ
น้ํา กวาง 50 เมตร ยาว 80 

เมตร ลึก 4 เมตร หรือ (2) 

ตามแบบแปลน

350,000 เกษตรกรที่ใชน้ํามี
ความแหลงน้ํา

เพิ่มขึ้นรอยละ 20

เกษตรกรมีแหลงน้ําไว
ใช

อบจ.ลําปาง

รวม 1 โครงการ  -  - 350,000  -  -  - 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

    3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 1 สงเสริมและพัฒนาใหเปนแหลงผลิตฯ ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมและพัฒนาสินคาฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ



ผ.03

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงและซอมแซม
 สายบานทุงกลวยเชื่อมถนน

สายหลักเสนทางสูตําบลสบปาด

เพื่อเปนการปรับปรุง
ซอมแซมถนนใหมีสภาพที่ดี

 มั่นคง และใชงานไดถาวร

โดยลาดยางแอสฟลทติก 
ความกวาง 6 เมตร ยาว 

1,030 เมตร หรือตามแบบ

แปลนของเทศบาลตําบล   

แมเมาะ

2,163,000 ประชาชนที่ใชถนน
เสนทางดังกลาว 

รอยละ 60 มีความ

พึงพอใจตอ

โครงการอยูในระดับดี

ถนนไดรับการ
ปรับปรุงซอมแซมใหมี

สภาพที่ดี มั่นคง และ

ใชงานไดถาวร

อบจ.ลําปาง

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา 

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศูนยกลางโลจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

2 โครงการขยายไหลทาง คสล. 
สายบานปงชัย หมูที่ 5 ตําบล

แมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัด

ลําปาง เชื่อมถนน รพช. บาน

หวยรากไม หมูที่ 5 ตําบลสบ

ปาด อําเภอแมมาะ จังหวัด

ลําปาง

เพื่อเปนการปรับปรุง
ซอมแซมถนนใหมีสภาพที่ดี

 มั่นคง และใชงานไดถาวร

โดยปรับปรุงขยายไหลทาง 
กวางขางละ 1.00 เมตร 

ยาว 2,150 เมตร หรือตาม

แบบแปลนของเทศบาล

ตําบล  แมเมาะ

1,118,000 ประชาชนที่ใชถนน
เสนทางดังกลาว 

รอยละ 60 มีความ

พึงพอใจตอ

โครงการอยูในระดับดี

ถนนไดรับการ
ปรับปรุงซอมแซมใหมี

สภาพที่ดี มั่นคง และ

ใชงานไดถาวร

อบจ.ลําปาง

3 โครงการปรับปรุงและซอมแซม
ถนนสายตําบลแมเมาะเขาสู

บานสวนปาแมจาง หมูที่ 3 

ตําบลสบปาด อําเภอแมเมาะ 

จังหวัดลําปาง

เพื่อเปนการปรับปรุง
ซอมแซมถนนใหมีสภาพที่ดี

 มั่นคง และใชงานไดถาวร

โดยลาดยางแอสฟลทติก 
ความกวาง 8 เมตร ยาว 

5,000 เมตร หรือตามแบบ

แปลนของเทศบาลตําบล   

แมเมาะ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ประชาชนที่ใชถนน
เสนทางดังกลาว 

รอยละ 60 มีความ

พึงพอใจตอ

โครงการอยูในระดับดี

ถนนไดรับการ
ปรับปรุงซอมแซมใหมี

สภาพที่ดี มั่นคง และ

ใชงานไดถาวร

อบจ.ลําปาง

รวม 3 โครงการ  -  - 6,781,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000  -  -  - 



ผ. 03/1

ที่ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

จังหวัด การพัฒนา (อปท.) (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่ขอ

ของ อปท. (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

ในเขต

จังหวัด

1 สรางเสริมและ

พัฒนาจังหวัด

ลําปางใหมี

ความพรอม

รองรับการเปน

ศูนยกลางโลจิ

สติกสอยางเปน

ระบบ

การพัฒนา

โครงสราง

พื้นฐาน

การพัฒนา

ดาน

สาธารณูปโภค

 - 

สาธารณูปการ

แผนงานเคหะ

และชุมชน

โครงการปรับปรุงและ

ซอมแซม สายบานทุง

กลวยเชื่อมถนนสายหลัก

เสนทางสูตําบลสบปาด

เพื่อเปนการปรับปรุง

ซอมแซมถนนใหมี

สภาพที่ดี มั่นคง และ

ใชงานไดถาวร

โดยลาดยางแอสฟลทติก

 ความกวาง 6 เมตร ยาว

 1,030 เมตร หรือตาม

แบบแปลนของเทศบาล

ตําบล   แมเมาะ

2,163,000 ประชาชนที่ใช

ถนนเสนทาง

ดังกลาว รอย

ละ 60 มีความ

พึงพอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

ถนนไดรับการ

ปรับปรุง

ซอมแซมใหมี

สภาพที่ดี 

มั่นคง และใช

งานไดถาวร

ทต.แมเมาะ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ 



ที่ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

จังหวัด การพัฒนา (อปท.) (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่ขอ

ของ อปท. (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

ในเขต

จังหวัด

งบประมาณและที่ผานมา

2 สรางเสริมและ

พัฒนาจังหวัด

ลําปางใหมี

ความพรอม

รองรับการเปน

ศูนยกลางโลจิ

สติกสอยางเปน

ระบบ

การพัฒนา

โครงสราง

พื้นฐาน

การพัฒนา

ดาน

สาธารณูปโภค

 - 

สาธารณูปการ

แผนงานเคหะ

และชุมชน

โครงการขยายไหลทาง 

คสล. สายบานปงชัย หมูที่

 5 ตําบลแมเมาะ อําเภอ

แมเมาะ จังหวัดลําปาง 

เชื่อมถนน รพช. บานหวย

รากไม หมูที่ 5 ตําบลสบ

ปาด อําเภอแมมาะ 

จังหวัดลําปาง

เพื่อเปนการปรับปรุง

ซอมแซมถนนใหมี

สภาพที่ดี มั่นคง และ

ใชงานไดถาวร

โดยปรับปรุงขยายไหล

ทาง กวางขางละ 1.00 

เมตร ยาว 2,150 เมตร 

หรือตามแบบแปลนของ

เทศบาลตําบล  แมเมาะ

1,118,000 ประชาชนที่ใช

ถนนเสนทาง

ดังกลาว รอย

ละ 60 มีความ

พึงพอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

ถนนไดรับการ

ปรับปรุง

ซอมแซมใหมี

สภาพที่ดี 

มั่นคง และใช

งานไดถาวร

ทต.แมเมาะ

3 สรางเสริมและ

พัฒนาจังหวัด

ลําปางใหมี

ความพรอม

รองรับการเปน

ศูนยกลางโลจิ

สติกสอยางเปน

ระบบ

การพัฒนา

โครงสราง

พื้นฐาน

การพัฒนา

ดาน

สาธารณูปโภค

 - 

สาธารณูปการ

แผนงานเคหะ

และชุมชน

โครงการปรับปรุงและ

ซอมแซมถนนสายตําบล

แมเมาะเขาสูบานสวนปา

แมจาง หมูที่ 3 ตําบลสบ

ปาด อําเภอแมเมาะ 

จังหวัดลําปาง

เพื่อเปนการปรับปรุง

ซอมแซมถนนใหมี

สภาพที่ดี มั่นคง และ

ใชงานไดถาวร

โดยลาดยางแอสฟลทติก

 ความกวาง 8 เมตร ยาว

 5,000 เมตร หรือตาม

แบบแปลนของเทศบาล

ตําบล   แมเมาะ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ประชาชนที่ใช

ถนนเสนทาง

ดังกลาว รอย

ละ 60 มีความ

พึงพอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

ถนนไดรับการ

ปรับปรุง

ซอมแซมใหมี

สภาพที่ดี 

มั่นคง และใช

งานไดถาวร

ทต.แมเมาะ

ลงชอ................................................................................ประธานคณะกรรมการประสาน

แผนฯ

                   (นายชูชีพ  บุนนาค)

ลงชอ................................................................................เลขานุการคณะกรรมการประสาน

แผนฯ

  (นายปวงธรรม  อุไรวงศ)



ที่ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

จังหวัด การพัฒนา (อปท.) (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่ขอ

ของ อปท. (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

ในเขต

จังหวัด

งบประมาณและที่ผานมา

ทองถิ่นอําเภอแมเมาะ                   นายอําเภอแมเมาะ

 ปลัดเทศบาลตําบลแมเมาะ

ลงชื่อ................................................................................ ลงชื่อ................................................................................

  (นางสาวเกวลิน  บัวศรีดวงรักษ)                    (นายชูศักดิ์  รูยิ่ง)

              นายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ

ตรวจสอบขอมูลแลว สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัด และกรอบการประสานโครงการพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดลําปาง



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562

(บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงและซอมแซม

ถนนสายตําบลแมเมาะเขาสู

บานสวนปาแมจาง หมูที่ 3 

ตําบลสบปาด อําเภอแมเมาะ 

จังหวัดลําปาง

เพื่อเปนการปรับปรุง

ซอมแซมถนนใหมีสภาพที่ดี

 มั่นคง และใชงานไดถาวร

โดยลาดยางแอสฟลทติก 

ความกวาง 8 เมตร ยาว 

5,000 เมตร หรือตามแบบ

แปลนของเทศบาลตําบล   

แมเมาะ

3,500,000 3,500,000

รวม 1 โครงการ  -  - 3,500,000 3,500,000

งบประมาณแ

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังห

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังห

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศูนยกลางโลจิสติกสอยางเปนระ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง



ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท)

3,500,000 3,500,000 ประชาชนที่ใชถนน

เสนทางดังกลาว 

รอยละ 60 มีความ

พึงพอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

ถนนไดรับการ

ปรับปรุงซอมแซมใหมี

สภาพที่ดี มั่นคง และ

ใชงานไดถาวร

อบจ.ลําปาง

3,500,000 3,500,000  -  -  - 

และที่ผานมา

    2564)

 หวัด

  วัดลําปาง

   ะบบ
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 214

แบบ ผ. 05

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงและซอมแซม
ถนนสายตําบลแมเมาะเขาสู

บานสวนปาแมจาง หมูที่ 3 

ตําบลสบปาด อําเภอแมเมาะ 

จังหวัดลําปาง

เพื่อเปนการปรับปรุง
ซอมแซมถนนใหมีสภาพที่ดี

 มั่นคง และใชงานไดถาวร

โดยลาดยางแอสฟลทติก 
ความกวาง 8 เมตร ยาว 

5,000 เมตร หรือตามแบบ

แปลนของเทศบาลตําบล   

แมเมาะ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ประชาชนที่ใชถนน
เสนทางดังกลาว 

รอยละ 60 มีความ

พึงพอใจตอ

โครงการอยูในระดับดี

ถนนไดรับการ
ปรับปรุงซอมแซมใหมี

สภาพที่ดี มั่นคง และ

ใชงานไดถาวร

อบจ.ลําปาง

รวม 1 โครงการ  -  - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000  -  -  - 

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศูนยกลางโลจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 215

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

งานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ
และ

สิ่งกอสราง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
สํานักปลัด เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  จํานวน

 1 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

(1) มีหนวยประมาลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก 

(4 core) หรือ 8  แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz จํานวน 1 หนวย

 (2) หนวยประมวลกลาง (CPU) มีหนวยความจําขนาดไมนอย

กวา 6 MB สําหรับแบบ L3 Cache  Memory หรือแบบ 

Smart Cache Memory (3) มีหนวยประมวลเพื่อแสดงภาพ 

โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ (3.1) เปน

แผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี

หนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ (3.2) มีหนวย

ประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล

กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช

หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB 

หรือ (3.3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบน

แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี ความสามารถ

ในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา

 1 GB (4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA 

หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB จํานวน 1 หนวย (5)

 มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน  1 หนวย (6) มีชองเชื่อมตอ

ระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง (7) มีแปนพิมพ

และเมาส (8) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวาง มี Contrast 

Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว 

จํานวน 1 หนวย (9) มีระบบเชื่อมตอแบบไรสาย (Wifi)  หรือ

ตามความจําเปนและเหมาะสม

22,000       สํานักปลัด    
       งานธุรการ   

  (ฝายอํานวยการ)

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

แบบ ผ.08 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 216

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

2 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

งานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ
และ

สิ่งกอสราง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
สํานักปลัด เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

เครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนยบริการ แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง

 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) เปน

สแกนเนอรชนิดปอนกระดาษขนาด A4 

อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได

ไมนอยกวา 50 แผน (2) สามารถสแกน

เอกสารได 2 หนาแบบอัตโนมัติ (3) มีความ

ละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 

600x600 dpi (4) มีความเร็วในการสแกน

กระดาษขนาด A4 ไดไมนอยกวา 25 ppm 

(5) สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวา

กระดาษขนาด A4 (6) มีชองเชื่อมตอ 

(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 

หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ 

ตามความจําเปนและเหมาะสม

29,000       สํานักปลัด    
       งานธุรการ   

  (ฝายอํานวยการ)
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 217

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

3 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

งานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ
และ

สิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
สํานักปลัด เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

เครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 18,000 บาท 

คุณสมบัติการรับรองผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

(มอก.) ใหเปนไปตามสํานักมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมประกาศใช (1) 

หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรภาพ (2)

 ความเร็วในการสงเอกสารไมเกิน 6 วินาที

ตอแผน (3) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดสง

เอกสารขั้นต่ํา เพื่อใชในงานธุรการ หรือตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

18,000       สํานักปลัด    
       งานธุรการ   

  (ฝายอํานวยการ)
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 218

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

4 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

งานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ
และ

สิ่งกอสราง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
สํานักปลัด เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 

29,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) มี

หนวยประมาลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก 

(4 core) หรือ 8  แกนเสมือน (8 Thread) โดยมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.2 GHz 

จํานวน 1 หนวย (2) หนวยประมวลกลาง (CPU) มี

หนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา

 8 MB  (3) มีหนวยประมวลเพื่อแสดงภาพ โดยมี

คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ (3.1) 

เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี

หนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ (3.2) มี

หนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย

ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่

สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม

นอยกวา 1 GB หรือ (3.3) มีหนวยประมวลผลเพื่อ

แสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard 

Graphics ที่มี ความสามารถในการใชหนวยความจํา

หลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB (4) มี

หนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา

 ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB จํานวน 1 หนวย (5) มี 

DVD-RW หรือดีกวา จํานวน  1 หนวย (6) มีชอง

เชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1

 ชอง (7) มีแปนพิมพและเมาส (8) มีจอภาพแบบ LCD 

หรือดีกวาง มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และ

มีขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หนวย    หรือ

ตามความจําเปนและเหมาะสม

29,000 สํานักปลัด งานพัสดุ 
(ฝายอํานวยการ)
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 219

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

5 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

งานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
สํานักปลัด เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 
(30 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง โดยมี

คุณลักษณะ ดังนี้ (1) มีความละเอียดในการ

พิมพไมนอยกวา 1,200x600 dpi (2) มี

ความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 30 

หนาตอนาที (ppm) (3) สามารถพิมพ

เอกสารกลับหนาอัตโนมัติได (4) มี

หนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา

 32 MB (5) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ

 Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง (6) สามารถใชไดกับ A4,

 Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส

กระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน 

หรือตามความจําเปนและเหมาะสม

7,900 สํานักปลัด งานพัสดุ 
(ฝายอํานวยการ)

6 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

 งานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
สํานักปลัด เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

เครื่องโทรศัพทสํานักงานแบบตั้งโตะ จํานวน
 5 เครื่อง หรือตามความจําเปนและเหมาะสม

10,000 สํานักปลัด
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 220

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

7 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

 งานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
สํานักปลัด เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดแบบฉีดหมึก 

(Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

(1) เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, 

Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน 

(2) ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet) (3) มีความ

ละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi 

หรือ 1,200x4,800 dpi (4) มีความเร็วในการพิมพ

รางขาวดําไมนอยกวา 33 หนาตอนาที (ppm) หรือ 

15 ภาพตอนาที (ipm) (5) มีความเร็วในพิมพรางสีไม

นอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 10 ภาพตอ

นาที (ipm) (6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 

(ขาวดํา-สี) ได (7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด

ไมนอยกวา 1,200x2,400 dpi (8) มีถาดปอนเอกสาร

อัตโนมัติ (Auto Document Feed) (9) สามารถถาย

เอกสารสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา (10) 

สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา (11)

 สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต (12)

 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)

 แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา

 1 ชอง (13) สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย 

(Wi-Fi) ได (14) สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal

 และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100

 แผน หรือ (15)   ตามความจําเปนและเหมาะสม

7,900 สํานักปลัด
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 221

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

8 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

 งานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
สํานักปลัด เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 3,200 บาท มี

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) มี

กําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA 

(480 Watts) (2) สามารถสํารองไฟฟาได

ไมนอยกวา 15 นาที หรือ (6) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

6,400 สํานักปลัด งานพัสดุ,
 งานธุรการ (ฝาย

อํานวยการ)

9 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

 งานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ

ขนสง

เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
สํานักปลัด เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

รถตูสํานักงาน มีรายละเอียด ดังนี้ (1) 
ความจุกระบอกสูบ ไมนอยกวา 2,497 ซีซี

 (2) ชนิดเชื้อเพลิงดีเซล (3) ระบบ

เชื้อเพลิง Commonrail Direct 

Injection (CRDI) (4) ขนาดไมนอยกวา 

(ยาวxกวางxสูง) 5,125 x 1,920 x 1,925

 มม. (5) ระบบเบรก (หนา/หลัง) 

Ventilated Discs / Discs หรือ (6) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

1,500,000 สํานักปลัด
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 222

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

10 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
สํานักปลัด เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 
(30 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง โดยมี

คุณลักษณะ ดังนี้ (1) มีความละเอียดในการ

พิมพไมนอยกวา 1,200x600 dpi (2) มี

ความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 30 

หนาตอนาที (ppm) (3) สามารถพิมพ

เอกสารกลับหนาอัตโนมัติได (4) มี

หนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา

 32 MB (5) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ

 Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง (6) สามารถใชไดกับ A4,

 Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส

กระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน 

หรือ (7) ตามความจําเปนและเหมาะสม

7,900 สํานักปลัด งานแผน 
(ฝายบริหารงาน

ทั่วไป)

11 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ

ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
สํานักปลัด เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ปายจอ LED FULL COLOR พรอมติดตั้ง 
จํานวน 1 ปาย ประกอบดวย(1) ปาย LED 

FULL COLOR ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร 

(2) โครงสรางรองรับปายแบบเสาเดี่ยว (3) 

สายสัญญาณ fiber optic (4) สาย Power 

THW พรอมทอ PVC (5) ชุดควบคุมพรอม

ชุมคําสั่งบริหารจัดการระบบ หรือ (6) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

2,000,000       สํานักปลัด    
   งาน

ประชาสัมพันธ 

(ฝายบริหารงาน

ทั่วไป)



223

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 223

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

12 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ

ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
สํานักปลัด เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

(1) ปรับปรุงและติดตั้งระบบเสียงสําหรับรถ
ประชาสัมพันธเทศบาลตําบลแมเมาะ หรือ 

(2) ตามความจําเปนและเหมาะสม

100,000       สํานักปลัด    
   งาน

ประชาสัมพันธ 

(ฝายบริหารงาน

ทั่วไป)

13 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ

ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
สํานักปลัด เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

 ไมโครโฟนระบบไรสาย (แบบคลิปหนีบ) มี
คุณลักษณะดังนี้ (1) เปนไมคแบบไรสาย

รับสงสัญญาณ (2) มีคลิปหนีบในไมค (3) มี

หนาจอแสดงผล (4) ออกแบบสําหรับ ENG, 

EFP, วิดีโอ DSLR หรือดีกวานั้น หรือ (5) 

ตามความจําเปนและเหมาะสม

15,000       สํานักปลัด    
   งาน

ประชาสัมพันธ 

(ฝายบริหารงาน

ทั่วไป)

14 แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ

ขนสง

เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
งานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย สํานักปลัด เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

รถยนตดับเพลิงกระเชากูภัยอเนกประสงค 6
 ลอ เปนรถดับเพลิงที่ติดตั้งเครนกระเชา

สําหรับกูภัยและทํางานในที่สูง บนกระเชา

ติดตั้งแทนปนฉีดน้ําดับเพลิง มีลักษณะดังนี้ 

(1) ตัวรถเปนแบบรถดับเพลิง 6 ลอ (2) 

กระเชายกสูงไดไมนอยกวา 10 เมตร (3) 

เครื่องยนตมีกําลังแรงมาไมนอยกวา 210 

แรงมา (4) บรรทุกน้ําไมนอยกวา 4,000 ลิตร

 หรือ (5) ตามความจําเปนและเหมาะสม

8,000,000       สํานักปลัด    
   (งานปองกันฯ)



224

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 224

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

15 แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ

ขนสง

เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
งานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย สํานักปลัด เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

รถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี แบบ
เกียรธรรมดา จํานวน 2 คัน มีลักษณะ

พื้นฐาน ดังนี้  ขนาดที่กําหนดเปนขนาด

ปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ํา (1) กรณี

ขนาดต่ํากวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี 

หรือขนาดเกินกวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5

 ซีซี เปนรถจักรยานยนตตามขนาดซีซีที่

กําหนดไว (2) ราคาที่กําหนดไมรวม

อุปกรณและคาจดทะเบียน (3) การจัดซื้อ

 รถจักรยานยนตใหมีคุณสมบัติตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือ (4)

 ตามความจําเปนและเหมาะสม

102,000       สํานักปลัด    
   (งานปองกันฯ)



225

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 225

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

16 แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
งานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย สํานักปลัด เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน (ใชสําหรับอัด

อากาศใหกับถังบรรจุอากาศ

ของชุดผจญเพลิงและชุด

ประดาน้ํา)

เครื่องอัดแรงดันอากาศ แบบ 2 หัว  มี
คุณลักษณะ ดังนี้ (1) เปนเครื่องอัด

อากาศแรงดันขนาด 300 บาร (2) 

เครื่องยนตเบนซิน 4 จังหวะ จนาด 5.7 

แรงมา (3) ตัวสายทําจาก Kevlar ซึ่งมี

คุณสมบัติทนความรอนไดดี (4) หัวจาย

อากาศทําจาก Stainless steel ปองกัน

สนิม (5) ความเร็วในการอัดอากาศ 

สามารถทําไดที่ 100 ลิตรอากาศ/นาที 

หรือ (6) ตามความจําเปนและเหมาะสม

350,000       สํานักปลัด    
   (งานปองกันฯ)

17 แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
งานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย สํานักปลัด เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน (ใชติดตั้ง

ภายในอาคารงานปองกันฯ 

เพื่อใหแสงสวางในระหวางที่

กระแสไฟฟาขัดของ)

ไฟฉุกเฉิน จํานวน 3 ตัว มีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้ (1) เปนหลอดไฟสองสวางชนิด

 LED กําลังไมนอยกวา 9 วัตต (2) มีระบบ

ทดสอบการทํางาน (3) ชารจไฟไดแบบ

อัตโนมัติ (3) สามารถสํารองไฟสองสวางได

นาน 3-9 ชั่วโมง เปนอยางนอย หรือ (4) 

ตามความจําเปนและเหมาะสม

15,000       สํานักปลัด    
   (งานปองกันฯ)



226

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 226

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

18 แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
งานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย สํานักปลัด เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน (ใชสําหรับ

จัดเก็บชุดผจญเพลิงและ

อุปกรณ)

ตูสําหรับเก็บชุดผจญเพลิงและอุปกรณ 
จํานวน 3 ตู มีคุณลักษณะ ดังนี้ (1) ตูเก็บ

อุปกรณขนาด 160 x 120 x 50 ซม. (2) มี

ชองเก็บอุปกรณอยางเปนระเบียบ (3) พนสี

ตูอุปกรณเปนสีแดงเห็นไดชัดเจน หรือ (4) 

ตามความจําเปนและเหมาะสม

105,000       สํานักปลัด    
   (งานปองกันฯ)

19 แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
งานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย สํานักปลัด เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน (ใชสําหรับ

จัดเก็บชุดและอุปกรณดับเพลิง)

ตูสําหรับเก็บชุดและอุปกรณดับเพลิง จํานวน
 3 ตู มีคุณลักษณะ ดังนี้ (1) ตูเก็บอุปกรณ

ขนาด 120 x 160 x 50 ซม. (2) ขาฉาก 2 

นิ้ว x 2 นิ้ว เชื่อมติดสูง 10 ซม. (3) มีของ

เก็บอุปกรณอยางเปนระเบียบ (4) พนสีตู

อุปกรณเปนสีแดงเห็นไดชัดเจน หรือ (5) 

ตามความจําเปนและเหมาะสม

105,000       สํานักปลัด    
   (งานปองกันฯ)



227

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 227

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

20 แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
งานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย สํานักปลัด เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน (ใชสําหรับ

จัดเก็บชุดและอุปกรณประดา

น้ํา)

ตูสําหรับเก็บชุดและอุปกรณประดาน้ํา 
จํานวน 3 ตู มีคุณลักษณะ ดังนี้ (1) ตูเก็บ

อุปกรณขนาด 160 x 120 x 50 ซม.  (2)

 มีชองเก็บอุปกรณอยางเปนระเบียบ (3) 

พนสีตูอุปกรณเปนสีแดงเห็นไดชัดเจน 

หรือ (4) ตามความจําเปนและเหมาะสม

105,000       สํานักปลัด    
   (งานปองกันฯ)

21 แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
งานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย สํานักปลัด เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

แผงเหล็กจราจร จํานวน 12 แผง มี
คุณลักษณะ ดังนี้ (1) ขนาด 1 x 1.5 เมตร

 (2) ติดตั้งปายหนวยงาน งานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบล

แมเมาะ หรือ (3) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

18,000       สํานักปลัด    
   (งานปองกันฯ)



228

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 228

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

22 แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
งานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย สํานักปลัด เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

แผงไฟสามเหลี่ยมจราจร ชนิดไฟ 2 ระบบ
 จํานวน 4 แผง มีคุณลักษณะ ดังนี้ (1) 

ขนาด  สูง 156 x กวาง 100 ซม. (2) ไฟ

วับวาบสีแดง ขนาด 4.8 ซม. กําลังไฟ 10

 วัตต (3) ไฟนีออน ดานขาง 36 วัตต ทั้ง

สองดาน (4) โครงเหล็ก เคลือบสี อคลีลิค

 สีขาวตัดแดง พรอมแถบสะทอนแสงเหน

ไดชัดเจนในเวลากลางคืน (5) ใชไฟฟาได

สองระบบ (6) ติดตั้งปายหนวยงานตาม

กําหนด หรือ (7) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

48,000       สํานักปลัด    
   (งานปองกันฯ)
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 229

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ

ขนสง

เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
งานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย สํานักปลัด เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะ

 ดังนี้ (1) แรงดันน้ําที่เหมาะสมในขณะทํางาน 275 

บาร (2) แรงดันน้ําสูงสุดสามารถปรับได 50-290 บาร

 (3) ปมลูกสูบ INTERPUMP (4) อุณหภูมิน้ําเขาสูงสุด

 50 องศาเซลเซียส (5) ตัวปม INTERPUMP (6) 

ตัวเครื่องมีระบบ OIL CENSOR ตัดการทํางานของ

เครื่อง (7) เมื่อน้ํามันเครื่องขาดปองกันขอเหวี่ยง

ลูกสูบของเครื่องยนตเสียหาย (8) ระบบเครื่องยนต 

ขนาด 13 แรงมา ใชน้ํามันเบนซินเปนเชื้อเพลิง (9) 

กานฉีด STAINLESS STEEL สามารถเปลี่ยนหัวฉีดได

ถึง 5 หัว (10) ตัวเครื่องตอกับปมดวยระบบยอยสคัป

ปงชวยลดแรงกระชากของเครื่องยนต (11) ระบบขอ

เหวี่ยง 3 ลูกสูบเซรามิค หนาปมเปน NIKEL (12) 

ทองเหลืองทําใหมีอายุการใชงานที่ยาวขึ้น (13) สาย

ฉีดยาว 15 เมตร พรอมปน (14) ทนแรงดันไดมากถึง

 310 บาร ดามจับแข็งแรงทนทาน (15) ตัว PUMP 

ติดตั้งระบบ UNLOADER VALVE BYPASS ชวย

ไมใหมีแรงดันเกินใน PUMP (16) ฐานเครื่องเปน

เหล็กพรอมลอเติมลมขนาดใหญเคลื่อนยายไดสะดวก

 ชวยลดการสะเทือนจากเครื่องยนต (17) มีบริการ

หลังการขายรับประกัน 1 ป เปลี่ยนน้ํามันเครื่องทุกๆ 

200 ชั่วโมง (18) อุปกรณเสริม สายฉีดน้ําพรอมปน 

สายฉีดน้ํายาว 15 เมตร หรือ (19) ตามความจําเปน

และเหมาะสม

60,000       สํานักปลัด    
   (งานปองกันฯ)
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 230

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
งานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย สํานักปลัด เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

เครื่องเปาลมใบไม ชนิดเครื่องยนต 4 
จังหวะ จํานวน 2 เครื่อง  มีคุณลักษณะ 

ดังนี้ (1) เปนแบบเปสะพายหลัง ชวยลด

ความเมื่อยลา เหมาะกับการใชงานที่

ตอเนื่อง (2) เครื่องยนต 4 จังหวะ ระบบ

จุดเชื้อเพลิง : Solid state ignition (จุด

ระเบิดแบบอิเลคทรอนิกส) (3) สามารถ

สตารทเครื่องยนตไดงาย แมสะพายหลัง

อยู (4) ประหยัดน้ํามัน ใชงานตอเนื่องได

นานไมนอยกวา 1 ชั่วโมง น้ําหนักสุทธิไม

เกิน 12 กิโลกรัม หรือน้ําหนักตาม

มาตรฐานผูผลิต (5) ขนาดเครื่องตาม

มาตรฐานผูผลิต ความจุถังน้ํามันไมนอย

กวา 1.5 ลิต (6) อัตราความเร็วลม (โดย

ไมมีทอเปาลม) ไมนอยกวา 70 เมตร/

วินาที (7) กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 70

 ซีซี หรือ (8) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

70,000       สํานักปลัด    
   (งานปองกันฯ)
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 231

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

23 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

 งานบริหารงาน

คลัง

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
กองคลัง เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

(1) โตะทํางานเหล็ก จํานวน 2 ตัว ขนาดไม
นอยกวา กวาง 1,524 มม. ยาว 762 มม. สูง

 750 มม. หรือ (2) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

14,000 กองคลัง

24 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

 งานบริหารงาน

คลัง

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
กองคลัง เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

(1) เกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว  เกาอี้
สํานักงานชนิดผา พนักพิงสูง มีที่วางแขน

แบบเหล็กชุดโครเมียม หุมดวย PVC 

ปรับสูงต่ําดวยโชคไฮโดรลิค ขาอลูมิเนียม

ขัดเงา มีลอเลื่อน ขนาดไมนอยกวา กวาง

 62 ซม. ลึก 69 ซม. สูง 115-127 ซม. 

หรือ (2) ตามความจําเปนและเหมาะสม

12,000 กองคลัง

25 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

 งานบริหารงาน

คลัง

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
กองคลัง เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

(1) เครื่องโทรศัพทสํานักงานแบบไรสาย 
หนาจอขนาดใหญไมนอยกวา 1.8 นิ้ว 

เทคโนโลยี 2.4 GHz ระบบดิจิตอล 

จํานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,000  

หรือ (2) ตามความจําเปนและเหมาะสม

6,000 กองคลัง
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 232

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

26 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

 งานบริหารงาน

คลัง

ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
กองคลัง เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

(1) กลองถายรูปดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง
 ความละเอียดไมนอยกวา 16 ลานพิกเซล

 หรือ (2) ตามความจําเปนและเหมาะสม

10,000 กองคลัง
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 233

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

27 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

 งานบริหารงาน

คลัง

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
กองคลัง เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ

ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 29,000

 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) มีหนวยประมาล

ผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 

 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไมนอยกวา 3.2 GHz จํานวน 1 หนวย (2) หนวย

ประมวลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache 

Memory ขนาดไมนอยกวา 8 MB  (3) มีหนวยประมวล

เพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ

ดีกวา ดังนี้ (3.1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก

แผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB 

หรือ (3.2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู

ภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการ

แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ (3.3) มีหนวย

ประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก แบบ

 Onboard Graphics ที่มี ความสามารถในการใช

หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 

GB (4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA 

หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB จํานวน 1 หนวย

 (5) มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน  1 หนวย (6) มีชอง

เชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 

ชอง (7) มีแปนพิมพและเมาส (8) มีจอภาพแบบ LCD 

หรือดีกวาง มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมี

ขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หนวย    หรือตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

29,000 กองคลัง
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 234

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

28 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

 งานบริหารงาน

คลัง

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
กองคลัง เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

(1) เครื่องวัดระยะเลเซอร 100 เมตร 
(GLM 100C)  หรือ (2) ตามความจําเปน

และเหมาะสม

20,000 กองคลัง

29 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

 งานบริหารงาน

คลัง

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
กองคลัง เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

(1) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 3,200 บาท มี

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) มีกําลังไฟฟา

ดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 

(2) สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 

นาที หรือ (3) ตามความจําเปนและเหมาะสม

9,600 กองคลัง

30 การศึกษา/งาน
บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชเก็บเอกสารในสํานักงาน
ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

(1) ตูลอกเกอรไม 3 ชั้น ขนาดไมนอยกวา
  60x  38 x 120 ซม. ราคาตูละ 2,550 

จํานวน 2 ตู หรือ (2) ตามความจําเปน

และเหมาะสม

5,100 กองการศึกษาฯ

31 การศึกษา/งาน
บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชเก็บเอกสารในสํานักงาน
ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

(1) ตูเหล็กเก็บเอกสารบานกระจกขนาด 
 4 ฟุต  ขนาดไมนอยกวา ยาว 118 ล. 40

 ซม. ส. 87 ซม. ราคาตูละ 5,000 บาท 

จํานวน 2 ตู หรือ (2) ตามความจําเปน

และเหมาะสม

10,000 กองการศึกษาฯ
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 235

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

32 การศึกษา/งาน
บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
กองการศึกษาเพื่อบริการ

ประชาชน

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

(1) เพื่อใชจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน 
แบบมีพนักพิง มีทาวแขน ปรับสูงต่ําดวย

โชคไฮโดรริด จํานวน 2 ตัวๆ ละ 3,500 

บาท หรือ (2) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

7,000 กองการศึกษาฯ

33 การศึกษา/งาน
บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
กองการศึกษาเพื่อบริการ

ประชาชน

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

(1) เพื่อใชจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ผูบริหาร
 ปรับระดับดวยโซดแกส จํานวน 1 ตัว 

หรือ (2) ตามความจําเปนและเหมาะสม

15,000 กองการศึกษาฯ

34 การศึกษา/งาน
บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
กองการศึกษาเพื่อบริการ

ประชาชน

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

(1) เครื่องโทรศัพทสํานักงาน จํานวน 3 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 จํานวน 3 

เครื่อง หรือ (2) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

7,500 กองการศึกษาฯ
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 236

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

35 การศึกษา/งาน
บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
กองการศึกษาเพื่อบริการ

ประชาชน

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

(1) เพื่อใชจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง ราคา

 3,200 บาท หรือ (2) ตามความจําเปน

และเหมาะสม

3,200
 

 3,200
 

 3,200
 

 3,200
 

กองการศึกษาฯ

36 การศึกษา/งาน
บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
กองการศึกษาเพื่อบริการ

ประชาชน

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

(1) เครื่องพิมพ multifunction ชนิดเล
เชอร/ชนิดLED สี จํานวน 1 เครื่อง หรือ 

(2) ตามความจําเปนและเหมาะสม

17,000 กองการศึกษาฯ

37 การศึกษา/งาน
บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
กองการศึกษาเพื่อบริการ

ประชาชน

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

(1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1  จอขนาดไมนอย

กวา 18.5 นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง หรือ (2)

 ตามความจําเปนและเหมาะสม

22,000 กองการศึกษาฯ
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 237

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

38  การศึกษา/ งาน
ระดับกอนวัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหศพด.ทต.แมเมาะมีเกาอี้
สําหรับผูมาติดตอและผุมา

ศึกษาดูงาน

(1) เกาอี้เบาะนวมจํานวน 20 ตัว ตัวละ 
480 บาท หรือ (2) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

9,600 กองการศึกษาฯ 
(ศพด.ทต.แมเมาะ)

39 การศึกษา/ งาน
ระดับกอนวัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหครู ศพด.ทต.แมเมาะมี 
โตะทํางานอยูในสภาพใชการ

ไดดี

(1) โตะทํางาน(ไม) ขนาดไมนอยกวา 120
 x 60 x 75 ซม. จํานวน 16 ตัว  ตัวละ 

2,400   บาท หรือ (2) ตามความจําเปน

และเหมาะสม

38,400 กองการศึกษาฯ 
(ศพด.ทต.แมเมาะ)

40 การศึกษา/ งาน
ระดับกอนวัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหครู ศพด.ทต.แมเมาะมี
เกาอี้ทํางานอยูในสภาพใชการ

ไดดี

(1) เกาอี้ทํางาน จํานวน 16 ตัว  ตัวละ 
1,000   บาท หรือ (2) ตามความจําเปน

และเหมาะสม

16,000 กองการศึกษาฯ 
(ศพด.ทต.แมเมาะ)

41 การศึกษา/ งาน
ระดับกอนวัยเรียน

ครุภัณฑ        ครุภัณฑ      
งานบานงานครัว

เพื่อให ศพด.ทต.แมเมาะมี
วัสดุครุภัณฑงานบานงานครัว 

เพียงพอตอการดําเนินงาน

(1) ตูตั้งพื้น แบบอลูมิเนียมบานคู จํานวน
 1 ตู  หรือ (2) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

15,000 กองการศึกษาฯ 
(ศพด.ทต.แมเมาะ)

42 การศึกษา/ งาน
ระดับกอนวัยเรียน

ครุภัณฑ        ครุภัณฑ      
คอมพิวเตอร

เพื่อใหมีเครื่องสํารองไฟไวใช
ในการดําเนินงานดานการ

จัดการเรียนการสอนของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

แมเมาะ

(1) เครื่องสํารองไฟ ขนาด 2 kva จํานวน
 1 เครื่อง หรือ (2) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

15,000 กองการศึกษาฯ 
(ศพด.ทต.แมเมาะ)
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 238

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

43  การศึกษา/ งาน
ระดับกอนวัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหหองสมุดและหอง
คอมพิวเตอรมีความพรอมใน

การจัดการเรียนการสําหรับ

เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล

แมเมาะ

(1) เครื่องปรับอากาศแบบแขวนติดผนัง
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000  

BTU ราคาเครื่องละ 40,000 บาท จํานวน

 5 เครื่อง หรือ (2) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

200,000    กองการศึกษาฯ 
  (โรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ)

44  การศึกษา/ งาน
ระดับกอนวัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหหองเรียนคอมพิวเตอรมี
ความพรอมในการจัดการเรียน

การสอนและเอื้อตอการเรียนรู

สําหรับเด็กนักเรียน

(1) โตะคอมพิวเตอรเด็กพรอมเกาอี้ ขนาด
 ไมนอยกวา 80x60x65 ซม. จํานวน 30 

ชุดๆ ละ 5,000 บาท หรือ (2) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

150,000    กองการศึกษาฯ 
  (โรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ)

45  การศึกษา/ งาน
ระดับกอนวัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชเก็บเอกสารงานดาน
ธุรการและเอกสารทางการเงิน

ของโรงเรียนเทศบาลแมเมาะ

(1) ตูเหล็กเก็บเอกสารบานกระจกขนาด  
 4 ฟุต  ขนาดไมนอยกวา ยาว 118 ล. 40

 ซม. ส. 87 ซม. ราคาตูละ 5,000 บาท 

จํานวน 4 ตู หรือ (2) ตามความจําเปน

และเหมาะสม

20,000    กองการศึกษาฯ 
  (โรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ)

46  การศึกษา/ งาน
ระดับกอนวัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชสําหรับปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ

(1) โตะทํางาน จํานวน 8 ตัว หรือ (2) 
ตามความจําเปนและเหมาะสม

30,000    กองการศึกษาฯ 
  (โรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ)

47  การศึกษา/ งาน
ระดับกอนวัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชสําหรับกิจการงานสาร
บรรณของโรงเรียนเทศบาลแม

เมาะ

(1) เครื่องเจาะกระดาษและเขาเลมแบบ
ยกมือจํานวน 1 เครื่อง หรือ (2) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

12,000    กองการศึกษาฯ 
  (โรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ)
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 239

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

48 การศึกษา
งานระดับกอนวัย

เรียนฯ

ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

เพื่อใหหองเรียนมีโทรทัศน
สําหรับเปนสื่อในการจัดการ

เรียนการสอนที่เพียงพอและ

เอื้อตอการเรียนรูสําหรับเด็ก

นักเรียน

(1) จัดซื้อโทรทัศนสี แอล อี ดี
 (LED TV )  จํานวน 11 เครื่อง หรือ (2) 

ตามความจําเปนและเหมาะสม

88,000            กองการศึกษาฯ 
  (โรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ)

49 การศึกษา
งานระดับกอนวัย

เรียนฯ

ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

เพื่อความปลอดภัยและสะดวก
ในการมองเห็นของเด็กนักเรียน

(1) ขาแขวนทีวี ยึดติดผนัง
พรอมติดตั้ง จํานวน 17 ชุดๆละ 1,200 

บาท หรือ (2) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

20,400            กองการศึกษาฯ 
  (โรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ)

50 การศึกษา
งานระดับกอนวัย

เรียนฯ

ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

เพื่อใหหองเรียนมีเครื่องเลน
DVD สําหรับเปนสื่อในการ

จัดการเรียนการสอนที่เพียงพอ

และเอื้อตอการเรียนรูสําหรับ

เด็กนักเรียน

(1) เครื่องเลน DVD  จํานวน 
10 เครื่องๆละ 2,200 บาท หรือ (2) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

22,000            กองการศึกษาฯ 
  (โรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ)

51 การศึกษา
งานระดับกอนวัย

เรียนฯ

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงานดาน
เอกสารของโรงเรียนเทศบาล

แมเมาะ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

(1) เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 
ขาวดํา (30 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง 

หรือ (2) ตามความจําเปนและเหมาะสม

7,900 7,900          7,900          7,900             กองการศึกษาฯ 
  (โรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

52 การศึกษา
งานระดับกอนวัย

เรียนฯ

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงานดาน
เอกสารของโรงเรียนเทศบาล

แมเมาะ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

(1) เครื่องพิมพชนิดเลเชอร/ชนิดLED สี 
แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง หรือ (2)

 ตามความจําเปนและเหมาะสม

12,000    กองการศึกษาฯ 
  (โรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ)

53 การศึกษา
งานระดับกอนวัย

เรียนฯ

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงานดาน
เอกสารของโรงเรียนเทศบาล

แมเมาะ และใชสําหรับหอง

คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการ

สอน

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

(1) เพื่อใชจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 30 เครื่องๆ 

ละ 3,200 บาท หรือ (2) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

96,000    กองการศึกษาฯ 
  (โรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ)

54 การศึกษา
งานระดับกอนวัย

เรียนฯ

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชสําหรับกิจกรรมใน
โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ

(1) พัดลมอุตสาหกรรม 24 นิ้ว สามขา 
จํานวน 4 ตัวๆ ละ 4,000 บาทพรอม

ติดตั้ง หรือ (2) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

16,000    กองการศึกษาฯ 
  (โรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ)
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 241

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

55 การศึกษา
งานระดับกอนวัย

เรียนฯ

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชสําหรับกิจกรรมใน
โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ

(1) พัดลมติดเพดานขนาดใบพัด 16 นิ้ว 
จํานวน 6 ตัวๆ ละ  2,500    บาท พรอม

ติดตั้ง หรือ (2) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

15,000    กองการศึกษาฯ 
  (โรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ)

56 การศึกษา
งานระดับกอนวัย

เรียนฯ

ครุภัณฑ  ครุภัณฑ
งานบานงานครัว

เพื่อใชสําหรับเก็บวัสดุอุปกรณ
ในการจัดทําอาหารโรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ

(1) ตูกับขาวอลูมิเนียบแบบ 6 ประตู 3 
ชั้น ขนาดไมนอยกวา กวาง 75 ซม. สูง 

150 ซม.  จํานวน 2 ตูๆ ละ 3,300 บาท 

หรือ (2) ตามความจําเปนและเหมาะสม

6,600    กองการศึกษาฯ 
  (โรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ)

57 การศึกษา
งานระดับกอนวัย

เรียนฯ

ครุภัณฑ  ครุภัณฑ
งานบานงานครัว

เพื่อใชสําหรับจัดเก็บยาสามัญ 
และสะดวกในการปฐม

พยาบาลเบื้องตนสําหรับเด็กใน

โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ

(1) ตูเวชภัณฑยาอลูมิเนียม จํานวน 1 ตู 
หรือ (2) ตามความจําเปนและเหมาะสม

5,500    กองการศึกษาฯ 
  (โรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ)

58 การศึกษา
งานระดับกอนวัย

เรียนฯ

ครุภัณฑ  ครุภัณฑ
งานบานงานครัว

เพื่อใชสําหรับเก็บชุดการแสดง
ของเด็กนักเรียนในการรวม

กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน

และสวนราชการที่ขอ

สนับสนุนการแสดง

(1) ตูเสื้อผา บานพับ 2 ประตู  จํานวน 2
 ตูๆ ละ 3,000 บาท หรือ (2) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

6,000    กองการศึกษาฯ 
  (โรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

59 งานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

สามารถเก็บเอกสารไดอยาง

เปนระเบียบเรียบรอย คนหา

ไดอยางสะดวก

(1) ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บานประตู 
จํานวน 3 ตูๆ ละ 5,000 บาท ขนาด 915

 W x 457 D x 1830 H mm. 3 แผนชั้น

เหล็กปรับระดับได หรือ (2) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

15,000 15,000         15,000        15,000        กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

60 งานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

สามารถเก็บเอกสารไดอยาง

เปนระเบียบเรียบรอย คนหา

ไดอยางสะดวก

(1) ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 3 ตูๆ
 ละ 3,800 บาท ขนาด 118.7 (W) x 

40.8 (D) x 87.8 (H) ภายในมีชั้นปรับ

ระดับได 2 ชั้น (3 ชอง) หรือ (2) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

11,400 11,400         11,400        11,400        กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

61 งานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

(1) โตะประชุมพรอมเกาอี้ 50 ที่นั่ง 
ประกอบดวย (1) โตะแบบตอโคง ขนาด 

65x65x75 ซม. จํานวน 2 ตัว (2) โตะ

แบบตอตรง ขนาด 80x60x75 ซม. 

จํานวน 1 ตัว (3) โตะแบบตอตรง ขนาด 

210x60x75 ซม. จํานวน 16 ตัว (4) 

เกาอี้ทํางาน พนักพิงกลางพรอมไฮโดรลิค

 จํานวน 50 (5) เกาอี้ทํางาน พนักพิงสูง

พรอมไฮโดรลิค จํานวน 1 ตัว หรือ (2) 

ตามความจําเปนและเหมาะสม

200,000 200,000       200,000       200,000      กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

62 งานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

(1) โตะรับแขก 1 ชุด หรือ (2) ตามความ
จําเปนและเหมาะสม

15,000 15,000         15,000        15,000        กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

63 งานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

(1) โตะทํางาน จํานวน 5 ตัวๆ ละ 7,000
 บาท ขนาด ก 60 x ย 120 x ส 75 ซม. 

มี 1 ตูเก็บเอกสารดานขวา ล็อคดวย

กุญแจ หรือ (2) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

35,000 35,000         35,000        35,000        กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

64 งานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

(1) เกาอี้ทํางาน แบบมีพนักพิง มีทาวแขน
 ปรับสูงต่ําดวยโชคไฮโดรลิค ขนาดไม

นอยกวา 690 (W) x 720 (D) x 990 (H)

 จํานวน 4 ตัวๆ ละ 3,500 บาท หรือ (2)

 ตามความจําเปนและเหมาะสม

14,000 14,000         14,000        14,000        กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

65 งานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

(1) โพเดียม จํานวน 2 ตัวๆ ละ 13,000 
บาท หรือ (2) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

26,000 26,000         26,000        26,000        กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

66 งานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

(1) ถังน้ําพลาสติก ขนาด 3,000 ลิตร 
พรอมปมน้ํา ขนาด 200 วัตต รวมคา

ติดตั้ง หรือ (2) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

30,000 30,000         30,000        30,000        กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

67 งานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

(1) เตนทสนาม จํานวน 4 ตัว หรือ (2) 
ตามความจําเปนและเหมาะสม

24,000 24,000         24,000        24,000        กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

68 งานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

(1) โตะพับอเนกประสงค จํานวน 4 ตัวๆ 
ละ 1,600 บาท หรือ (2) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

6,400 6,400          6,400          6,400          กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

69 งานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

(1) ลําโพงฮอรนสําหรับติดรถยนต ขนาด
ไมนอยกวา 10 นิ้ว พรอมอุปกรณติดตั้ง 

จํานวน 2 เครื่อง หรือ (2) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

7,000 7,000          7,000          7,000          กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

70 งานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

(1) ตูลําโพงอเนกประสงค ขนาด 15 นิ้ว 
แบบเคลื่อนที่ พรอมไมคลอย หรือ (2) 

ตามความจําเปนและเหมาะสม

10,000 10,000         10,000        10,000        กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

71 งานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

(1) โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 
40 นิ้ว หรือ (2) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

17,000 17,000         17,000        17,000        กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

72 งานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

(1) ไฟไซเรน LED 2 ฟงกชั่น (แฟลช-
กระพริบ, หมุน) ฐานขนาด 6.5 นิ้ว สี

เหลือง จํานวน 2 ตัว หรือ (2) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

2,000 2,000          2,000          2,000          กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 245

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

73 งานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

(1) ไมโครโฟนไรสาย หรือ (2) ตามความ
จําเปนและเหมาะสม

1,500 1,500          1,500          1,500          กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

74 งานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

(1) เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ 
XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens 

(ราคามาตรครุภัณฑ) หรือ (2) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

24,000 24,000         24,000        24,000        กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

75 งานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

(1) เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน 2 
เครื่องๆ ละ 9,500 บาท (ราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ) หรือ (2) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

19,000 19,000         19,000        19,000        กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

76 งานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

(1) เครื่องตัดหญา ชนิดเข็น (ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ) หรือ (2) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

13,000 13,000         13,000        13,000        กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

77 งานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

(1) ตูเย็นแบบ 2 ประตู ขนาด 9 ฟุต หรือ 
(2) ตามความจําเปนและเหมาะสม

15,000 15,000         15,000        15,000        กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 246

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

78 งานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

(1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไมนอย

กวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 

29,000 บาท หรือ (2) ตามความจําเปน

และเหมาะสม

58,000 58,000         58,000        58,000        กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

79 งานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

(1) เครื่องพิมพ multifunction ชนิดเล
เชอร / ชนิดLED สี หรือ (2) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

17,000 17,000         17,000        17,000        กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

80 งานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

(1) เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) หรือ (2) ตามความจําเปน

และเหมาะสม

7,900 7,900          7,900          7,900          กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

81 งานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

(1) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA 
จํานวน 4 เครื่อง หรือ (2) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

23,200 23,200         23,200        23,200        กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

82 งานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

(1) ชั้นวางตะแกรงเหล็ก 3 ชั้น หรือ (2) 
ตามความจําเปนและเหมาะสม

10,000 10,000         10,000        10,000        กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 247

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

83 งานเคหะชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ

ขนสง

เพื่อใชในกิจการงานกองชาง (1) ครุภัณฑรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี 

ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ จํานวน 1

 คัน หรือ (2) ตามความจําเปนและเหมาะสม

787,000 กองชาง

84 งานเคหะชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ เพื่อใชในงานสํารวจโครงการ
กอสราง

(1) ครุภัณฑกลองสํารวจประมวลผล จํานวน
 1 เครื่อง หรือ (2) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

300,000 กองชาง

85 งานเคหะชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

เพื่อใชในงานติดตอสื่อสาร
ภายในกอง

(1) ครุภัณฑ เครื่องรับสงวิทยุ CB 245 MHz 
(ชนิดมือถือ 4 วัตต จํานวน 10 เครื่อง, ชนิด

ประจําที่ 10 วัตต จํานวน 1 เครื่อง) พรอม

เสารับ-สง สัญญาณพรอมอุปกรณการ

ติดตั้ง/คาแรง หรือ (2) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

62,600 กองชาง

86 งานเคหะชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพื่อใชในการซอมแซมปรับปรุง
 ดูแล รักษาถนนภายในเขต

เทศบาลตําบลแมเมาะ

(1) ครุภัณฑรถบดลอเหล็ก ขนาด 3 ตัน 1 
คัน หรือ (2) ตามความจําเปนและเหมาะสม

2,800,000 กองชาง

87 งานเคหะชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในกิจการงานกองชาง (1) ครุภัณฑเครื่องฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 1 เครื่อง หรือ 

(2) ตามความจําเปนและเหมาะสม

8,500 กองชาง
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

88 งานเคหะชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพื่อใชในกิจการงานกอสราง
ของกองชาง

(1) ครุภัณฑเครื่องตัดคอนกรีต 400 mm. 
จํานวน 1 เครื่อง หรือ (2) ตามความจําเปน

และเหมาะสม

46,500 กองชาง

89 งานเคหะชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ เพื่อใชประกอบการตรวจสอบ
ระยะตางๆ ในงานกอสรางได

ถูกตอง

(1) ครุภัณฑเครื่องวัดระยะดิจิตอล 50 เมตร
 จํานวน 2 เครื่อง หรือ (2) ตามความจําเปน

และเหมาะสม

7,800 กองชาง

90 งานเคหะชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

เพื่อใชในการตกแตงดูแล 
บํารุงรักษาสถานที่ภายในเขต 

ทต.แมเมาะ

(1) ครุภัณฑเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 
จํานวน 5 เครื่อง หรือ (2) ตามความจําเปน

และเหมาะสม

47,500 กองชาง

91 ทุกแผนงาน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
เทศบาลตําบลแมเมาะ เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ครุภัณฑสํานักงานที่มีความจําเปนและ
เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน

100,000 ทุกสวนราชการใน
 ทต.แมเมาะ

92 ทุกแผนงาน ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
เทศบาลตําบลแมเมาะ เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีความจําเปนและ
เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน

100,000 ทุกสวนราชการใน
 ทต.แมเมาะ
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

93 ทุกแผนงาน ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
เทศบาลตําบลแมเมาะ เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ครุภัณฑงานบานงานครัวที่มีความจําเปน
และเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน

100,000 ทุกสวนราชการใน
 ทต.แมเมาะ

94 ทุกแผนงาน ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
เทศบาลตําบลแมเมาะ เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพรที่มีความ
จําเปนและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน

100,000 ทุกสวนราชการใน
 ทต.แมเมาะ

95 ทุกแผนงาน ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
เทศบาลตําบลแมเมาะ เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุที่มีความจําเปน
และเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน

100,000 ทุกสวนราชการใน
 ทต.แมเมาะ

96 ทุกแผนงาน ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
เทศบาลตําบลแมเมาะ เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ครุภัณฑกอสรางที่มีความจําเปนและ
เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน

100,000 ทุกสวนราชการใน
 ทต.แมเมาะ
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

97 ทุกแผนงาน ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
เทศบาลตําบลแมเมาะ เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ครุภัณฑการเกษตรที่มีความจําเปนและ
เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน

100,000 ทุกสวนราชการใน
 ทต.แมเมาะ

98 ทุกแผนงาน ครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
เทศบาลตําบลแมเมาะ เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ครุภัณฑการแพทยที่มีความจําเปนและ
เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน

100,000 ทุกสวนราชการใน
 ทต.แมเมาะ

99 ทุกแผนงาน ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
เทศบาลตําบลแมเมาะ เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ครุภัณฑการศึกษาที่มีความจําเปนและ
เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน

100,000 ทุกสวนราชการใน
 ทต.แมเมาะ

100 ทุกแผนงาน ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ

ขนสง

เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
เทศบาลตําบลแมเมาะ เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงที่มีความ
จําเปนและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน

100,000 ทุกสวนราชการใน
 ทต.แมเมาะ
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

101 ทุกแผนงาน ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
เทศบาลตําบลแมเมาะ เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ครุภัณฑโรงงานที่มีความจําเปนและ
เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน

100,000 ทุกสวนราชการใน
 ทต.แมเมาะ

102 ทุกแผนงาน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
เทศบาลตําบลแมเมาะ เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ครุภัณฑสํารวจที่มีความจําเปนและ
เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน

100,000 ทุกสวนราชการใน
 ทต.แมเมาะ

103 ทุกแผนงาน ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
เทศบาลตําบลแมเมาะ เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ครุภัณฑวิทยาศาสตรที่มีความจําเปนและ
เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน

100,000 ทุกสวนราชการใน
 ทต.แมเมาะ

104 ทุกแผนงาน ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
เทศบาลตําบลแมเมาะ เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ครุภัณฑอื่นที่มีความจําเปนและเหมาะสม
ตอการปฏิบัติงาน

100,000 ทุกสวนราชการใน
 ทต.แมเมาะ

- - - - - 19,520,800 794,000 609,300 656,800 -
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สวนที่ 5 
การติดตามและประเมินผล 

 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
เพ่ือทําหนาท่ีในการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการฯ ดังกลาวจะ
ดําเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผูบริหารทองถ่ินอาจมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ
ภายใตขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดท่ีคณะกรรมการฯ กําหนดก็ได และใหคณะกรรมการฯ รายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อยางนอยปละ
สองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

การติดตามถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีดําเนินการอยู โดยท่ี 
“การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมา เพ่ือใหขอมูลปอนกลับ(Feedback) 
เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยู และประสิทธิภาพของวิธีการทํางาน หากไมมีระบบติดตาม
ของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงกวาเกินท่ีกําหนดไว 
กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพ
ของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางงานกับ
กลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ 

ในสวนของ “การประเมินผล” (Evaluation) เปนสิ่งหนึ่งท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลท่ีไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการ ซ่ึง
ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งท่ีจะบงชี้วา แผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการ
ปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสู
ความสําเร็จของแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคล
องกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรวมประชุม เพ่ือกําหนดกรอบ

แนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป ดังนี้ 

1.1 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป อาจ
กําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

(1) ความสอดคลอง (Relevance) ของยุทธศาสตรและกลยุทธท่ีกําหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมหนวยงาน 
(3) ความกาวหนา (Progress) กิจกรรมท่ีกําหนดไวตามแผน โดยมีการติดตามผล  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรท่ีใช

โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการศึกษาถึงผลท่ีไดรับ (Effect) 
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(6) ผลลัพธและผลผลิต (Outcome and Output) เปนการประเมินผลประโยชนท่ีเกิดจาก
การทํากิจกรรมท่ีมีตอกลุมเปาหมายท่ีไดรับบริการ และการประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจาก
กิจกรรม 

(7) การประเมินผลกระทบเปนการศึกษาผลท่ีไดรับรวมยอด (Overall Effect) 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน อาจนําแนวทางท้ังหมดท่ีกําหนดมาใช

หรืออาจเลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปก็ได โดยอยางนอยตองสามารถ
ประเมินความสอดคลองและสามารถวัดความสําเร็จหรือความกาวหนาของแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป อาจกําหนดแนวทาง ดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation)                                                 
หรือการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation)                                                         
หรือการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
ข้ันตอนท่ี 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตามกรอบกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ข้ันตอนท่ี 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามประเมินผลได
ตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 

ข้ันตอนท่ี 4 รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและผลการ
ติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา
ทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี
เปดเผยภายใน 15 วันและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา 30 วัน อยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและตุลาคมของทุกป 
 ข้ันตอนท่ี 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน อาจใหความเห็น/ขอเสนอ แนะ
ในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและโครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินได 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการ 
จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น คือ การประเมินวามีการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน

สี่ปไปปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใด และผลเปนอยางใดเพ่ือท่ีจะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปได 
ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชสมมติฐานในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปฉบับตอไปได ดังนั้น 
การท่ีจะประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปในภาพรวมได จําเปนตองประเมินผลการปฏิบัติในแตละกลยุทธกอน เพ่ือ
นําไปสูการวัดความสําเร็จของแตละโครงการ ซ่ึงจะแสดงใหเห็นไดวาการพัฒนาเปนไปในแนวทางใด บรรลุ
วัตถุประสงคของการพัฒนาท่ียั่งยืนและตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไม ดังนั้น ในข้ันตนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จะตองติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปใหไดขอมูลท่ีเปนจริง อันจะนํามาสูบทสรุปท่ีไมบิดเบือนจากผลการ
ปฏิบัติจริงท่ีเกิดข้ึน 
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การติดตาม (Monitoring) จะทําใหเราทราบไดวา ขณะนี้ไดมีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปใน
ระยะใดแลว ซ่ึงเทคนิคอยางงายท่ีสามารถใชเปนเครื่องมือในการติดตามได เชน Gant Chart จะทําใหหนวยงาน
สามารถติดตามไดวา การดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป มีการดําเนินการในชวงใด ตรงกําหนดระยะเวลาท่ี
กําหนดไวหรือไม แผนการดําเนินงานประจําปก็จะเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตามผลการดําเนินการ 

การประเมินผล (Evaluation) จะตองมีเกณฑมาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (Indicators) 
เพ่ือใชเปนกรอบในการประเมินเพ่ือใหเกิดความชัดเจน เปนระบบ มีมาตรฐานและเปนท่ียอมรับ ประกอบดวยเกณฑท่ี
สําคัญ ดังนี ้

1. เกณฑความกาวหนา (Progress) 
เปนการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดําเนินงาน กิจกรรมจากเปาหมายท่ีกําหนดตามแผนการ

ประเมินความกาวหนามุงท่ีตอบคําถามวา การดําเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดหรือไม 
เปนไปตามกรอบเวลาหรือไม และประสบกับอุปสรรคอะไรบาง ประกอบดวยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

(1)  ผลผลิตเทียบกับเปาหมายรวมในชวงเวลา เปนการวัดสวนของผลผลิต (Outputs) ของโครงการ
วาบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนท่ีสรางได จํานวนแหลงน้ําขนาดเล็กเพ่ือการเกษตร 
สัดสวนปริมาณงานกอสรางเทียบกับเปาหมายชวงเวลาท่ีกําหนด 

(2)  จํานวนกิจกรรมแลวเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบดวยชุดกิจกรรมตางๆ มากมายจึง
จําเปนตองมีตัวชี้วัดความกาวหนา โดยพิจารณาจํานวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมท่ีไดดําเนินการไปแลวท้ัง
กิจกรรมหลัก กิจกรรมพ้ืนฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริมในชวงระยะเวลาอาจเปนสัปดาห เดือน ไตรมาส หรือ
ระยะของโครงการ (Phase) 

(3)  ทรัพยากรท่ีใชในชวงเวลา เปนตัวชี้วัดความกาวหนาของการใชทรัพยากรในโครงการ ซ่ึง
ครอบคลุมดานงบประมาณโครงการ ไดแก งบประมาณท่ีใชไป งบประมาณท่ีอยูระหวางผูกพันเงินงบประมาณและ
แผนการใชจายงบประมาณโครงการและอัตราการใชบุคลากรสัมพันธกับเวลาในรูปของคนวัน (Man–month) 

(4)  ระยะเวลาท่ีใชไป เปนตัวชี้วัดความกาวหนาเพ่ือดูวาใชเวลาไปเทาใดแลว และเหลือระยะ เวลา
อีกเทาใดจึงจะครบกําหนดแลวเสร็จ โดยจะสามารถใชเปนเกณฑประเมินและควบคุมกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายดาน
เวลา และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาท่ีจะตองใชเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

 
2. เกณฑประสิทธิภาพ (Efficiency) 

การประเมินประสิทธิภาพ เปนการเปรียบเทียบผลลัพธ ท่ีไดกับทรัพยากรท่ีใชไปในการดําเนินงาน
ทรัพยากรท่ีใชนอกจากงบประมาณแลว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาท่ีใชใน
การดําเนินงาน ประกอบดวยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

(1)  สัดสวนผลผลิตตอคาใชจายเปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทางการเงินของโครงการ
เพ่ือใหไดผลท่ีเหมาะสมและคุมคากับการลงทุน ซ่ึงจะใชไดกับการใชจายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สมประโยชน ลด
คาใชจายและประหยัดตนทุนการผลิต 

(2)  ผลิตภาพตอกําลังคน เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตตอบุคลากรหรือเจาหนาท่ีโครงการซ่ึง
นอกจากจะเปนตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานแลว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในการ
ดําเนินการโครงการและจะเปนแนวทางในการปรับขนาดกําลังคนท่ีเหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมและการเพ่ิมเติม
ขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกดวย 
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(3)  ผลิตภาพตอหนวยเวลา เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการผลิตในชวงเวลา อาทิ จํานวนครัวเรือน
ท่ีไดรับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรตอเดือน จํานวนนักเรียนท่ีเขาเรียนตอตามโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในแตละป จํานวนผูประกอบการรายยอยท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนในแตละชวงไตรมาส 

(4)  การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เปนตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดคาใชจายท่ีไมจําเปนในการดําเนินโครงการ การตัดทอนข้ันตอนการ
ปฏิบัติซ่ึงสงผลตอการลดคาใชจายของโครงการ การประหยัดคาพลังงานและคาสาธารณูปโภคการคิดเปนรอยละของ
คาใชจายรวม 

 
3. เกณฑประสิทธิผล (Effectiveness) 

การประเมินประสิทธิผล เปนเกณฑท่ีพิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะดาน โดยจากผลลัพธ
จากการดําเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรของกลุมเปาหมายตามโครงการประกอบดวยตัวชี้วัด 4 
ประการ คือ 

(1)  ระดับการบรรลุเปาหมาย เปนตัวชี้วัดวาโครงการบรรลุเปาหมายดานใดบางและการบรรลุ
เปาหมายสงผลตอประชากรเปาหมายอยางไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรเปาหมาย อาทิ การบรรลุเปาหมายดานเศรษฐกิจ สังคม 

(2)  ระดับการมีสวนรวม เปนตัวชี้วัดความสําเร็จโดยใหความสําคัญกับมติการมีสวนรวม โดย
สามารถอธิบายความสัมพันธเชิงเหตุผลไดวามีสวนรวมของประชาชนสงผลตอระดับความสําเร็จมากนอยเพียงไร และ
โครงการจะปรับปรุงสงเสริมการมีสวนไดอยางไร ระดับการมีสวนรวมสามารถวัดจากจํานวนประชากร ความถ่ีระดับ
และกิจกรรม ซ่ึงครอบคลุมการรวมตัดสินใจ วางแผนติดตามผล 

(3)  ระดับความพึงพอใจ เปนเกณฑวัดระดับการยอมรับ โดยพิจารณาจากสัดสวนของประชากร
เปาหมายท่ีพึงพอใจกับบริการภาครัฐ สัดสวนของครัวเรือนท่ีพอใจการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีโครงการ ระดับความ
พึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 

(4)  ความเสี่ยงของโครงการ เปนตัวชี้วัดประสิทธิผล เพ่ือดูวาโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุ
เปาหมายดานใดดานหนึ่งหรือเปาหมายรวมของโครงการหรือไมซ่ึงคาความเสี่ยงจะประเมินจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะแวดลอมของโครงการหรือไม ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดลอมท้ังระยะสั้นและระยะยาว 

 
4. เกณฑผลกระทบ (Impacts) 

เปนการพิจารณาผลกระทบโดยรวมตอประชากรกลุมเปาหมาย ชุมชน สังคมและหนวยงานในภาพรวม 
เปนผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีท้ังผูมุงหวัง (Intended Impacts) และผลกระทบท่ีไมไดมุงหวัง 
(Unintended Impacts) ซ่ึงอาจเปนผลดานบวกหรือดานลบก็ได ประกอบดวยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 

(1)  คุณภาพชีวิต เปนตัวชี้วัดผลกระทบตอการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุมเปาหมาย อาทิ รายได ความเปนอยู โอกาส ทางการศึกษา การมีงานทํา สุขอนามัย สภาพแวดลอมของครัวเรือน
ชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดสวนครัวเรือนหรือประชากรท่ีไดรับบริการจากโครงการพัฒนาท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีหรือมาตรฐานการดํารงชีวิต 

(2)  ทัศนคติและความเขาใจ เปนตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุงเรื่องทัศนคติและความเขาใจของ
ประชากรกลุมเปาหมายท่ีมีตอโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ท้ังเชิงบวกและลบตอตัวโครงการเองโดยเฉพาะ
วัตถุประสงคและมาตรการนโยบาย ผลประโยชนของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และทัศนคติตอ
ผูบริหารและเจาหนาท่ีโครงการ 
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(3)  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปนตัวชี้วัดผลกระทบโดยใหความสําคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุมเปาหมาย โดยเปรียบเทียบระยะกอนหลังมีโครงการ อาทิ สัดสวนของครัวเรือนท่ียอมรับเทคโนโลยี
การผลิตท่ีรักษาสิ่งแวดลอม จํานวนเกษตรกรท่ีทําการเกษตรแบบธรรมชาติยิ่งข้ึน การปฏิบัติของยวด ยานโดยเคารพ
กฎจราจรมากข้ึน การออกมาใชสิทธิเลือกตั้งมากข้ึนและลดละพฤติกรรมการซ้ือสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมท่ีมิ
ชอบในการปฏิบัติหนาท่ี 

 
5. เกณฑความสอดคลอง (Relevance) 

เกณฑการประเมินความสอดคลองมุงความสอดคลอง พิจารณาวาวัตถุประสงคของโครงการสอดคลอง
กับความตองการหรือสามารถแกไขปญหาตามท่ีกําหนดไวแตตนหรือไม ซ่ึงจําเปนตองมีการประเมินความตองการท่ี
แทจริง ตลอดจนจะตองตอบคําถามดวยวา แนวทางการพัฒนาและกลยุทธท่ีใชในการดําเนินงานสอดคลองกับการ
แกไขปญหาท่ีเปนจริงไดหรือไม ประกอบดวยตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 

(1)  ประเด็นปญหาหลัก ซ่ึงพิจารณาจากจํานวนเรื่องหรือประเด็นปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ท้ังท่ี
ไดรับการแกไขแลวและท่ียังไมสามารถแกไข รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญของปญหาตามความเรงดวนตามความ
รุนแรงของปญหา 

(2)  มาตรการหรือกลยุทธในการแกไขปญหา เปนตัวชี้วัดความสอดคลองกับการแกไขปญหา ซ่ึงเปน
มาตรการระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูไดจากมาตรการท่ีผูบริหารโครงการนํามาใชตลอดชวงระยะ เวลาของ
การดําเนินโครงการ และความสอดคลองกับปญหาหลัก 

(3)  ความตองการหรือขอเรียกรองของประชากรกลุมเปาหมาย เปนตัวชี้วัดถึงความตองการของ
ผูรับบริการในการแกไขปญหาท่ีประสบอยู อาทิ คําเรียกรอง ขอรองทุกข ใหแกไขปญหาเพ่ือสนองตอบประชากร
กลุมเปาหมายตามโครงการท่ีไมไดรับผลประโยชนจากการดําเนินโครงการหรือไดรับความเสียหายจากการดําเนิน
โครงการ ซ่ึงจะเปนตัวชี้ความสอดคลองในการดําเนินโครงการและสนองตอบตอความตองการของประชากรเปาหมาย 

 
6. เกณฑความย่ังยืน (Sustainability) 

เปนเกณฑการพิจารณาท่ีสืบเนื่องมาจากความสอดคลอง โดยพิจารณาระดับความตอเนื่องของกิจกรรม
วาจะสามารถดําเนินตอไปไดโดยไมมีการใชงบประมาณจากภายนอกโครงการความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได 
นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนท่ีแหงใหม ประกอบดวยตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 3 ประการ 
คือ 

(1)  ความอยูรอดดานเศรษฐกิจ เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรทางการเงินของโครงการ อาทิ 
จํานวนงบประมาณของโครงการ แผนการใชจายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดสวนคาใชจายเทียบกับผลผลิตท่ีได 
ปริมาณเงินทุนสํารอง แหลงสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จํานวนและขนาดกองทุนดําเนิน
โครงการ ซ่ึงเปนตัวบงชี้ถึงความอยูรอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 

(2)  สมรรถนะดานสถาบัน เปนตัวชี้วัดความสามารถของหนวยงานในการบริหารโครงการพัฒนา
องคกรประชาชน การมีสวนรวมของหนวยงานท่ีเก่ียวของระดับการมีสวนรวมของประชากรกลุมเปาหมายใน
กระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการและการปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติท่ีเอ้ือตอการดําเนิน
โครงการ 

 
 
 



257 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561 – 2564)  

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 257 
 

(3)  ความเปนไปไดในการขยายผล เปนตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการ
พ่ึงตนเอง โอกาสและชองทางในการขยายผลการดําเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสําเร็จดวยดี ท้ังการขยายผล
ตามแนวราบ กลาวคือ การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ การเพ่ิมจํานวนประชากรเปาหมาย การขยายกําลังผลิตของ
โครงการเดิม และการขยายผลในแนวดิ่ง ไดแก การขยายพ้ืนท่ีโครงการ การขยายเครือขายโครงการออกไปท่ัวภูมิภาค 
และการยกระดับโครงการเปนระดับชาติ 

 
7. เกณฑความเปนธรรม (Equity) 

เปนเกณฑท่ีมุงใหเกิดความเปนธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธผลกระทบจาก
การดําเนินโครงการ โดยยึดหลักการวาประชากรกลุมเปาหมายจะไดรับประกันเรื่องความเปนธรรม ความเสมอภาค
ความท่ัวถึงในการรับบริการ การจัดสรรคุณคา (Values) และการกระจายผลตอบแทนท่ีเสมอภาคเทาเทียมกัน 
ประกอบดวยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 

(1)  ความเปนธรรมระหวางกลุมอาชีพ เปนตัวชี้วัดความเปนธรรมโดยใหความสําคัญทุกกลุมยอยใน
สังคม อาทิ ความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหลงน้ําแกกลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพอ่ืน การจัดหาตําแหนง
ใหกับผูวางงานและผูถูกเลิกจาง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปญหาวิกฤติเศรษฐกิจท่ีจัดใหแกประชากรทุกสาขา
อาชีพ 

(2)  ความเปนธรรมระหวางเพศ เปนตัวชี้วัดท่ีใหความสําคัญเรื่องความเปนธรรมระหวางเพศ ซ่ึงเปน
ตัวชี้วัดท่ีมีความสําคัญมากข้ึนในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูวาการดําเนินโครงการใหความเสมอภาคระหวาง
เพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหวางเพศหรือไม โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเทาเทียมในโอกาส บทบาทระหวาง
ชาย/หญิง การปฏิบัติท่ีเคารพสิทธิของสตรี 

(3)  ความเปนธรรมระหวางชนรุน เปนตัวชี้วัดท่ีเนนความเปนธรรมระหวางชนรุน ระหวางชนรุน
ปจจุบันและชนรุนอนาคต ซ่ึงอาจเก่ียวของกับการจัดสรร/ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน 
โครงการพัฒนาขนาดใหญโครงการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและผลกระทบดานสังคม โดยคํานึง ถึง
ชนรุนอนาคต ซ่ึงจะเปนผูไดรับผลกระทบจากการตัดสินและการดําเนินโครงการในปจจุบัน 

 
8. เกณฑความเสียหายของโครงสราง (Externalities) 

เปนเกณฑท่ีสําคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเปนหลักประกันวาการดําเนินโครงการไมกอใหเกิดความ
เสียหายหรือผลกระทบลบตอสังคมหรือชุมชน ประกอบดวยตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 

(1)  ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เปนตัวชี้วัดความเสียหายดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงผลจากการดําเนินการ 
โดยเปนการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจริงกับการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในชวงกอนทํา
โครงการเพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของทุกฝายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะท่ีเหมาะสม 
และเปนธรรมแกผูเสียหาย เพ่ือเปนหลักประกันความเสี่ยงใหกับสังคม และเปนมาตรฐานทางจริยธรรมของผูอนุมัติ
และผูดําเนินโครงการ 

(2)  ผลกระทบดานเศรษฐกิจ เปนตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางดานเศรษฐกิจท่ีเกิดจาก
โครงการพัฒนา ในลักษณะของผลกระทบภายนอก ซ่ึงสรางภาระใหกับประชาชนและชุมชนโดยรอบท่ีตองแบกรับ
คาใชจายเปนตนทุนทางสังคมท่ีตองเสียไป อาทิ พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีตองถูกน้ําทวมเสียหายจากอุทกภัย 
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(3)  ผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม เปนตัวชี้วัดความเสียหายท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการและ
สงผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดําเนินงานท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการสูญเสีย
โครงสรางแบบแผนและวิถีการดําเนินชีวิตท่ีดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอ้ือ
อาทร ความรวมมือและความชวยเหลือเก้ือกูลของชุมชนดังเดิม 
 เกณฑและตัวชี้วัดดังกลาวขางตน สามารถใชเปนเครื่องมือในการประเมินผล โครงการซ่ึงครอบคลุมมิติดาน
เศรษฐกิจ สังคม มิติดานการบริหารจัดการ มิติดานทรัพยากร และมิติดานสิ่งแวดลอม เกณฑและตัวชี้วัดจะเปนประโย
ชนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรและโครงการ โดยกําหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพ่ือประมาณเปน
ตัวชี้วัดรวมของแตละแผนยุทธศาสตรหรือโครงการตอไป 
 

2. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 กําหนดใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว โดย 

(1) พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ี
กําหนดไว โดยดําเนินการใหเสร็จภายใน 60 วันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย และดําเนินการตาม
แนวทางท่ีกําหนดไวตามนัยหนังสือดังกลาวขางตนและเอกสารคําอธิบายแนวทางปฏิบัติ 

(2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินสามารถนําเอาแบบสําหรับการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมาใชเปนกรอบหรือ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดตามความเหมาะสม เพ่ือรวบรวมรายงานใหผูบริหาร
ทองถ่ินทราบ และเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป โดยแบบสําหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ มีดังนี้ 

(2.1) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) เปนเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและ
ประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม/โครงการ ตลอดจนกลยุทธ/แผนงาน ซ่ึงตัวบงชี้การปฏิบัติงานจะเปนการรวบรวม
ขอมูลเก่ียวกับปจจัยนําเขา (Inputs) กระบวนการ (Processes) ผลผลิต (Outputs) และผลกระทบ (Impacts) อัน
จะชวยในการวิเคราะหการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการทํางานตอไป เง่ือนไขสําคัญ
ของตัวแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน ก็คือ การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (Key Stakeholders) ในการกําหนดตัว
บงชี้ เพราะจะเปนการสรางความเขาใจรวมกัน ตลอดจนการใชตัวบงชี้เหลานั้นในการดําเนินการชวยในการตัดสินใจ
ไดตอไป 

(2.2) แบบบัตรคะแนน  (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนนของ Kaplan & Norton เปน
แนวคิดท่ีเชื่อวา การทําความเขาใจองคกร ตลอดจนภาพรวมท่ีเกิดข้ึนในองคกรสามารถเห็นไดจากผลลัพธและการ
ปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึน ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใชในการวัดประสิทธิผลโดยจะพิจารณาจากการปฏิบัติงานและผลลัพธท่ี
เกิดข้ึน ซ่ึงเปนการทําความเขาใจถึงภาพรวมขององคกรหรือระบบตางๆ ขององคกรท่ีมีผลตอพฤติกรรมของบุคคลใน
องคกร โดยใชเปนกรอบการวัดและประเมินผลระบบปฏิบัติงานดวยการมององครวมหรือภาพรวมท่ีเกิดข้ึนในองคกร 
ซ่ึงสามารถแบงเปนองคประกอบยอยๆ เชน ดานการเงิน ดานลูกคาหรือผูรับบริการ ดานกระบวนการภายในองคกร 
และดานนวัตกรรมและการเรียนรู ตัวแบบ Scorecard จึงสามารถชวยองคกรสามารถพัฒนา เชื่อมตอและปฏิบัติตาม
กลยุทธท่ีกําหนดไวไดการนําตัวแบบ Scorecard แบบใหม หรือ BSC เปนการมุงเนนความสําคัญของคุณคาสูงสุดของ
ผูมีสวนไดเสีย กระบวนการสูความเปนเลิศ การปรับปรุงใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู และความพึงพอใจของผูมีสวนได
เสีย 
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(2.3) แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์  (Result Framework Model ; RF) เปนตัวแบบท่ีสอดคลองกับการทํา
แผนกลยุทธอยางมาก ลักษณะของตัวแบบนี้ถือไดวาเปนตัวแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ โดยจะพิจารณาวาแผนกับการ
ปฏิบัติท่ีเกิดข้ึนเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม อันดูไดจากผลระยะกลาง (Intermediate Result ; Irs) ตางๆ วา
เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไวหรือไม การกําหนดเปาหมายและผลระยะตางๆ ไวกอนลวงหนาเชนนี้ ทําใหสามารถ
นําไปพัฒนากลยุทธการดําเนินการตอไปได รวมท้ังยังสามารถใชเปน เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลไดอีกดวย 

(2.4)  แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ถือเปนตัวแบบหนึ่งท่ีคอนขางแพรหลายในการประเมินผล 
ซ่ึงตัวแบบดังกลาวจะชวยใหการประเมินมีความสอดคลองระหวางปจจัยนําเขากระบวนการและผลลัพธ กับ
วัตถุประสงคของแผนงาน กิจกรรม โครงการนั้นๆ ตลอดจนมีความครอบคลุมในประเด็นตางๆ ท้ังในลักษณะ 
Formative และ Summative โดยตัวแบบเชิงเหตุผลจะเก่ียวของกับการประเมินถึงบริบท ( Context) การ
ดําเนินการ (Implementation) และผลท่ีเกิดข้ึน (Outcomes) ตลอดจนครอบคลุมไปถึงผลลัพธ ผลท่ีเกิดข้ึนและ
ผลกระทบ  

(2.5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  (Process Performance Measurement System ; 
PPMS) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เปนระบบการประเมินท่ีมีแนวความคิดคลายคลึงกับตัวแบบ
ตัวบงชี้การปฏิบัติงานเปนการพิจารณาถึงหนาท่ีของระบบตางๆ ในลักษณะภาพรวมขององคกรเพ่ือท่ีจะนําไปสูการ
พัฒนา ซ่ึงระบบการวัดดังกลาวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันนําไปสูการพัฒนากรอบ
ความคิดและการสรุปบทเรียนท่ีเกิดข้ึนตอไป  

(2.6) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาท่ีเกิดข้ึน (Problem-Solving 
Method) การประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาท่ีเกิดข้ึน ถือเปนวิธีการประเมินท่ีสําคัญอีกวิธีการ
หนึ่ง เนื่องจากวิธีการดังกลาวจะเนนท่ีการนําความรูท่ีมีอยูกลับมาใช (Reusable Knowledge) ใหเกิดประโยชน ใน
ขณะเดียวกันถือเปนการทดสอบความรูท่ีมีอยูวาเหมาะสมหรือสามารถใชไดจริงในสถานการณปจจุบันหรือไม ซ่ึง
ในทางภววิทยา (ontology) แลวถือเปนการแสวงหาความรูท่ีคอนขางทาทาย เพราะเปนท้ังการตรวจสอบองคความรู
และการสรางองคความรูใหมการนําวิธีการแกปญหามาใชในการประเมินแผนจึงถูกออกแบบใหมีลักษณะของการ
ประเมินเชิงวิเคราะหแผนและรูปแบบของเนื้อหางานเก่ียวกับการวิพากษแผน ซ่ึงจะใสหรือนําเขาไปใชในการประเมิน
แผนนั้นๆ 

(2.7) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Methods) เปนวิธีการประเมินท่ีให
ความสําคัญกับการกระทํา ท้ังในรูปของการกระทําหรือการตัดสินใจของผูมีสวนเก่ียวของกับกิจกรรม/โครงการหรือ
แผนงานนั้นๆ โดยมุงสรางความรูสึกเปนเจาของ (Sense of Ownership) ของผูมีสวนเก่ียวของ ท้ังยังใหผูมีสวน
เก่ียวของไดรวมติดตามและประเมินผลของโครงการนั้นๆ อีกดวยการประเมินโดยวิธีการแบบมีสวนรวมจึงมุงเนนท่ี
การเรียนรูของชุมชนทองถ่ินและมุมมองของภาคประชาชนท่ีจะเขารวมตอบสนองและกําหนดแผนงานของโครงการ 
ตลอดจนรูปแบบการดําเนินการ โดยเริ่มตั้งแตการกําหนดประเด็นปญหา การวางแผน การปฏิบัติงานและการติดตาม
และประเมินผลท่ีเกิดข้ึน รวมถึงการสรุปบทเรียนเพ่ือการถายทอดความรูตอไป นอกจากนี้ผลท่ีไดท้ังจากการติดตาม
และการประเมินผลยังใชเปนขอมูลเสนอตอผูกําหนดนโยบายอีกดวย 

(2.8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เปนการพิจารณาถึงผลท่ีเกิดข้ึนอยางเปน
ระบบ ท้ังผลในดานบวก-ดานลบ ผลท่ีเกิดข้ึนโดยท่ีตั้งใจในระดับตางๆ อันเกิดจากการดําเนินการตามแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมท่ีกําหนดไว การประเมินผลกระทบจะชวยใหทราบวาผลการดําเนินอยางกวางขวาง เปนระบบอัน
กระทบตอผูมีสวนไดสวนเสียในทุกฝาย โดยการประเมินผลกระทบจะเปนการวัดถึงผลท่ีเกิดข้ึน (Outcomes) และ
ผลกระทบตางๆ (Impacts) ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการวามีผล หรืออิทธิพลอยางไรท้ังตอปจจัยภายในและภายนอก 
ในขณะเดียวกันก็จะชวยใหทราบถึงตนทุนของกิจกรรมตางๆ ท่ีตองใช อันจะเปนสิ่งท่ีใชกําหนดไดตอไปวาควรจะมี
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การขยาย ระงับ เพ่ิมเติมกิจกรรม โครงการอะไร อยางไร และนอกจากนี้การประเมินผลกระทบยังใหทางเลือกในการ
ตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย 

(2.9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) เปนเครื่องมือชนิดหนึ่งท่ีใชในการ
ตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติ โดยตัวแบบดังกลาวจะแสดงในรูปของตารางโดยท่ีใน
แนวนอนจะมีระดับแบงผลของความรุนแรง และแนวตั้งจะแสดงความถ่ีท่ีเกิดข้ึน เพ่ือท่ีจะกําหนดอัตราสําหรับความ
บกพรองหรือความเสี่ยงท่ีมีผลตอความปลอดภัย โดยสวนใหญแลวตัวแบบดังกลาวเปนท่ีนิยมในทางการแพทยและ
สาธารณสุขซ่ึงจะใชเปนตัวแบบในการประเมินอัตราความเสี่ยงของโรคหรือใชในการติดตาม เฝาระวังสุขภาวะหรือ
อุบัติการณของโรคตามพ้ืนท่ีตางๆ  

 
(2.10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) เปนเครื่องมือหนึ่งท่ีใชในการกําหนด

วาในขณะนั้นองคกรมีจุดแข็งและจุดออนอยางไร และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา ซ่ึงประโยชนตอการพัฒนา
องคกร รวมถึงการกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ โดยตัวแบบการประเมินตนเองมีข้ันตอน
ในการดําเนินการ ดังนี้ (1) ประเมินจุดแข็งและจุดออนขององคกร (2) กําหนดวัตถุประสงค เปาหมายหลักและ
เปาหมายยอย (3) กําหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง (4) เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงท่ีเหมาะสมและเปนไปได (5) 
กําหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการ และ (6) ดําเนินการ 

(2.11) แบบอ่ืนๆ เปนแบบท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดข้ึน ท้ังนี้ตองอยูภายใตกรอบตาม
ขอ 1 - 10 หรือเปนแบบผสมก็ได 

สําหรับเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (ยุทธศาสตรและโครงการ)นั้น 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน สามารถประเมินจากเอกสาร รายงาน สัมภาษณผูเก่ียวของ
และแบบสอบถาม ดังนี้ 

(1) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบตางๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใชเครื่องมือใด
ในการทดสอบและการวัด เชน การทดสอบและการวัดโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เปนตน 

(2) การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยวหรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปนการ
ยืนยันวา ผูมีสวนเก่ียวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดรับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลจะตองกําหนดแนวทางทางการสัมภาษณดวย โดยท่ัวไปการสัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-formal interview) ซ่ึงใชแบบสัมภาษณแบบมี
โครงสราง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal 
interview) ซ่ึงคลายๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตรอง ไมเครงครัดในข้ันตอน และลําดับของขอความ การ
ดําเนินการสัมภาษณมักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณกวางๆ ท่ีเปนสาระสําคัญท่ีตองการ การใหไดขอมูลการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตรโดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณแบบไมเปนทางการ 2 วิธี คือ 

(2.1) การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เปนการสัมภาษณในรูปแบบของการ
สนทนาระหวางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผูใหขอมูล เปนการขอขอมูลเพ่ิมเติมหรือขอคําอธิบายเหตุผล 
และผลของยุทธศาสตรท่ีไดรับ การสัมภาษณแบบนี้นอกจากจะไดขอมูลแลวยังเปนการพัฒนาสัมพันธภาพท่ีดี สราง
ความเชื่อถือไววางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกดวย  

(2.2) การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) เปนการสนทนาซักถามผูใหขอมูลหลักบางคนใน
หมูบาน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู ความเขาใจในประเด็นยุทธศาสตรมากกวาคนอ่ืนๆ มีประสบการณดานการ
พัฒนาทองถ่ิน การวางแผน 
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(3) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใชการสังเกต เพ่ือเฝาดูวา
กําลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาทองถ่ิน ตองมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการ
สังเกต การสังเกต คือการเฝาดูสิ่งท่ีเกิดข้ึนอยางเอาใจใสและละเอียดถ่ีถวน โดยใชประสาทสัมผัสหลายอยางพรอมๆ 
กัน เชน ตาดูหูฟง ถาสิ่งนั้นสัมผัสไดก็ตองสัมผัส ในการเก็บขอมูลเพ่ือติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้นการ
สังเกตจะกระทําควบคูกับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และสัมภาษณ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีรอบดาน 
สามารถนํามาวิเคราะหหาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธกับสิ่งตางๆ ในปรากฏการณของยุทธศาสตร
ได การสังเกตในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรในเชิงคุณภาพสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท 

(1) การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) เปนวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับบุคคล ชุมชนหรือหมูบาน มีกิจกรรมรวมกัน ซ่ึงการสังเกตแบบมีสวนรวมนี้มี
ลักษณะเดน คือ 

-  มีเปาหมายเพ่ือการเขารวมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอยางละเอียด  
-  มีความตระหนักถึงสิ่งตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรมนั้นใหครอบคลุมมากท่ีสุด และชัดเจนมาก

ท่ีสุด 
-  เอาใจใสตอทุกอยางท่ีเกิดข้ึน สังเกตใหกวางขวางท่ีสุด 
-  ใชประสบการณท้ังในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 
-  ทบทวนยอนหลังภายหลังจากการสังเกตในแตละวัน 
-  จดบันทึกอยางละเอียด 

(2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของสมาชิกในสังคม หมูบาน/
ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไมมีความสัมพันธเก่ียวของกับกิจกรรมท่ีสังเกตและผูท่ีอยูใน
กิจกรรมนั้นๆ ก็ไมรูตัววาตนเองถูกสังเกต 

(4) การสํารวจ (surveys) ในท่ีนี้หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็นการรับรู ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความตองการของยุทธศาสตร คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะตองมีการบันทึกการสํารวจ 
และทิศทางการสํารวจ 

(5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนามีความจําเปนอยางยิ่ง
ท่ีจะตองใชเอกสาร ซ่ึงเปนเอกสารท่ีเก่ียวของกับประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาและความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ิน สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ตลอดจนการกําหนดเปาหมาย กลยุทธ และวิสัยทัศน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เม่ือไดดําเนินการติดตามแลว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจะตองทําการ
วิเคราะหขอมูลและประเมินผล ดังนี้ 

(1) ขอมูลเชิงปริมาณ เปนขอมูลท่ีเกิดจากคําถาม เชน ใครเขารวมหรือมีสวนรวมในกรบวนการ
วางแผน การจัดทํายุทธศาสตร ผูเขารวมมีก่ีคน ก่ีกลุม มีท่ีมาอยางไร ผลลัพธในเชิงปริมาณท่ีไดเปนแบบตัวเลข สถิติ
ตางๆ ขอมูลเชิงปริมาณจึงเปนขอมูลท่ีแสดงจํานวน เชน จํานวนคนรวมกิจกรรมแยกตามเพศ จํานวนกิจกรรมท่ีถูก
ระบุวาเปนกิจกรรมท่ีเสริมสรางความสามัคคี เปนตน 
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(2) ขอมูลเชิงคุณภาพ เปนขอมูลท่ีเก็บรวบรวมคุณภาพของเรื่องนั้นๆ เชน หมูบานนี้มีความเจริญ มี
ความเปนเมืองหรือชนบทมากนอยเพียงใด จากการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนานี้หมูบานมีปญหาอะไรบาง ผลของ
การพัฒนาตามยุทธศาสตรแตละดานของหมูบานเปนอยางไร ผลของคนเปนอยางไร ขอมูลเชิงคุณภาพ เปนขอมูลท่ี
อธิบายปรากฏการณในพ้ืนท่ีในลักษณะอยางลึกซ้ึง เปนขอมูลท่ีมีความสัมพันธและเชื่อมโยงความเปนเหตุเปนผลของ
ยุทธศาสตร ผลของเชิงคุณภาพจึงเปนเรื่องของความพึงพอใจของประชาชนในหมูบาน ชุมชน หรือผูมีสวนไดเสีย
ท้ังหมด 
 ความสําเร็จของการนํายุทธศาสตรการพัฒนาไปใช วัดความสําเร็จไดจาก 

(1) บรรทัดฐานดานความพึงพอใจของผูรับบริการ (client satisfaction criterion) 
(2) บรรทัดฐานดานเวลา (time criterion) 
(3) บรรทัดฐานดานการเงิน (monetary criterion) 
(4) บรรทัดฐานดานประสิทธิผล (effectiveness criterion)  
  

3. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

3.1  ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
การติดตามและประเมินผลคุณภาพของโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนา ไมใชอยูท่ีผลผลิตท่ีเกิดจากการ

ดําเนินโครงการ ซ่ึงเปนผลงานเชิงประจักษทางกายภาพเพียงอยางเดียว เพราะยังไมใชผลสัมฤทธิ์ของโครงการ แตตอง
ประเมินผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดจากผลงานของโครงการ ซ่ึงมักจะเกิดภายหลังจากสิ้นสุดโครงการไปแลว จึงมัก
ปรากฏวาไมมีการดําเนินงานในสวนของการคนหาและพิสูจนผลลัพธ เพราะใชเวลานานกวาจะเห็นผล องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจึงเนนการลุยจัดทําโครงการไปขางหนามากกวาจะมองยอนหลังไปดูวาผลงานท่ีดําเนินงานไปแลว
เกิดผลลัพธตามเปาหมายและความคาดหวังหรือไม 

ผลลัพธและผลกระทบในเบื้องตน คือ การท่ีพิจารณาวาสถานการณจะเปนอยางไร หากไมมีการดําเนิน
โครงการนั้นๆ หรืออาจจะมองวาโครงการ/กิจกรรมไดสรางความเปลี่ยนแปลงใดเกิดข้ึน แตการพิจารณาผลลัพธและ
ผลกระทบในเบื้องตนอยางเดียวคงไมเพียงพอ เพราะยังมีประเด็นอีกหลายประเด็นท่ีควรพิจารณาและคํานึงถึง เพราะ
ผลลัพธและผลกระทบมีท้ังทางบวกและทางลบ และท้ังท่ีอยูในแผนและอยูนอกแผน (เกินความคาดหมาย) 
นอกจากนั้น ผลลัพธและผลกระทบอาจจะเปนผลท่ีมาจากการดําเนินงานหลายปหรือเปนสวนหนึ่งของสถานการณ ซ่ึง
อาจจะยากท่ีจะพิสูจนวาเปนผลลัพธท่ีมาจากการดําเนินโครงการ โดยปกติผลกระทบมักจะเชื่อมโยงกับผลลัพธ 
เนื่องจากจะมีกระบวนการท่ีใชทรัพยากร ไดแก บุคลากร เวลา งบประมาณ ชื่อเสียง เพ่ือใหเกิดอยางใดอยางหนึ่งท่ี
เรียกวา ผลผลิต ซ่ึงจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงเชิงประจักษในพฤติกรรมเกิดการใชประโยชนท่ีเรียกวา ผลลัพธ  

ผลลัพธอาจจะอธิบายไดวา เปนสิ่งท่ีวัดไดงายหรือเปนสิ่งท่ีวัดไดยาก เปนผลตอขยายจากการเกิดผลผลิต
ของโครงการ ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบระหวางผลลัพธและผลกระทบแลวคนสวนใหญมักสนใจผลลัพธมากกวาผลกระทบ 

ผลกระทบ (Impact) มักจะเปนสิ่งท่ีเปนความแตกตางอันเนื่องจากผลการดําเนินโครงการ ซ่ึงผูมีสวนได
เสียมักจะใหความสนใจ ซ่ึงไดแก 

(1)   ประชาชน (ผูรับบริการ/ผูใชบริการ) ซ่ึงมีสวนเก่ียวของตางตองการเห็น “สิ่งท่ีดี” จากการ
ดําเนินโครงการ 

(2)  ผูใหเงินงบประมาณดําเนินโครงการ ตองการเห็นวา ผลการใชงบประมาณสรางความแตกตาง
อยางไรบาง 

(3)  ชุมชน/หมูบาน ภาคประชาสังคมท่ีตองการดูวาโครงการ/กิจการ ไดสรางผลงานทางบวก
อยางไร 
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การท่ีจะวัดผลลัพธและผลกระทบได จะตองคนหาดัชนีชี้วัดท่ีดี (Good Indicator) ของสิ่งท่ีคิดวาได
สงผลตอความเปลี่ยนแปลงท่ีเปรียบเทียบกันได วัดได 

ในปจจุบันมีการนําผลกระทบมาวิเคราะหเพ่ือกําหนดอนาคตการพัฒนา เปนวิธีการท่ีมุงเนนความ 
พยายามท่ีจะนําไปสูการสรางความม่ันคงและการยกระดับคุณภาพชีวิตและสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสมตาม
ศักยภาพของทองถ่ิน เพ่ือใหสามารถพัฒนาทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

สิ่งสําคัญ คือ การกําหนดจุดมุงหมาย เปนตัวกําหนดลักษณะความสัมพันธกับกระบวนการพัฒนา 
จุดมุงหมายท่ีเปนไปได มีดังนี้ 

(1) การกําหนดทิศทาง (Direction setting) – แนวทางกวางๆ ของนโยบายและการพัฒนา 
(2) การจัดลําดับความสําคัญ (Determining priorities) – ถือเปนจุดมุงหมายท่ีสําคัญท่ีสุดของการ

มองอนาคตและเปนแรงผลักดันในอันท่ีจะจัดการกับขอจํากัดทางทรัพยากรและความเรียกรองตอการพัฒนา 
(3) ความสามารถในการคาดการณอนาคต (Anticipatory intelligence) – ระบุแนวทางใหมๆ ท่ีกําลัง

จะเกิดข้ึน ซ่ึงจะมีบทบาทมากตอการจัดทํานโยบายและแผนพัฒนาในอนาคต 
(4) การสรางความเปนเอกฉันท (Consensus generation) – สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(องคการบริหารสวนตําบลดงพยุง) หมูบาน/ชุมชนและประชาชน มีความเห็นตรงกันมากข้ึนในการบงชี้ความตองการ
หรือความจําเปนเรงดวนท่ีตองไดรับการแกไข 

(5) การสนับสนุนการตัดสินใจ (Advocacy) – สงเสริมการตัดสินใจในเชิงนโยบายท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนา 

(6) การสื่อสารและการศึกษา (Communication and education) – สงเสริมการสื่อสารภายใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หมูบาน ชุมชน และการสื่อสารภายนอกกับสวนราชการ หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
รวมท้ังการใหการศึกษาแกประชาชนท่ัวไป ขาราชการ คณะผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

3.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
การติดตามและประเมินผลการพัฒนา อาจจะทําไดดวยการพยายามแยกออกมาเปนตนทุนและ

ผลประโยชน (Costs and Benefits) ของการพยายามวัดคาของผลลัพธและผลกระทบ เชน 
(1) การสํารวจความตองการของประชาชน ผูมีสวนไดเสีย มีตนทุนดานเวลาและงบประมาณ

ดําเนินการ 
(2) การประชุมหารือ หาขอยุติในการวางแผนและการดําเนินงาน เพ่ือเตรียมการในประเด็นท่ี

จะตองพิจารณา การสํารวจหาผลลัพธและผลกระทบเปนกระบวนการท่ีใชเวลาและอาจจะยาวนาน และอาจจะรวมไป
ถึงการทบทวนแผนพัฒนาหรือกลยุทธ 

(3) ระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ อาจจะจําเปนตองพัฒนาข้ึน เม่ือพัฒนาไดแลว 
บุคลากรจะตองทําความคุนเคย ทําความเขาใจเพ่ือจะใชงานได รวมท้ังตองการการฝกอบรม 

(4) อาจจะตองพิจารณาขอมูลท่ีไดมา สอบทานคุณภาพและความนาเชื่อถือของขอมูล การจัดทํา
รายงาน การจัดเก็บฐานขอมูล  

สวนประโยชนท่ีเกิดจากการติดตามและประเมินผล (การวัดผลลัพธและผลกระทบ) ไดแก 
(1)  โครงการ/กิจกรรมจะสามารถเพ่ิมความมุงเนน เพ่ือนําไปสูผลลัพธและผลกระทบท่ีควรจะเปน 

ซ่ึงจะใหขอมูลประกอบการวางแผนพัฒนาและกลยุทธไดดีข้ึน 
(2)  ผลกระทบทางลบ ควรจะนํามาพิจารณาและคํานึงถึงอยางมีธรรมาภิบาลมากกวาพยายามปกปด

และละเลย 
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(3)  ขอมูลท่ีไดจากการวัดผลลัพธและผลกระทบ จะชวยใหเกิดมุมมองและความเขาใจในสวนท่ีเปน
ผลตอสังคม ประชาคม ท่ีนอกเหนือจากพันธกิจ เปาประสงค คาเปาหมาย กลยุทธและบทบาทขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินแตเพียงดานเดียว 

(4)   สามารถใชขอมูลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลในการสนับสนุนเพ่ือของบประมาณไดดีข้ึน 
แนวคิดท่ีอาจจะนํามาใชในการติดตามและประเมินผล (ผลลัพธและผลกระทบ) อาจจะมีหลายแนวทาง 

เนื่องจากความแตกตางของโครงการและข้ึนกับ 
-  กิจกรรมท่ีเก่ียวของในแตละโครงการ 
-  ทรัพยากรท่ีเก่ียวของ 
-  ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย 
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ภาคผนวก 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 
2.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 
3.  ยุทธศาสตร  ประกอบดวย 65 
 3.1  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) 
 3.2  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10) 
 3.3  ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 
 3.4  วิสัยทัศน (5) 
 3.5  กลยุทธ (5) 
 3.6  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 
 3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 
 3.8  แผนงาน (5) 
 3.9  ความเชือ่มโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1.  ขอมูลสภาพท่ัวไป
และขอมลูพ้ืนฐาน
ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูล ดังน้ี 
(1)  ขอมลูเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล  
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ 
แหลงนํ้า ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน  
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2)  ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง  
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจานวนประชากร 
และชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3)  ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ  

(2)  

(4)  ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ 
ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(2)  

(5)  ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตร
และแหลงนํ้า) 

(2)  

(6)  ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน  การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจาป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคา
พ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

(7)  ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน นํ้า ปาไม ภเูขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทาแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ 
การใชขอมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดาํเนินการ 
ประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม 
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหาปรึกษาหารอื  
แลกเปลีย่นเรยีนรู เพ่ือแกปญหาสาํหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจ 
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(3)  

2.  การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูล  ดังน้ี 
(1)  การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 
4.0 

15 
(2) 

 

(2)  การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(1)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

2.  การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ (ตอ) 

(3)  การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสขุ  
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต  
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

(2)  

(4)  การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน  การ
สงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุม
ตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(2)  

(5)  การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง 
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ี เกิดข้ึน  การประดิษฐท่ีมีผลตอ 
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(2)  

(6)  ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน 
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis  ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก  S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน)  O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

(2)  

(7)  สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิงพ้ืนท่ี มี
การนําเสนอปญหา คนหาสาเหตุของปญหาหรือสมมติฐานของปญหา 
แนวทางการแกไขปญหาหรือวิธีการแกไขปญหา การกําหนด
วัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหา 

(2)  

( 8)  สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ี ไดรับ และการเบิกจาย 
งบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เชน สรุป 
สถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ  
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ 
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถ่ินในเชิงคุณภาพ 

(1)  

(9) ผลท่ีไดรบัจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
เชน ผลท่ีไดรับ / ผลท่ีสําคัญ ผลกระทบ และสรุปปญหาอุปสรรคการ
ดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560 

(1)  

3. ยุทธศาสตร 
  3.1  ยุทธศาสตรของ

องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูล  ดังน้ี 
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเดน็ 
ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 

  3.2  ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัด 

สอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ 
ทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ  
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
และ Thailand 4.0 

(10)  

  3.3  ยุทธศาสตร
จังหวัด 

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร 
ราชการแผนดิน นโยบาย / ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล  
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 4.0 

(10)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

 3. ยุทธศาสตร (ตอ) 
 3.4  วิสัยทัศน 

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส 
และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และสมัพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

(5)  

  3.5  กลยุทธ แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทาตามอํานาจหนาท่ี 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี จะนําไปสู การบรรลุวิสัยทัศน หรอื 
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

(5)  

  3.6  เปาประสงคของ
แตละประเด็น
กลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน 
ตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5)  

  3.7  จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning) 

ความมุงมั่นอันแนวแน ในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรล ุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ี 
จริง ท่ีจะนาไปสูผลสาํเร็จทางยุทธศาสตร 

(5)  

  3.8  แผนงาน แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวช้ีวัด  
คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสู การจัดทําโครงการพัฒนา 
ทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยง
ดังกลาว 

(5)  

  3.9  ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร
ในภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลติ / 
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยทุธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

(5)  

  3.10 ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลติ/โครงการ เปนผลผลิตท่ีเปนชุดหรือเปนโครงการท่ีเปนชุด กลุม 
หรืออันหน่ึงอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปนตน เพ่ือนําไปสูการ
จัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปอยางถูกตอง
และครบถวน 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย 60 
 5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
 5.2  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 
 5.3  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (5) 
 5.4  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาต ิ20 ป (5) 
 5.5  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ 
(5) 

 5.6  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) 
 5.7  โครงการมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 
 5.8  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

ภายใตหลักประชารัฐ 
(5) 

 5.9  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
 5.10  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
 5.11  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวา                    

จะไดรับ 
(5) 

 5.12  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 

รวม 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1 . การสรุปสถานการณ
การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจดัทายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand  และ Trend ปจจัยและสถานการณการ 
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการ 
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ,  ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม) 

10  

2.  การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

(1) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ  
เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือ ผลผลติน่ันเองวา 
เปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรอืไมจํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีได 
กําหนดไวเทาไหร จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร  
สามารถอธิบายไดตามหลักประสทิธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา 
ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 
(2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3.  การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

(1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ การ
นําเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ตางๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีน้ันๆ ตรงตอความตองการของประชาชน
หรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม 
สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ การดําเนินการตางๆ มสีภาพหรือลักษณะ
ถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่ง
เปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness)  ผลการปฏิบัติราชการท่ี 
บรรลุ วัตถุ ประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัตริาชการตามท่ี 
ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวน
ราชการหรือหนวยงาน 
(2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4.  แผนงานและ
ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

(1) วิเคราะหแผนงาน งานท่ีเกิดจากดานตางๆ มคีวามสอดคลองกับ 
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสูการ 
จัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช  SWOT  Analysis/Demand  
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการ 
บูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ี
ติดตอกัน 
(2) วิเคราะหแผนงาน งานท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการ
แกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตร
และแหลงนํ้า) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

10  

5. โครงการพัฒนา 
  5.1  ความชัดเจนของ

ช่ือโครงการ 

ควรประกอบดวยขอมูล  ดังน้ี 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและดาํเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตาม 
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

 5. โครงการพัฒนา (ตอ) 
 5.2  กําหนด

วัตถุประสงค
สอดคลองกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด 
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตผุล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

  5.3  เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มี
ความชัดเจน
นําไปสูการตั้ง
งบประมาณได
ถูกตอง 

ภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมาย
ตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มี
ผลผลติอยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลา
ดําเนินงาน อธิบายใหชัดเจนวาโครงการน้ีจะทาท่ีไหน เริม่ตนในชวง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หาก
กลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมาย
หลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(5)  

  5.4  โครงการ มีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร 20 ป 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความมัน่คง (2) การสรางความสามารถใน
การแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสราง
โอกาส ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมติรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความมั่นคง มัง่
คั่ง ยั่งยืน 

(5)  

  5.5  เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มี
ความสอดคลอง
กับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิ

 

โครงการมคีวามสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสมัฤทธ์ิอยางจริงจังใน 5 
ปท่ีตอยอดไปสูผลสมัฤทธ์ิท่ีเปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทาง
การพัฒนา (1)  การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพน
กับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ชวงวัยและการปฏริูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคณุภาพ     
(3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม (4) การรองรับการเช่ือมโยง
ภูมิภาคและความเปนเมือง (5) การสรางความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมติรกับสิ่งแวดลอม (6) การบรหิาร
ราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5)  

  5.6  โครงการ มีความ
สอดคลองกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจไปสู Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน
ดวยนวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา 
โภคภณัฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม  (2)  เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี 
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการ
ผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็ม
ดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความไดเปรยีบเชิง
เปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

5. โครงการพัฒนา (ตอ) 
  5.7  โครงการ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดท่ี ไดกําหนดข้ึน  เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน 
เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใด 
สวนหน่ึงออกจากกันได นอกจากน้ีโครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปน 
โครงการเช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ได 
กําหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 

(5)  

  5.8  โครงการแกไข
ปญหาความ
ยากจนหรือการ
เสรมิสรางให
ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง  
ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน 
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได  
เปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะท่ี 
จะใหทองถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลว ดวย 
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) (LSEP) 

(5)  

  5.9  งบประมาณ มี
ความสอดคลอง
กับเปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการใน
การจัดทําโครงการไดแก (1) ความประหยัด (Economy)  (2) ความม ี
ประสิทธิภาพ (Efficiency)  (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
(4) ความยุติธรรม (Equity)  (5) ความโปรงใส ( Transparency) 

(5)  

  5.10 มีการประมาณ
การราคาถูก 
ตองตามหลัก
วิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการ ราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการ 
ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ทองถ่ิน มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิง
ประจักษ มีความคลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมต่ํากวารอยละหาของ
การนําไปตั้งงบประมาณรายจายในขบัญญัต/ิเทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5)  

  5.11  มีการกําหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) 
และสอดคลอง
กับวัตถุประสงค
และผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key  Performance Indicator : KPI) 
ท่ีสามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness)  
ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ  
การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ี
สิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(5)  

  5.12 ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับสอดคลอง
กับวัตถุประสงค 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึน
จะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค ควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความสําเร็จได (3) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงานอยางชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากท่ีสดุ และสามารถปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล 
สอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(5)  
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