


  

 

ประกาศเทศบาลตําบลแมเมาะ 

เร่ือง ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเตมิและเปลี่ยนแปลง  

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) ของเทศบาลตําบลแมเมาะ 

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

  ดวยเทศบาลตําบลแมเมาะไดจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2561) ของเทศบาลตําบลแมเมาะ เพ่ือใชกําหนดเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานโครงการและกิจกรรมของเทศบาลตําบลแมเมาะ ตลอดจนเพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบฯ ท่ี
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปได 

  อาศัยอํานาจตาม ขอ 22 (3) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2559) จึงขอประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน
สี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2561) ของเทศบาลตําบลแมเมาะ เพ่ือใชเปน
กรอบแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจาก     
เงินสะสม รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ   ณ  วันท่ี 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 

 

(นายชูชีพ  บุนนาค)  

นายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 

 

  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ฉบับท่ี 2  (พ.ศ. 2559) กําหนดวา “แผนพัฒนา  หมายความวา  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และ “แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป” หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกําหนด
วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนา
หมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับ
ปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา และใหหมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

  เทศบาลตําบลแมเมาะ จึงไดจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2561) ฉบับนี้ข้ึน ซ่ึงถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2559) ขอ 22 โดยผานกระบวนการเวที
ประชาคมทองถ่ินและข้ันตอนเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยมีคณะกรรมการสนับสนุน   
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะและประชาคมทองถ่ิน 
พิจารณาและเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 
2561) ตลอดจนคณะผูบริหารทองถ่ินไดอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2561) เทศบาลตําบลแมเมาะ จึงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จะไดใช
เปนแนวทางในกรพัฒนา การปฏิบัติงาน และการแกไขปญหา รวมท้ังเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยนําโครงการพัฒนาในแผนฯ ไปจัดทํา
งบประมาณตามปท่ีกําหนดไวตรงตามเปาหมายและตอบสนองความตองการของประชาชนตําบลแมเมาะไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอไป 

 

          

              เทศบาลตําบลแมเมาะ 

         มิถุนายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 หนา 
 

คํานํา    (ก) 

สารบัญ    (ข) 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

บทนํา 

1.  ลักษณะของแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป    1 

 2.  วัตถุประสงคของการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป    2 

 3.  ข้ันตอนการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป    2 
 

บัญชีโครงการพัฒนา 

 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 07)    3 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01) เปลี่ยนแปลง    6 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01) เพ่ิมเติม   25 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) เพ่ิมเติม  103 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.03/1) เปลี่ยนแปลง  112 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.05) เพ่ิมเติม  113 

 บัญชีครุภัณฑ (แบบ ผ.08) เพ่ิมเติม  114 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลกัการและเหตุผล 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1 (พ.ศ. 2561) 

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

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2559) ซ่ึงไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจและหนาท่ีใน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและแผนการดําเนินงาน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ิน 
สี่ปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงิน
สะสม รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน สี่ป 

  เทศบาลตําบลแมเมาะ ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)         
ซ่ึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 ไปแลวนั้น            
แตการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ตองสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ผูบริหาร และเพ่ือบรรเทาปญหา        
ความเดือดรอน ความตองการของประชาชน ซ่ึงยังมีโครงการ/กิจกรรมท่ียังมิไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ. 2561 – 2564) และบางโครงการท่ีบรรจุไวไมตรงกับรายละเอียดโครงการ ดังนั้น เทศบาลตําบลแมเมาะ     
จึงตองจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2561)      
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548      
แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2559) ขอ 9 ใหยกเลิกความใน ขอ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย   
การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และใหใชความตอไปนี้แทน 

  ขอ 22 เพ่ือใหประโยชนของประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปได โดยใหดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

  (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ิน พิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ี
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบริหาร 

  (3) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใหแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

  ฉะนั้น เทศบาลตําบลแมเมาะ จึงไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2561) เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอน ความจําเปนของประชาชน    
ทันตอสถานการณปจจุบัน และใชเปนกรอบในการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม เพ่ือพัฒนาทองถ่ินตอไป 

 

 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 (พ.ศ. 2561) 

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 1 
 

บทนํา 
 

  ตามท่ีเทศบาลตําบลแมเมาะไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ตามหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 5793 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2559) โดยเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา ใหจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปให
แลวเสร็จในเดือนตุลาคม 2559 และองคการบริหารสวนจังหวัด ใหจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ใหแลวเสร็จภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2559 ซ่ึงในสวนของเทศบาลตําบลแมเมาะไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) 
เสร็จสิ้นและไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ (พ.ศ. 2561 – 2564) เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 เพ่ือเปน
กรอบในการจดัทํางบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 เรียบรอยแลวนั้น 

  เนื่องดวยปจจุบันการพัฒนาองคกร และสถานการณดานการพัฒนาตามโครงสรางการแบงงาน  
มีการเปลี่ยนแปลงท้ังดานจํานวนบุคลากรท่ีมีการเปลี่ยนแปลง อํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติหนาท่ีมีขอระเบียบ
กฎหมายท่ีเปลี่ยนแปลงอยูอยางตอเนื่อง และในการบริหารงานทองถ่ินในพ้ืนท่ีใหมีความสอดคลองกับสภาวการณ
หรือบริบทในการพ้ืนท่ี ในชุมชน และประชาชนท่ีมีปญหาความเดือดรอน และความตองการในการพัฒนาท่ี
เปลี่ยนไปจากเดิม ตลอดจนสถานการณทางการเงิน การคลังของเทศบาลตําบลแมเมาะท่ีมีอยูคอนขางจํากัด และ
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีสอดคลองกับเหตุการณท่ีเปนจริงและเปนปจจุบันมากท่ีสุด อีกท้ังเทศบาลตําบลแมเมาะยัง
มีวัสดุครุภัณฑท่ีเสื่อมสภาพและขาดแคลน ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานประจํา จึงมีความจําเปนตองเพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง แผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564) โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2559) 
 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป 

  แผนพัฒนา  หมายความวา  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกําหนด
วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนา
หมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับ
ปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา และใหหมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

  “โครงการพัฒนา” หมายความวา  โครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว 

 

 

 

 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 (พ.ศ. 2561) 

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 2 
 

2.  วัตถุประสงคของการเพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561-2564)  

  2.1 เพ่ือใหการจัดทําโครงการในการแกไขปญหาตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 
มีความสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีและสถานการณปจจุบันมากท่ีสุด 

  2.2 เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนท่ีเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลท่ีมี
ความจําเปนเรงดวนในการแกไขปญหา บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

  2.3 เพ่ือเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการในการกอสราง และพ้ืนท่ีจะดําเนินการใหมีความ
สอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีเปนจริง เปนปจจุบัน และใกลเคียงมากท่ีสุด 

  2.4 ความจําเปนในดานการจัดหา วัสดุครุภัณฑ อุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในการปฏิบัติงาน 
ทดแทนวัสดุครุภัณฑเดิมท่ีเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานและสามารถบริการประชาชนได
อยางเต็มศักยภาพ 

  2.5 เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการ
พัฒนาท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
 

3. ข้ันตอนการเพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับท่ี 1 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2559) ขอ 9 ใหยกเลิกความใน ขอ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และใหใชความตอไปนี้แทน 

  ขอ 22 เพ่ือใหประโยชนของประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปได โดยใหดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

  (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ิน พิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ี
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบริหาร 

  (3) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใหแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

  เทศบาลตําบลแมเมาะไดดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2559) ตามรายละเอียดท่ี
กลาวมาขางตนครบทุกข้ันตอนท่ีกําหนดไว และผูบริหารทองถ่ินไดพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2561) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมท้ัง       
วางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตอไป 

 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

บัญชีสรุปโครงการ
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 3

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 3 900,000 35 26,778,000 9 10,270,000 1 5,000,000 46 42,948,000

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 2 800,000 24 37,050,000 17 27,255,000 1 400,000 40 64,790,000

5 1,700,000 59 63,828,000 26 37,525,000 2 5,400,000 86 107,738,000

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน  -  - 9 9,460,000 5 6,195,000  -  - 14 15,655,000

2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  -  -  -  -  -  -  -  -  - -

2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 1 500,000 1 1,500,000 - - -   - 2 2,000,000

2.4 แผนงานการเกษตร 2 100,000 3 200,000 3 200,000 3 200,000 3 700,000

3 600,000 13 11,160,000 8 6,395,000 3 200,000 19 18,355,000

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

ยุทธศาสตร

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - 
สาธารณูปการ

รวม

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

รวม

                      บัญชีสรุปโครงการ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 4

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  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4 680,000 4 750,000 4 750,000 4 2,180,000

3.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  -  - 5 900,000 6 1,550,000 5 900,000 6 3,350,000

3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  -  - 1 430,000 1 650,000  -  - 1 1,080,000

0 0 10 2,010,000 11 2,950,000 9 1,650,000 11 6,610,000

4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 50,000 5 1,650,000 4 400,000 4 400,000 6 2,500,000

4.2 แผนงานสาธารณสุข 3 315,210 3 315,210 3 315,210 3 315,210 4 1,260,840

4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 1 50,000 2 850,000 1 50,000 1 50,000 2 1,000,000

4.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 200,000 4 800,000 3 650,000 3 650,000 4 2,300,000

4.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  -  - 4 163,700 4 163,700 4 163,700 4 491,100

4.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -  -  -  - 1 450,000  -  - 1 450,000

4.6 แผนงานงบกลาง  -  - 3 28,300,000 3 31,530,000 3 34,040,000 3 93,870,000

6 615,210 21 32,078,910 19 33,558,910 18 35,618,910 24 101,871,940

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

รวม

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

รวม
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 5

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 1 150,000 7 2,472,000 3 600,000 3 600,000 7 3,822,000

5.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  -  - 2 1,080,000 1 1,000,000 1 1,000,000 2 3,080,000

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 1 300,000 2 9,800,000 1 300,000 1 300,000 2 10,700,000

2 450,000 11 13,352,000 5 1,900,000 5 1,900,000 11 17,602,000

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 30,000 9 1,060,000 6 460,000 3 480,000 11 2,030,000

6.2 แผนงานการศึกษา  -  - 2 400,000 2 400,000 2 400,000 2 1,200,000

6.3 แผนงานสาธารณสุข  -  - 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 1,500,000

6.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน  -  - 1 250,000  -  - 1 250,000 1 500,000

6.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  -  - 2 1,000,000 2 1,350,000 2 1,350,000 2 3,700,000

6.6 แผนงานเคหะและชุมชน  -  - 2 600,000 1 200,000 1 200,000 2 1,000,000

1 30,000 17 3,810,000 12 2,910,000 10 3,180,000 19 9,930,000

17 3,395,210 131 126,238,910 81 85,238,910 47 47,948,910 170 262,106,940

6) ยุทธศาสตรดานการเมืองและการพัฒนาองคกร

รวม

รวมทั้งสิ้น

5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและ  ภูมิปญญา

รวม



เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 6

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางสะพานขาม   
 ลําหวยแมปงพรอมถนนหิน

คลุก บานปงชัย หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนสามารถ
เดินทางไดสะดวกขึ้น

(1) กอสรางสะพาน 

คสล. ขามกวาง 4.00 

เมตร ยาว 6.00 เมตร 

(2) ปรับปรุงถนนดวย

หินคลุก และอื่นๆ หรือ 

(3) ตามแบบแปลนของ

 ทต.แมเมาะ

      650,000 
เดิม : ป 2561

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ตอโครงการ

กอสราง รอยละ

 80

ประชาชน
สามารถเดินาง

ไดสะดวกขึ้น

กองชาง

2 โครงการขยายเขตไฟกิ่งภายใน
หมูบานและลานออกกําลังกาย

หนาวัดนาแขม หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนไดมีแสง
สวางที่เพียงพอ

(1) ติดตั้งไฟสองสวาง 

ระยะทางประมาณ 

1,000 เมตร หรือ (2) 

ตามแบบแปลนของ ทต.

แมเมาะ

      1,000,000
 เดิม : ป 2564

ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ 

60 มีความพึง

พอใจตอไฟฟา

สองสวาง

ลดการเกิด
อุบัติเหตุ มีแสง

สวางที่เพียงพอ

กองชาง

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศูนยกลางโลจิสติกสอยางเปนระบบ

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

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 7

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

3 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ
 เทศบาลตําบลแมเมาะ (ซอย 1)

    บานใหมนาแขม หมูที่ 7

เพื่อใหสวนสาธารณะมี
สภาพแวดลอมที่ เหมาะแก

การพักผอนหยอนใจและ

จัดกิจกรรมตางๆ

(1) โดยการปรับภูมิทัศน

ใหมีความเหมาะสม หรือ

 (2) ตามแบบแปลนของ

 ทต.แมเมาะ

      1,500,000
 เดิม : ป 2561

ประชาชนใน
พื้นที่ รอยละ 60

 มีความพึง

พอใจตอโครงการ

ประชาชนมี
สถานที่พักผอน

หยอนใจและจัด

กิจกรรมอยาง

เหมาะสม

กองชาง 
(นโยบายฯ)

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ
สระน้ําทายหมูบาน เขตติดตอ

บานเวียงสวรรค บานนาแขม

พัฒนา หมูที่ 11

เพื่อใหสวนสาธารณะมี
สภาพแวดลอมที่ เหมาะแก

การพักผอนหยอนใจและ

จัดกิจกรรมตางๆ

(1) ขุดแตงขอบสระน้ํา 

กวาง 40.00 เมตร ยาว 

115.00 เมตร  พรอม

ปรับปรุงภูมิทัศนรอบ

สระน้ํา หรือ (2) ตาม

แบบแปลนของ ทต.   

แมเมาะ

      1,000,000
 เดิม : ป 2563

ประชาชนใน
พื้นที่ รอยละ 60

 มีความพึง

พอใจตอโครงการ

ประชาชนมี
สถานที่พักผอน

หยอนใจและจัด

กิจกรรมอยาง

เหมาะสม

กองชาง

รวม 4 โครงการ - - 3,150,000 1,000,000 - - -
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 8

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค บานเมาะสถานี 

หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
ใชจัดกิจกรรมไดอยาง

เหมาะสม

(1) ยกระดับโครงหลังคา 
 (2) ปูกระเบื้องบริเวณ

อาคารอเนกประสงค      

(3) ติดตั้งพนังโครงเหล็ก 

และอื่นๆ หรือ (4) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ

        500,000
  เดิม : 1,000,000

ประชาชนรอย
ละ 80 มีความ

พึงพอใจตอ

โครงการระดับดี

ประชาชมี
สถานที่จัด

กิจกรรมอยาง

เหมาะสม

กองชาง

2 โครงการกอสรางหลังคาคลุม
ลานหนาศาลาอเนกประสงค    

       บานทุงกลวย หมูที่ 8

เพื่อใหทางหมูบานมี
สถานที่สําหรับจัดกิจกรรม

ของทางหมูบานไดอยาง

เหมาะสม

(1) มีพื้นที่ไมนอยกวา 
240.00 ตร.ม. หรือ    

(2) รายละเอียดตาม

แบบแปลน ทต.แมเมาะ

      1,200,000
  เดิม : ป 2561

ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ

 60 มีความพึง

พอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

หมูบานมี
สถานที่สําหรับ

จัดกิจกรรมของ

ทางหมูบานได

อยางเหมาะสม

กองชาง

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศูนยกลางโลจิสติกสอยางเปนระบบ

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

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 9

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการกอสรางรั้วโรงเรียน
เทศบาลแมเมาะ

เพื่อความเปนระเบียบดาน
อาคารสถานที่ เกิดความ

ปลอดภัยสําหรับเด็กและมี

ความรมรื่นสวยงามสําหรับ

ผูมาติดตอราชการ

(1) โดยการกอสรางรั้ว 
ความยาวรวมประตู 

294.00 เมตร หรือ (2) 

ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

     940,000  
เดิม : ป 2561

ประชาชนรอย
ละ 80 มีความ

พึงพอใจตอ

ระบบการรักษา

ความปลอดภัย

ดานสถานที่ของ

โรงเรียน

มีรั้วรอบ
โรงเรียนที่

แข็งแรงและ

ปลอดภัยสําหรับ

เด็กและ

ทรัพยสินทาง

ราชการ

กองการศึกษาฯ
 / กองชาง

4 โครงการปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล

ตําบลแมเมาะ

เพื่อความเปนระเบียบดาน
อาคารสถานที่ เกิดความ

ปลอดภัยสําหรับเด็กและผู

มาใชบริการ ตลอดจนได

มาตรฐานดานอาคารสถานที่

(1) ปรับปรุงหลังคา
และฝาเพดานอาคาร

เรียนชางแกว หรือ     

(2) ตามแบบแปลนของ

 ทต.แมเมาะ

      400,000
เดิม : 300,000

        200,000
  เดิม : 300,000

       400,000
  เดิม : 300,000

      400,000
  เดิม : 300,000

อาคารเรียนมี
ความปลอดภัย

และประชาชน

มีความพึงพอใจ

 รอยละ 80

อาคารเรียนมี
ความพรอมตอ

การบริการเด็ก

และผูมาติดตอ

ราชการ

กองการศึกษาฯ
 / กองชาง / 

กรมสงเสริมฯ
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 10

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

5 โครงการกอสรางอาคาร
หอประชุมเทศบาลตําบล      

แมเมาะ

เพื่อใหมีสถานที่จัดกิจกรรม
และการประชุมตางๆ

(1) ขนาดความกวาง 22
 เมตร ยาว 40 เมตร 

หรือ (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

   15,000,000 
 เดิม : ป 2561

ประชาชนรอย
ละ 80 ที่มาใช

บริการมีความ

พึงพอใจตอ

อาคาร

หอประชุมฯ

ทต.แมเมาะมี
สถานที่จัด

ประชุมและ

บริการประชาชน

กองชาง

รวม 5 โครงการ - - 400,000 18,140,000 400,000 400,000 - -
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 11

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเพิ่มผลผลิตและฟนฟู
ทรัพยากรสัตวน้ํา                    
เดิม : โครงการปลอยพันธุสัตวน้ํา

1. เพื่อสรางแหลงอาหาร
โปรตีนในชุมชน           

2. เพื่อรักษาระบบนิเวศ

ดานสิ่งแวดลอม

แหลงน้ําสาธารณะเขต
ตําบลแมเมาะ

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

ตามเปาหมาย 

รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ประโยชนทั้งดาน

อาหารและระบบ

นิเวศ

กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการอนุรักษและพิทักษปา
ชุมชนตําบลแมเมาะ                  

 เดิม : โครงการเสริมสรางความเขมแข็ง

เครือขายปาชุมชนตําบลแมเมาะ

1. สรางกระบวนการมี
สวนรวมในการอนุรักษ   

2. สรางเครือขายปา

ชุมชนใหเขมแข็งมี

กิจกรรมอยางตอเนื่อง    

3. ปลูกปาทําแนวกันไฟ

และฝายชะลอน้ํา

เครือขายปาชุมชนตําบล
แมเมาะ จิตอาสา 12 

หมูบาน

     100,000      100,000      100,000 เครือขายปา
ชุมชน มีความ

พึงพอใจตอ

โครงการระดับดี

ชุมชนมีจิตสํานึก
และมีสวนรวมใน

การอนุรักษปา

กองสวัสดิการ
สังคม

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

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

    2.4  แผนงานการเกษตร

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 6 สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 12

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
สมุนไพรตามแนวพระราชดําริฯ     
เดิม : โครงการสรางศูนยเรียนรูดาน

เกษตรและสมุนไพรตําบลแมเมาะ

เพื่อใหประชาชนมีแหลง
ความรูเกี่ยวกับผลผลิต

ทางการเกษตรและ

สมุนไพรและสามารถจัด

จําหนาย สรางรายได

ใหแกชุมชน

พื้นที่เขตอนุรักษปา
ชุมชน จํานวน 1 แหง

       30,000      100,000      100,000 กลุมประชาชนที่
มีความสนใจใน

ดานเกษตรและ

สมุนไพร มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการฯ

ประชาชนมีความรู
เกี่ยวกับผลผลิต

ทางการเกษตร

และสมุนไพร และ

สามารถจัด

จําหนาย สราง

รายไดใหแกชุมชน

กองสวัสดิการ
สังคม

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

    3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 1 สงเสริมและพัฒนาใหเปนแหลงผลิตฯ ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมและพัฒนาสินคา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ



13

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 13

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

2 โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ    
ดานปศุสัตว

เพื่อใหกลุมเลี้ยงสัตวตางๆ
 ไดรับการพัฒนาศักยภาพ

 มีความรูความเขาใจดาน

ปศุสัตว สามารถเพิ่ม

ผลผลิตไดมากขึ้น

1. กลุมอนุรักษและพัฒนา

ไกพื้นเมือง                 

2. กลุมเลี้ยงไกพันธุไข    

3. กลุมเลี้ยงสัตว

เศรษฐกิจ เชน วัว, 

กระบือ, สุกร   4. กลุม

เพาะพันธุปลา    5. กลุม

เลี้ยงกบ

     250,000
  เดิม : 580,000

     250,000
  เดิม : 

580,000

     250,000
  เดิม : 580,000

กลุมเปาหมาย
รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

กลุมเลี้ยงสัตว
ตางๆ ไดรับการ

พัฒนาศักยภาพ มี

ความรูความ

เขาใจดานปศุสัตว

 สามารถเพิ่ม

ผลผลิตไดมากขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการสงเสริมอาชีพดาน
หัตถกรรม

เพื่อใหกลุมเปาหมาย
ดานหัตถกรรมไดรับการ

พัฒนาศักยภาพ สามารถ

ผลิตสินคาไดเพิ่มขึ้น

1. กลุมอาชีพทอตุงใย    

 2. กลุมเย็บปกถักรอย   

3. กลุมจักสานหมวกและ

สานเสนพลาสติก         

4. กลุมดอกไมประดิษฐ  

 5. กลุมผลิตภัณฑกลอง

ใบบัว                       

6. กลุมจักสานตะกรา

ทางมะพราว

     200,000
  เดิม : 390,000

     200,000
  เดิม : 

390,000

     200,000
  เดิม : 390,000

กลุมเปาหมาย
รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

กลุมเปาหมาย
ดานหัตถกรรม

ไดรับการพัฒนา

ศักยภาพ สามารถ

ผลิตสินคาได

เพิ่มขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม

รวม 3 โครงการ - - 480,000 550,000 550,000 - - -
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 14

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
แผนดินหวิด บานปงชัย หมูที่ 5

เพื่อสงเสริมใหสถานที่
แผนดินหวิดเปนแหลง

ทองเที่ยวที่ไดเหมาะสม

แกการทองเที่ยว

(1) โดยเทคอนกรีตทางเดิน

เชื่อมชมวิว ขนาดกวาง 2.00 

เมตร ยาวรวม 150.00 เมตร

 หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่

รวมกันไมนอยกวา 300.00 

ตร.ม. และอื่นๆ หรือ (2) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ

    650,000 
 เดิม : ป 2561

ประชาชนของ
หมูบาน รอยละ 

80 มีความพึง

พอใจตอโครงการ

อยูในระดับดี

แผนดินหวิดไดรับ
การพัฒนาเปน

แหลงทองเที่ยวที่มี

ความปลอดภัยและ

สะดวกในการ

ทองเที่ยว

กองชาง

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

    3.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 1 สงเสริมและพัฒนาใหเปนแหลงผลิตฯ ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมและพัฒนาสินคา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 15

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 โครงการ "แอวปากปลองทองเที่ยว
ภูเขาไฟจําปาแดด"        เดิม : 

โครงการดอกเสี้ยว เที่ยวภูเขาไฟจําปา

แดด"

1. เพื่อกระตุนการทองเที่ยว

ในพื้นที่ใหเปนที่รูจักของ

นักทองเที่ยว 2. สราง

เศรษฐกิจใหกับชุมชนมากขึ้น 

3. สงเสริมการมีสวนรวมภาค

ประชาชน รัฐ และองคกรตางๆ

 1. จัดกิจกรรมงาน
ทองเที่ยวภูเขาไฟจําปา

แดด 2. กิจกรรมเดินขึ้น

ภูเขาไฟจําปาแดด 3. จัด

นิทรรศการเรียนรูแหลง

ทองเที่ยว

      100,000       100,000       100,000 ผูเขารวมงาน มี
ความพึงพอใจตอ

โครงการสงเสริม

การทองเที่ยวอยู

ในระดับดี

1. แหลงทองเที่ยว
ภูเขาไฟจําปาแดด

เปนที่รูจักเพิ่มขึ้น 2.

 กระตุนเศรษฐกิจ

ใหกับชุมชนมาก

ยิ่งขึ้น

    สํานักปลัด  
    (งานสงเสริม   

 การทองเที่ยว)

3 โครงการปนกับพี่ เที่ยวกับนอง  
Maemoh Touring Bike         
เดิม : โครงการปนจักรยานชมแหลง

ทองเที่ยวในตําบลแมเมาะ"

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ในพื้นที่ตําบลแมเมาะให

เปนที่รูจัก

(1) จัดกิจกรรมปน

จักรยานชมแหลง

ทองเที่ยว (2) สงเสริม

การออกบูท จัดกิจกรรม

รวมสนุก (3) จัดจาง

เอกชน/ผูเชี่ยวชาญฯ 

รวมจัดกิจกรรม

     100,000
  เดิม : 50,000

     100,000
  เดิม : 50,000

     100,000
  เดิม : 50,000

มีผูเขารวม
กิจกรรมไมนอย

กวา 200 คน

แหลงทองเที่ยว
เปนที่รูจักของ

นักทองเที่ยวและ

ประชาชนทั่วไป

    สํานักปลัด  
    (งานสงเสริม   

 การทองเที่ยว)

4 โครงการ "ทองเที่ยวแผนดินหวิด 
และสรงน้ําพระธาตุขอุปคํา"       
เดิม : โครงการ "ทองเที่ยวแผนดินหวิด

และสรงน้ําพระธาตุขอุปคํา ประจําป 

พ.ศ. 2561"

(1) เพื่อกระตุนการทองเที่ยว

ในพื้นที่ใหเปนที่รูจักของ

นักทองเที่ยว (2) สราง

เศรษฐกิจใหกับชุมชนมากขึ้น 

(3) สงเสริมการมีสวนรวม

ภาคประชาชน รัฐ และ

องคกรตางๆ

(1) จัดกิจกรรมงาน

ทองเที่ยวแผนดินหวิด

และสรงน้ําพระธาตุ     

(2) จัดประกวดการ

แขงขันตางๆ

100,000 100,000 100,000 นักทองเที่ยวและ
ประชาชนที่เขา

รวมงาน รอยละ 

80 มีความพึง

พอใจอยูในระดับดี

ชุมชนเกิดรายได
มากขึ้นและ

ประชาสัมพันธ

แหลงทองเที่ยวและ

องคกรใหเปนที่รูจัก

   สํานักปลัด 
(ประชาสัมพันธ)
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)
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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

5 โครงการสีสันลานนา 
มหาสงกรานตแมเมาะ             
เดิม : โครงการจัดกิจกรรมสงกรานต

อําเภอแมเมาะ "สีสันลาน มหาสงกรานต

แมเมาะ ประจําป พ.ศ. 2561"

(1) เพื่อกระตุนการ
ทองเที่ยวในพื้นที่ใหเปนที่

รูจักของนักทองเที่ยว (2) 

สรางเศรษฐกิจใหกับชุมชน

มากขึ้น (3) สงเสริมการมี

สวนรวมภาคประชาชน รัฐ

 และองคกรตางๆ

(1) จัดกิจกรรมตางๆในวัน
สงกรานต (2) สงเสริมการ

ออกบูทของชุมชน  (3) จัด

จางเอกชน/ผูเชี่ยวชาญฯ 

รวมจัดกิจกรรม

350,000 350,000 350,000 นักทองเที่ยวและ
ประชาชนที่เขา

รวมงาน รอยละ 

80 มีความพึง

พอใจอยูในระดับดี

ชุมชนเกิดรายได
มากขึ้นและ

ประชาสัมพันธ

แหลงทองเที่ยวและ

องคกรใหเปนที่รูจัก

   สํานักปลัด 
(ประชาสัมพันธ)

6 โครงการเทศกาลทองเที่ยวแมเมาะ  
เดิม : โครงการเทศกาลทองเที่ยวแมเมาะ

 ประจําป 2560

(1) เพื่อกระตุนการ
ทองเที่ยวในพื้นที่ใหเปนที่

รูจักของนักทองเที่ยว (2) 

สรางเศรษฐกิจใหกับชุมชน

มากขึ้น (3) สงเสริมการมี

สวนรวมภาคประชาชน รัฐ

 และองคกรตางๆ

(1) จัดนิทรรศการ
ทองเที่ยว (2) ทําสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ 

และ (3) อื่นๆ

250,000 250,000 250,000 นักทองเที่ยว
และประชาชนที่

เขารวมงาน รอย

ละ 80 มีความ

พึงพอใจอยูใน

ระดับดี

ชุมชนเกิดรายได
มากขึ้นและ

ประชาสัมพันธ

แหลงทองเที่ยว

และองคกรใหเปน

ที่รูจัก

   สํานักปลัด 
(ประชาสัมพันธ)

รวม 6 โครงการ - - 900,000 1,550,000 900,000 - - -
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 17

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการดาดลําเหมืองคลองสงน้ํา
หวยแมปง บานปงชัย หมูที่ 5

เพื่อใหเกษตรกรมีแหลง
น้ําสําหรับทําเกษตรกรรม

เพิ่มมากขึ้น

(1) โดยดาดคอนกรีตลําเหมือง 

ปากกวาง 1.00 เมตร ทองกวาง

 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว

 300 เมตร (2) วางทอ PVC 

เสนผานศูนยกลาง 4 นิ้ว ความ

ยาว 200 เมตร หรือ (3) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

      430,000
เดิม : ป 2564

เกษตรกรมี
แหลงน้ําเพิ่มขึ้น 

รอยละ 20

เกษตรกรมีแหลง
น้ําไวใช

กองชาง

2 โครงการสรางฝายคอนกรีตแบบ
ประตูเปดปด บริเวณวังตนงิ้ว บาน

ปงชัย หมูที่ 5

เพื่อใหเกษตรกรมีแหลง
น้ําสําหรับทําเกษตรกรรม

เพิ่มมากขึ้น

(1) โดยการกอสรางฝาย

คอนกรีต ขนาดสันฝาย ยาว 

10-12 เมตร ฝายสูง 2-3 

เมตร หรือ (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

      650,000
เดิม : ป 2562

เกษตรกรมี
แหลงน้ําเพิ่มขึ้น 

รอยละ 20

เกษตรกรมีแหลง
น้ําไวใช

กองชาง

รวม 2 โครงการ - - 430,000 650,000 - - -

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

    3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 1 สงเสริมและพัฒนาใหเปนแหลงผลิตฯ ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมและพัฒนาสินคา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 18

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)             
 เดิม : โครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล (ปใหม

และสงกรานต) ประจําปงบประมาณ

 2561

1. เพื่อเปนการปองกันและลดจํานวน

การเกิดอุบัติภัยทางถนนในชวง

เทศกาลฯที่สําคัญ 2. เพื่อปองกันการ

เกิดความสูญเสียทางดานของชีวิต

ทรัพยสินและพิการทางรางกายของ

ประชาชน 3. เพื่อใหการชวยเหลือ

ประชาชนที่ประสบภัยทางถนนเปนไป

อยางรวดเร็วอยางมีประสิทธิภาพ 4. 

เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลดาน

การปองกันและแกไขปญหาการเกิด

อุบัติภัยททางถนนในชวงเทศกาลฯ ที่

สําคัญของคนไทยใหเปนไปตาม

มาตรฐานดานความปลอดภัยทางถนน

สามารถลดอันตรายและ
ลดจํานวนสถิติของการ

เกิดอุบัติเหตุทางถนน

ในชวงเทศกาลที่สําคัญ

โดยสามารถลดความ

สูญเสียอันจะเกิดขึ้นกับ

ชีวิตทรัพยสินและความ

พิการทางรางกายของ

ประชาชน

100,000 100,000 100,000 - ประเมินจาก
แบบประเมินผล

โครงการปองกัน

ภัยและลด

อุบัติเหตุทาง

ถนนชวงเทศกาล 

(ปใหมและ

สงกรานต)        

 - การลดจํานวน

การเกิดอุบัติเหตุ

บนทองถนน

1. สามารถลด

อันตรายและลด

จํานวนของการเกิด

อุบัติภัยทางถนน

ในชวงเทศกาลได 2. 

สามารถลดการ

สูญเสียตอชีวิต

ทรัพยสินของ

ประชาชนได 3. 

สามารถดําเนินงาน

เปนไปตามนโยบาย

รัฐบาล 4. สามารถ

ชวยเหลือประชาชนที่

ประสบกับอุบัติภัย

ทางถนนไดอยาง

รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด 
(งานปองกัน)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 19

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 

 เดิม : โครงการฝกซอมแผนดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ประจําป พ.ศ.2561

1. เพื่อทดสอบและประเมินความ

พรอมของแผนการปฏิบัตินโยบาย

และกระบวนการดําเนินงานตอบโต

ตอสถานการณฉุกเฉินเมื่อเกิด

เหตุการณขึ้นจริง 2. สรางโอกาสการ

เรียนรูผานประสบการจากการ

ฝกซอมฯ 3. เพื่อใหทราบถึง

ขอบกพรองของแผนการปฏิบัติ

นโยบายกระบวนการดําเนินงาน 

และชองวางในการประสานงานกกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 4. เพื่อ

เสริมสรางประสิทธิภาพดานการ

สื่อสารและประสานงานกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 5. เพื่อฝกฝน 

จนท. ทราบถึงบทบาทหนาที่ความ

รับผิดชอบ รวมถึงไดทบทวนองค

ความรู ทักษะการทํางาน และพัฒนา

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ตอเหตุการณฉุกเฉิน 6. เพื่อให

หนวยงานอื่น ประชาชนไดเขามามี

สวนรวมในการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

สามารถทําใหบุคลากรที่
ปฏิบัติหนาที่ดูงานดานการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย, สมาชิก อปพร. 

และอาสาสมัครกูภัยฯ ของ

เทศบาลตําบลแมเมาะ 

สามารถปฏิบัติงานดานการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

มีการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ

ความสามารถการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาที่ฯ เพื่อเตรียม

ความพรอมรองรับกับการ

เกิดสาธารณภัยในทุก

ประเภทที่สามารถอาจจะ

เกิดขึ้นไดในพื้นที่ของตําบล

แมเมาะทุกหมูบาน

50,000 50,000 50,000 - ประเมินจาก
แบบประเมินผล

โครงการฝกซอม

แผนดานการ

ปองกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย

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)

รวม  2 โครงการ - - 150,000 150,000 150,000 - - -
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 20

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ                            
เดิม : โครงการจัดงาน "วันคนพิการ"

 ประจําป 2561

เพื่อใหคนพิการมีขวัญและ
กําลังใจในการดํารงชีวิตมี

ความภาคภูมิใจในคุณคา

และศักดิ์ศรีความเปน

มนุษยที่เทาเทียมกับบุคคล

ปกติทั่วไป

คนพิการและผูดูแลคน

พิการในพื้นที่ตําบลแมเมาะ

 จํานวน 150 คน

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

ความพึงพอใจอยู

ในระดับดี

คนพิการมีขวัญและ

กําลังใจในการ

ดํารงชีวิตมีความ

ภาคภูมิใจในคุณคา

และศักดิ์ศรีความ

เปนมนุษยที่เทา

เทียมกับบุคคลปกติ

ทั่วไป คนพิการใน

ตําบลแมเมาะไดพบ

และไดรับบริการ

จากหนวยงานของ

รัฐที่ใหบริการดาน

สวัสดิการของคน

พิการอยางทั่วถึง

กองสวัสดิการ
สังคม

รวม 1 โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 - - -

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.3  แผนงานสังคมสงเคราะห

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) 

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 21

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมกิจกรรม
นันทนาการเพื่อสุขภาพ

1. เพื่อใหประชาชนในเขต
พื้นที่ไดใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน 2. เพื่อให

ประชาชนไดมีกิจกรรมผอน

คลายความตึงเครียดจาก

การทํางาน

ประชาชนตําบลแมเมาะ       150,000
  เดิม : 100,000

      150,000 
 เดิม : 100,000

      150,000 
 เดิม : 100,000

ประชาชนรอยละ
 80 ไดรับ

ประโยชนจาก

กิจกรรม

นันทนาการเพื่อ

สุขภาพ

ประชาชนมี

สุขภาพกายใจที่

แข็งแรง และ

กอใหเกิดความ

รักความสามัคคี

ในครอบครัว

และชุมชน

กองการศึกษาฯ

2 โครงการแขงขันกีฬาพื้นบาน
ผูสูงอายุตําบลแมเมาะ

สรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
และสรางความรักความ

สามัคคี

ผูสูงอายุตําบลแมเมาะ       200,000
  เดิม : 150,000

      200,000 
 เดิม : 150,000

      200,000 
 เดิม : 150,000

ผูสูงอายุทุก
หมูบานที่เขารวม

การแขงขันกีฬา

อยางนอย 1 

ครั้ง/ป

ผูสูงอายุไดรับ
การพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดี

กองสวัสดิการ
สังคม

รวม 2 โครงการ - - 350,000 350,000 350,000 - - -

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย



22

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) 

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 22
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) 

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 23
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 22

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ใชภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารของนักเรียนโรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ

เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
 การฟง และการพูด 

สามารถใชภาษาอังกฤษใน

การสื่อสารเบื้องตนไดด

จัดโครงการจางวิทยากร
ชาวตางประเทศนการ

ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร

      
400,000  เดิม

 : 300,000

      400,000
  เดิม : 300,000

      
400,000  เดิม

 : 300,000

เด็กไดรับการ
พัฒนาในการใช

ภาษาอังกฤษ

สําหรับสื่อสาร

และผูปกครองมี

ความพึงพอใน

การจัดการศึกษา 

รอยละ 80

เด็กในโรงเรียน
เทศบาลแมเมาะ

 มีทักษะการ

สื่อสาร การฟง 

และการพูด 

สามารถใช

ภาษาอังกฤษใน

การสื่อสาร

เบื้องตนได

กองการศึกษาฯ

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

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

    5.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 23

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมครูและบุคลากรกอง

การศึกษาฯ สังกัดเทศบาล

ตําบลแมเมาะ                   
เดิม : โครงการอบรมคุณจริยธรรม

ครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ 

สังกัดเทศบาลตําบลแมเมาะ

เพื่อใหครูและบุคลากรกอง
การศึกษาฯ สังกัดเทศบาล

ตําบลแมเมาะ มีความ

เขาใจลึกซื้งในการใชหลัก

คุณธรรมจริยธรรมในการ

อบรมเลี้ยงดูเด็กและในการ

ทํางาน

บุคลากรกองการศึกษาฯ 
สังกัดเทศบาลตําบลแมเมาะ

ทุกคน

100,000 100,000 100,000 บุคลากรกอง
การศึกษา รอยละ

 80 มีความ

เขาใจลึกซื้งใน

การใชหลัก

คุณธรรม

จริยธรรมนํามา

ปรับใชในการ

ทํางาน

ครูและบุคลากร
กองการศึกษา

สังกัด เทศบาล

ตําบลแมเมาะ 

สามารถนํา

หลักธรรมมา

ประยุกตใชใน

หนาที่

กองการศึกษาฯ

รวม 1 โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 - - -

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร

    6.2 แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 5 การบริหารและพัฒนาองคกร
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 24

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมและพัฒนา
ศักยภาพการปฎิบัติงานดาน

สาธารณสุขของเจาหนาที่

เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
สรางความรูความเขาใจใน

งานสาธารณสุข

เจาหนาที่กองสาธารณสุขฯ
 และผูที่เกี่ยวของ

      500,000
  เดิม : 400,000

      500,000
  เดิม : 400,000

      500,000
  เดิม : 400,000

ผูที่เขารวม
โครงการ รอยละ 

80 มีความพึง

พอใจตอโครงการ

อยูในระดับดี

เจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงานดาน

สาธารณสุขฯ 

ไดสราง

กระบวนการ

เรียนรูจากการ

อบรมสัมมนา

กอง
สาธารณสุขฯ

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

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร

    6.3 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 5 การบริหารและพัฒนาองคกร
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 25

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพชมรม

ผูสูงอายุตําบลแมเมาะ

1. ผูสูงอายุไดรับการดูแล
ตาม พ.ร.บ.ผูสูงอายุ         

 2. ผูสูงอายุมีคุณชีวิตที่ดี

อยูอยางมีความสุข

ผูสูงอายุในตําบลแมเมาะ       700,000 
 เดิม : 500,000

      900,000 
 เดิม : 500,000

      900,000 
 เดิม : 500,000

ผูสูงอายุที่เขารวม

กิจกรรม รอยละ 60

 มีความพึงพอใจตอ

โครงการ

ผูสูงอายุมีการ
เพิ่มพูนความรู

และพัฒนา

ศักยภาพการ

บริหารจัดการ

กลุมมากขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม

รวม 1 โครงการ - - 700,000 900,000 900,000 - - -

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร

    6.5 แผนงานสรางความเขมแข็ง

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 5 การบริหารและพัฒนาองคกร



เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 26

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางสะพานทาย
ตลาด บานหวยเปด หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาไดสะดวก ลด

การเกิดอุบัติเหตุทางถนน

(1) โดยทํากอสรางสะพาน 
คสล. ขนาดกวางประมาณ 

8.00 เมตร ยาวประมาณ 

20.00 เมตร และอื่นๆ หรือ 

(2) ตามแบบแปลนของ ทต.

 แมเมาะ

2,000,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ อยูใน

ระดับดี

ประชาชน
สามารถสัญจรไป

มาไดสะดวก ลด

การเกิดอุบัติเหตุ

บนทองถนน

 กองชาง 
(นโยบายฯ)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศูนยกลางโลจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)
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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 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอยทางเขาบานนายปาน   

เพชรคง บานหวยเปด หมูที่ 1

เพื่อใหมีถนนที่ปลอดภัย 
ประชาชนสามารถสัญจรไป

มาไดสะดวก ลดการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน

(1) โดยทําการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

กวางประมาณ 3.50 เมตร 

ยาวประมาณ 180.00 เมตร

 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 630.00 

ตร.ม. และอื่นๆ หรือ        

(2) ตามแบบแปลนของ ทต.

  แมเมาะ

     350,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ อยูใน

ระดับดี

ประชาชน
สามารถสัญจรไป

มาไดสะดวก ลด

การเกิดอุบัติเหตุ

บนทองถนน

กองชาง

3 โครงการกอสรางถนนพรอม
ระบบระบายน้ํา สายบานนาง

แสงจันทร ขัดจา ถึงบานนาย

เพชร เครือแกว บานหวยรากไม

 หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาไดสะดวก ลด

การเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

และบรรเทาปญหาน้ําทวม

ขังในชุมชน

(1) กอสรางถนนแอสฟลท  
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาว 307 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวม

ไมนอยกวา 1,228 ตร.ม. 

(2) กอสรางรางระบายน้ํา

และวางทอระบายน้ํา รวม

บอพัก ความยาวรวม 250 

เมตร หรือ (3) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

1,138,000 ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ 

80 มีความพึง

พอใจตอโครงการ

กอสราง

ประชาชน
สามารถสัญจรไป

มาไดสะดวก ลด

การเกิดอุบัติเหตุ

บนทองถนน 

บรรเทาปญหาน้ํา

ทวมขัง

กองชาง



28

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)
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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 โครงการกอสรางถนนภายใน
หมูบาน สายบานนางจินตนา 

คางกอ บานหวยรากไม หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาไดสะดวก ลด

การเกิดอุบัติเหตุทางถนน

(1) โดยการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 

4.00 เมตร ยาว 118.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 

472.00 ตารางเมตร หรือ 

(2) ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

275,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการกอสราง

อยูในระดับดี

ประชาชน
สามารถสัญจรไป

มาไดสะดวก

กองชาง

5 โครงการขยายไหลถนน หนาวัด
หางฮุง บานหางฮุง หมูที่ 3

เพื่อขยายไหลถนนใหกวาง
ขึ้น ทําใหสัญจรไปมาได

สะดวก ลดการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน

(1) โดยทําการเทคอนกรีต 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มี

พื้นที่ไมนอยกวา 420.00 

ตารางเมตร และอื่นๆ หรือ 

(2) ตามแบบแปลนของ ทต.

    แมเมาะ

250,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ อยูใน

ระดับดี

ประชาชน
สามารถสัญจรไป

มาไดสะดวก ลด

การเกิดอุบัติเหตุ

บนทองถนน

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)
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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 โครงการปรับปรุงซอมแชมถนน 
ภายในหมูบาน บานหางฮุง หมูที่

 3

เพื่อซอมแซมถนนที่มีปญหา
 ใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก ลด

การเกิดอุบัติเหตุทางถนน

(1) โดยทําการปรับปรุงถนน
เดิมดวยแอสฟลทติก 

คอนกรีต ขนาดกวาง

ประมาณ 4.00-5.00 เมตร 

ยาวประมาณ 950.00 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

4,275.00 ตร.ม. และอื่นๆ 

หรือ (2) ตามแบบแปลน

ของ ทต.แมเมาะ

1,500,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการกอสราง

อยูในระดับดี

ประชาชน
สามารถสัญจรไป

มาไดสะดวก ลด

การเกิดอุบัติเหตุ

ทางถนน

กองชาง

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมถนนเดิม    

สายสวนนางวิลาวรรณ กันทะอู 

บานหางฮุง หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาไดสะดวก

(1) โดยทําการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

กวางประมาณ 4.00 เมตร 

ยาวประมาณ 180.00 เมตร

 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 720.00 

ตร.ม. และอื่นๆ หรือ        

(2) ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

     400,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการกอสราง

อยูในระดับดี

ประชาชน
สามารถสัญจรไป

มาไดสะดวก

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)
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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 โครงการกอสรางถนน คสล. ขาง
บานนางอัญชลี ถึงบานนางทอง

ถิ่น บานแมเมาะสถานี หมูที่ 4

เพื่อกอสรางถนนให
ประชาชนสามารถสัญจรไป

มาไดสะดวก ลดการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน

(1) โดยการกอสรางถนน 
คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง

 4.00 เมตร ยาว 260.00 

เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม

นอยกวา 1,040 ตร.ม. หรือ 

(2) ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

500,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ อยูใน

ระดับดี

ประชาชน
สามารถสัญจรไป

มาไดสะดวก ลด

การเกิดอุบัติเหตุ

บนทองถนน

กองชาง

9 โครงการขยายถนน ปากซอย
บานนางฟองฝาย กองวงศ ถึง 

ขอบอาง บานแมเมาะสถานี หมู

ที่ 4

เพื่อขยายถนนใหประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได

สะดวก ลดการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน

(1) โดยการขยายถนน คสล.
 หนา 0.15 เมตร กวาง 

1.00 เมตร ยาว 685.00 

เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม

นอยกวา 685.00 เมตร 

พรอมหูชาง คสล. พื้นที่ไม

นอยกวา 12.50 ตร.ม. หรือ 

(2) ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

400,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ อยูใน

ระดับดี

ประชาชน
สามารถสัญจรไป

มาไดสะดวก ลด

การเกิดอุบัติเหตุ

บนทองถนน

กองชาง
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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

10 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  
บานนายโปรา   นันทไชย ถึง

ทางขามรางรถไฟ บานเมาะ

สถานี หมูที่ 4

เพื่อขยายถนนใหประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได

สะดวก ลดการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน

(1) โดยการปรับปรุงถนน
ชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 

0.15 เมตร กวาง 4.00 

เมตร ยาว 950.00 เมตร 

หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอย

กวา 3,800 ตร.ม. หรือ (2) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ

450,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ อยูใน

ระดับดี

ประชาชน
สามารถสัญจรไป

มาไดสะดวก ลด

การเกิดอุบัติเหตุ

บนทองถนน

กองชาง

11 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลท
ติก ซอย 7 ถึง ซอย 14      

(ใหมมงคล) บานปงชัย หมูที่ 5

เพื่อกอสรางถนนให
ประชาชนสามารถสัญจรไป

มาไดสะดวก ลดการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน

(1) โดยการปูยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดวาง 5.00

 เมตร ยาว 500 เมตร หนา

 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่

รวมกันไมนอยกวา 2,500 

ตร.ม. หรือ (2) ตามแบบ

แปลน ทต. แมเมาะ

885,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ อยูใน

ระดับดี

ประชาชน
สามารถสัญจรไป

มาไดสะดวก ลด

การเกิดอุบัติเหตุ

บนทองถนน

กองชาง
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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

12 โครงการปรับปรุงถนน ซอยบาน
พี่ดาว บานปงชัย หมูที่ 5

เพื่อปรับปรุงถนนให
ประชาชนสามารถสัญจรไป

มาไดสะดวก ลดการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน

(1) โดยการปรับปรุงถนน
เดิมเปนถนน คสล. ขนาด

กวาง 4.00 เมตร ยาว 

400.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

 1,600.00 ตร.ม. หรือ (2) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ

880,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ อยูใน

ระดับดี

ประชาชน
สามารถสัญจรไป

มาไดสะดวก ลด

การเกิดอุบัติเหตุ

บนทองถนน

กองชาง

13 โครงการติดตั้งการดเรลตาม
ถนนสายหลักในหมูบาน          

 บานปงชัย หมูที่ 5

เพื่อลดการอุบัติเหตุบนทอง
ถนน

(1) โดยการติดตั้งการดเรล 
ความยาวรวมประมาณ 

120.00 เมตรและอื่นๆ หรือ

 (2) ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

     180,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ อยูใน

ระดับดี

ลดการเกิด
อุบัติเหตุบนทอง

ถนน

กองชาง
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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

14 โครงการปรับปรุงถนน พรอม
ระบบระบายน้ํา เสนทางไปโรง

กรองน้ําดื่ม บานหวยคิง หมูที่ 6

เพื่อปรับปรุงถนนให
ประชาชนสามารถสัญจรไป

มาไดสะดวก ลดการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน

(1) โดยการปรับปรุงถนน 
คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง

 4.00 เมตร ยาว 185.00 

เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม

นอยกวา 740.00 ตร.ม. 

หรือ (2) ตามแบบแปลน

ของ ทต.แมเมาะ

400,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ อยูใน

ระดับดี

ประชาชน
สามารถสัญจรไป

มาไดสะดวก ลด

การเกิดอุบัติเหตุ

บนทองถนน

กองชาง

15 โครงการปรับปรุงถนนจาก   
สระน้ํา ถึงบานนายอุดม         

วงศน้ํานอง บานหวยคิง หมูที่ 6

เพื่อปรับปรุงถนนให
ประชาชนสามารถสัญจรไป

มาไดสะดวก ลดการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน

(1) โดยการปรับปรุงถนน 
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว

 200 เมตร หรือ (2) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

500,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ อยูใน

ระดับดี

ประชาชน
สามารถสัญจรไป

มาไดสะดวก ลด

การเกิดอุบัติเหตุ

บนทองถนน

กองชาง

16 โครงการขยายไหลถนน ซอย 1 
ถึง ซอย 13 (ดานลาง) บานใหม

นาแขม หมูที่ 7

เพื่อขยายไหลถนนใหกวาง
ขึ้น ทําใหสัญจรไปมาได

สะดวก ลดการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน

(1) โดยการขยายไหลถนน 
กวาง 1.80 เมตร ยาวรวม 

1,308.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม

นอยกวา 2,354.00 ตร.ม. 

หรือ (2) ตามแบบแปลน

ของ ทต.แมเมาะ

1,180,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ อยูใน

ระดับดี

ประชาชน
สามารถสัญจรไป

มาไดสะดวก ลด

การเกิดอุบัติเหตุ

บนทองถนน

กองชาง



34

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 34

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

17 โครงการขยายไหลถนน พรอม
ระบบระบายน้ํา ซอย 6 (บน) 

บานใหมนาแขม หมูที่ 7

เพื่อขยายไหลถนนใหกวาง
ขึ้น ทําใหสัญจรไปมาได

สะดวก ลดการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน บรรเทา

ปญหาน้ําทวมขัง

(1) โดยการวางทอ คสล. 
มอก ชั้น 3 เสนผาศูนยกลาง

 0.40 เมตร จํานวน 201 

ทอน พรอมกอสรางบอพัก 

คสล. รวมฝาปด จํานวน 13

 บอพัก (2) เทคอนกรีตเสริม

เหล็กขยายไหลถนน ขนาด

กวาง 2.40 เมตร ความยาว

รวมบอพัก 200.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พรอมเท

คอนกรีตขามถนน กวาง 

0.80 เมตร ยาว 11.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 

470.00 ตร.ม. หรือ (3) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ

750,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ อยูใน

ระดับดี

ประชาชน
สามารถสัญจรไป

มาไดสะดวก ลด

การเกิดอุบัติเหตุ

บนทองถนน 

บรรเทาปญหาน้ํา

ทวมขัง

กองชาง
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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

18 โครงการขยายไหลถนน พรอม
รางระบายน้ํา ซอย 6-13 (สาย

บน) บานใหมนาแขม หมูที่ 7

เพื่อขยายไหลถนนใหกวาง
ขึ้น ทําใหสัญจรไปมาได

สะดวก ลดการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน บรรเทา

ปญหาน้ําทวมขัง

(1) โดยการวางทอ คสล. 
มอก ชั้น 3 เสนผาศูนยกลาง

 0.40 เมตร จํานวน 420 

ทอน พรอมกอสรางบอพัก 

คสล. รวมฝาปด จํานวน 30

 บอพัก (2) เทคอนกรีต

ขยายไหลถนน ขนาดกวาง 

1.00-2.00 เมตร ความยาว

รวมบอพัก 447.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่รวมกันไมนอยกวา 

795.00 ตร.ม. หรือ (3) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ

1,400,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ อยูใน

ระดับดี

ประชาชน
สามารถสัญจรไป

มาไดสะดวก ลด

การเกิดอุบัติเหตุ

บนทองถนน 

บรรเทาปญหาน้ํา

ทวมขัง

กองชาง
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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 โครงการกอสรางขยายถนน
ทางเขาศาลาอเนกประสงค 

บริเวณหนาบานสมหวัง บาน

เมาะหลวง หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

(1) กอสรางถนน คสล. 
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว

 23.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร (2) กอสรางลาน คสล.

 พื้นที่ไมนอยกวา 210.00 

ตร.ม. หนา 0.125 เมตร 

หรือ (3) ตามแบบแปลน

ของ ทต.แมเมาะ

240,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ อยูใน

ระดับดี

ประชาชน
สามารถสัญจรไป

มาไดสะดวก

กองชาง

20 โครงการซอมแซมถนนทุกสาย
ภายในหมูบาน บานใหมมงคล 

หมูที่ 10

เพื่อซอมแซมถนนให
สามารถสัญจรไปมาได

สะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ

(1) โดยซอมผิวที่ชํารุดโดยปู
แอสฟลทติกคอนกรีต พื้นที่

ไมนอยกวา 1,200 ตาราง

เมตร หรือ (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

400,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ อยูใน

ระดับดี

ประชาชน
สามารถสัญจรไป

มาไดสะดวก ลด

การเกิดอุบัติเหตุ

บนทองถนน

กองชาง
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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

21 โครงการปรับปรุงถนนภายใน
หมูบาน สายซอย 3 บานนาแขม

พัฒนา หมูที่ 11

เพื่อปรับปรุงถนนให
สามารถสัญจรไปมาได

สะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ

(1) โดยการปูยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต กวาง 5.00 

เมตร ยาว 536.00 เมตร  

หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื้นที่รวมกันไมนอยกวา 

2,680.00 ตารางเมตร หรือ 

(2) ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

860,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ อยูใน

ระดับดี

ประชาชน
สามารถสัญจรไป

มาไดสะดวก ลด

การเกิดอุบัติเหตุ

บนทองถนน

กองชาง
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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

22 โครงการปรับปรุงผิวถนนโดย
การลาดยางแอสฟลทติก เสน

โซน 2 บานเวียงหงสลานนา หมู

ที่ 12

เพื่อปรับปรุงถนนให
สามารถสัญจรไปมาได

สะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ

จุดที่ 1 สายแยกอาคาร
อเนกประสงค ม. 12 ถึง

แยกไปปาชา ม. 12 ขนาด

กวาง 5.50 เมตร ยาว 282 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 1,550 

ตร.ม.        จุดที่ 2 สาย

หนาผีเสื้อบาน ม. 12 

ขนาดกวาง 5.50 เมตร ยาว

 335 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอกยวา 

1,842 ตร.ม. หรือ (3) ตาม

แบบแปลน ทต.แมเมาะ

1,100,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ อยูใน

ระดับดี

ประชาชน
สามารถสัญจรไป

มาไดสะดวก ลด

การเกิดอุบัติเหตุ

บนทองถนน

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)
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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

23 โครงการปรับปรุงถนน โซน 3 (ที่
ชํารุด) พรอมกอสรางพนังกั้นน้ํา

 บานเวียงหงสลานนา หมูที่ 12

เพื่อปรับปรุงถนนให
สามารถสัญจรไปมาได

สะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ

(1) โดยกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

กวาง 5.50 เมตร ยาว 100 

เมตร หนา 0.20 เมตร หรือ

มีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 

550.00 ตร.ม. พรอมวางทอ

 คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด 

0.60 เมตร (คู) ยาว 8.00 

เมตร พรอมพนังกั้นน้ํา หรือ

 (2) ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

900,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ อยูใน

ระดับดี

ประชาชน
สามารถสัญจรไป

มาไดสะดวก ลด

การเกิดอุบัติเหตุ

บนทองถนน

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)
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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

24 โครงการกอสรางถนนและระบบ
ระบายน้ําภายในโรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ

เพื่อใหโรงเรียนมี
สภาพแวดลอมภูมิทัศนที่ได

มาตรฐาน ปลอดภัยสําหรับ

การบริการประชาชน

(1) กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 

กวาง 5.00 เมตร ยาว 

353.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม

นอยกวา 1,765 ตร.ม. (2) 

กอสรางระบบระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

กวาง 0.40 เมตร ลึก 0.40 

เมตร ยาวรวม 370.00 

เมตร พรอมฝาปด หรือ (3)

 ตามแบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ

   2,350,000 ประชาชนรอยละ 
80 มีความพึง

พอใจในศักยภาพ

การจัดการศึกษา

ของทองถิ่น

โรงเรียนมี
สภาพแวดลอม

ภูมิทัศนที่ได

มาตรฐาน

ปลอดภัยสําหรับ

การบริการ

ประชาชน

กองการศึกษาฯ
 / กองชาง

25 โครงการติดตั้งไฟสองสวางถนน
สาธารณะ สายบานหวยรากไม 

หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนมีแสง
สวางอยางเพียงพอ ลดการ

เกิดอุบัติเหตุและปญหา

อาชญกรรม

(1) โดยการติดตั้งเสาไฟฟา
เหล็กรีดกลม ปลายเรียว    

 สูง 9 เมตร กิ่งเดี่ยว พรอม

อุปกรณครบชุด หรือ (2) 

ตามแบบแปลนของ ทต.    

แมเมาะ

     500,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ อยูใน

ระดับดี

ประชาชนมีแสง
สวางอยาง

เพียงพอ ลดการ

เกิดอุบัติเหตุและ

ปญหาอาชญกรรม

กองชาง 
(นโยบาย)
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)
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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 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 
เขาฌาปนสถาน บานหางฮุง หมู

ที่ 3

เพื่อใหประชาชนมีแสง
สวางอยางเพียงพอ ลดการ

เกิดอุบัติเหตุและปญหา

อาชญกรรม

(1) โดยทําการขยายไฟฟา
แรงต่ํา 1 จุด หรือ (2) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

50,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ อยูใน

ระดับดี

ประชาชนมีแสง
สวางอยาง

เพียงพอ ลดการ

เกิดอุบัติเหตุและ

ปญหาอาชญกรรม

กองชาง

27 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา

และเปลี่ยนระบบไฟฟาเปน 3 เฟส
     230,000

(1) โคงลงบานปงชัย (บานนาย
สัมฤทธิ์ สุโพธิ์ใหม)

เพื่อใหประชาชนมีแสง
สวางอยางเพียงพอ ลดการ

เกิดอุบัติเหตุและปญหา

อาชญกรรม

(1) ความยาว ประมาณ 
300 เมตร (2) ขยายเขต

แรงต่ําไมมีเสาไฟฟา หรือ

ตามแบบแปลน ทต.แมเมาะ

ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ อยูใน

ระดับดี

ประชาชนมีแสง
สวางอยาง

เพียงพอ ลดการ

เกิดอุบัติเหตุและ

ปญหาอาชญกรรม

กองชาง

(2) บริเวณสํานักสงฆใหมมงคล เพื่อใหประชาชนมีแสง
สวางอยางเพียงพอ ลดการ

เกิดอุบัติเหตุและปญหา

อาชญกรรม

(1) ความยาวประมาณ 100
 เมตร ขยาย 3 เฟส หรือ

ตามแบบแปลน ทต.แมเมาะ

ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ อยูใน

ระดับดี

ประชาชนมีแสง
สวางอยาง

เพียงพอ ลดการ

เกิดอุบัติเหตุและ

ปญหาอาชญกรรม

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)
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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

(3) อาคารผูสูงอายุบานใหมมงคล เพื่อใหประชาชนมีแสง
สวางอยางเพียงพอ ลดการ

เกิดอุบัติเหตุและปญหา

อาชญกรรม

(1) ความยาวประมาณ 100
 เมตร ขยาย 3 เฟส หรือ

ตามแบบแปลน ทต.แมเมาะ

ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ อยูใน

ระดับดี

ประชาชนมีแสง
สวางอยาง

เพียงพอ ลดการ

เกิดอุบัติเหตุและ

ปญหาอาชญกรรม

กองชาง

28 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 
บานเวียงหงสลานนา หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชนมีแสง
สวางอยางเพียงพอ ลดการ

เกิดอุบัติเหตุและปญหา

อาชญกรรม

(1) ความยาวประมาณ 272
 เมตร ขยายเขตแรงต่ํามีเสา

ไฟฟา หรือ (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

60,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ อยูใน

ระดับดี

ประชาชนมีแสง
สวางอยาง

เพียงพอ ลดการ

เกิดอุบัติเหตุและ

ปญหาอาชญกรรม

กองชาง

29 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา
สระวายน้ําเทศบาลตําบลแมเมาะ

เพื่อรองรับการบริการและ
อํานวยความสะดวกดนการ

บริการสําหรับผูมาใช

บริการและเกิดความ

ปลอดภัยในการมาใช

บริการดานสระวายน้ํา

เทศบาลตําบลแมเมาะ

(1) โดยการเปลี่ยน
สายไฟฟา รวมถึงอุปกรณ

ไฟฟาและตูควบคุมไฟฟา 

และอื่นๆ หรือ (2) ตาม

แบบแปลนของ ทต.     แม

เมาะ

     500,000 ประชาชนรอยละ 
80 มีความพึง

พอใจตอการ

บริการดานสระ

วายของเทศบาล

ตําบลแมเมาะ

สระวายน้ํามี
ความพรอมใน

การบริการ

สําหรับผูมาใช

บริการและเกิด

ความปลอดภัย

กองการศึกษาฯ
 / กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)
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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

30 โครงการปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายหมูบาน บานหางฮุง 

หมูที่ 3

เพื่อปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายใหมีคุณภาพที่ดี 

ใหประชาชนไดรับทราบ

ขาวสารอยางทั่วถึง

(1) โดยทําการติดตั้ง
ลําโพง เดินสาย พรอม

อุปกรณ และอื่นๆ หรือ 

(2) ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

150,000 ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ 

80 มีความพึง

พอใจตอระบบ

เสียงตามสาย

ประชาชนใน
หมูบานได

รับทราบ

ขาวสารอยาง

ทั่วถึง

กองชาง

31 โครงการปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายในหมูบาน บานปงชัย 

หมูที่ 5

เพื่อปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายใหมีคุณภาพที่ดี 

ใหประชาชนไดรับทราบ

ขาวสารอยางทั่วถึง

(1) โดยการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสาย จํานวน 1 

ระบบ หรือ (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

250,000 ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ 

80 มีความพึง

พอใจตอระบบ

เสียงตามสาย

ประชาชนใน
หมูบานได

รับทราบ

ขาวสารอยาง

ทั่วถึง

กองชาง

32 โครงการขยายระบบเสียงตาม
สาย บานหวยคิง  หมูที่ 6

เพื่อปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายใหมีคุณภาพที่ดี 

ใหประชาชนไดรับทราบ

ขาวสารอยางทั่วถึง

(1) โดยการขยายระบบ
เสียงตามสาย 1 ระบบ 

หรือ (2) ตามแบบแปลน

ของ ทต.แมเมาะ

300,000 ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ 

80 มีความพึง

พอใจตอระบบ

เสียงตามสาย

ประชาชนใน
หมูบานได

รับทราบ

ขาวสารอยาง

ทั่วถึง

กองชาง
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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 โครงการปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายในหมูบาน บานเวียง

สวรรค หมูที่ 9

เพื่อปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายใหมีคุณภาพที่ดี 

ใหประชาชนไดรับทราบ

ขาวสารอยางทั่วถึง

(1) โดยการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสาย 1 ระบบ 

หรือ (2) ตามแบบแปลน

ของ ทต.   แมเมาะ

300,000 ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ 

80 มีความพึง

พอใจตอระบบ

เสียงตามสาย

ประชาชนใน
หมูบานได

รับทราบ

ขาวสารอยาง

ทั่วถึง

กองชาง

34 โครงการปรับปรุงเสียงตาม
ภายในหมูบาน บานนาแขม

พัฒนา หมูที่ 11

เพื่อปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายใหมีคุณภาพที่ดี 

ใหประชาชนไดรับทราบ

ขาวสารอยางทั่วถึง

(1) โดยการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายภายในหมูบาน

 จํานวน 1 ระบบ หรือ (2) 

ตามแบบแปลนของ ทต.    

แมเมาะ

500,000 ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ 

80 มีความพึง

พอใจตอระบบ

เสียงตามสาย

ประชาชนใน
หมูบานได

รับทราบ

ขาวสารอยาง

ทั่วถึง

กองชาง

35 โครงการขยายเขตน้ําประปา
และติดตั้งมิเตอรประปา โรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ

เพื่อใหโรงเรียนเทศบาล   
แมเมาะมีระบบน้ําประปา

พรอมใชงานไดดีและ

เพียงพอ

(1) โดยการเปลี่ยนทอเมน
น้ําเขามิเตอร (2) เปลี่ยน

ติดตั้งมิเตอรน้ําประปาจาก

เดิมเปน 2 นิ้ว หรือ (3) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ

     190,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจตอการ

บริการจัดการ

ดานสถานที่ของ

โรงเรียนเทศบาล

แมเมาะ รอยละ 80

โรงเรียนเทศบาล
แมเมาะมีระบบ

น้ําประปาพรอม

ใชงานไดดีและ

เพียงพอ

กองการศึกษาฯ
 / กองชาง
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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

36 โครงการปรับปรุงระบบ
น้ําประปาศูนยวัฒนธรรมแมเมาะ

เพื่อใหศูนยวัฒนธรรมแม
เมาะมีระบบน้ําประปา 

พรอมใชงานไดดีและ

เพียงพอ มีความพรอม

สําหรับบริการประชาชน

(1) โดยการเดินทอ
น้ําประปา ขนาด 1/2 - 3/4

 นิ้ว ชุดประตูน้ํา ติดตั้งกอก

น้ํา และอื่นๆ หรือ (2) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

       60,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจตอการ

บริการจัดการ

ดานสถานที่ของ

ศูนยวัฒนธรรม    

  แมเมาะ รอยละ

 80

ศูนยวัฒนธรรม 
แมเมาะมีระบบ

น้ําประปาพรอใช

งานไดดีและ

เพียงพอสําหรับ

บริการประชาชน

กองการศึกษาฯ
 / กองชาง

37 โครงการปรับปรุงระบบประปา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลแมเมาะ

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมเมาะมี

ระบบน้ําประปาพรอมใช

งานไดดีและเพียงพอ

(1) ปรับปรุงระบบ
น้ําประปา หรือ (2) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

     250,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจตอการ

บริการจัดการ

ดานสถานที่ของ

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก รอยละ 80

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล

ตําบลแมเมาะมี

ระบบน้ําประปา

พรอมใชงานไดดี

และเพียงพอ

กองการศึกษาฯ
 / กองชาง

38 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ
ชุมชน บานหวยคิง หมูที่ 6

เพื่อใหหมูบานมี
สภาพแวดลอมที่ดี สวยงาม

และเหมาะสม

(1) โดยการปรับปรุง   ภูมิ
ทัศนภายในหมูบาน หรือ 

(2) ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

500,000 ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ 

80 มีความพึง

พอใจตอโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน

หมูบานมี
สภาพแวดลอมที่ดี

 สวยงาม และ

เหมาะสม

กองชาง
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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

39 โครงการปรับภูมิทัศนโดยการเท
ลาน คสล. ขางสระน้ํา หลังวัด

เมาะหลวง หมูที่ 8

เพื่อใหหมูบานมี
สภาพแวดลอมที่ดี สวยงาม

และเหมาะสม

(1) โดยการเทลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 8.50

 เมตร ยาว 40.00 เมตร 

หนา 0.125 เมตร หรือ (2) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ

350,000 ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ 

80 มีความพึง

พอใจตอโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน

หมูบานมี
สภาพแวดลอมที่ดี

 สวยงาม และ

เหมาะสม

กองชาง

รวม 39 โครงการ - - 900,000    18,308,000 4,270,000 - - -
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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 โครงการกอสรางเวทีพรอมหอง
เก็บของ บานหวยเปด หมูที่ 1

เพื่อใหหมูบานมีสถานที่
สําหรับจัดกิจกรรมตางๆ 

และมีสถานที่เก็บวัสดุ

ครุภัณฑของหมูบาน

(1) โดยทําการกอสราง
อาคาร ขนาดกวาง 

12.00 เมตร ยาว

ประมาณ 15.00 เมตร 

และอื่นๆ หรือ (2) ตาม

แบบแปลน           

ทต.แมเมาะ

1,200,000 ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ

 80 มีความพึง

พอใจตอ

โครงการกอสราง

หมูบานมี
สถานที่สําหรับ

จัดกิจกรรมและ

เก็บของวัสดุ

ครุภัณฑตางๆ 

ไดอยางเหมาะสม

กองชาง

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศูนยกลางโลจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

2 โครงการปรับปรุงอาคารแสดง
สินคา บานหวยเปด หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนและกลุม
อาชีพมีสถานที่สําหรับจัด

แสดงและจําหนายสินคาที่

เหมาะสม

(1) โดยทําการทุบผนัง
เดิม เทคอนกรีตปรับพื้น

 ทาสี และอื่นๆ หรือ (2)

 ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

200,000 ประชาชนใน
ตําบลแมเมาะ 

รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจ

ตอโครงการอยู

ในระดับดี

ประชาชนและ
กลุมอาชีพมี

สถานที่สําหรับ

จัดแสดงและจัด

จําหนายสินคาที่

เหมาะสม

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาฌา
ปนสถานบานหางฮุง พรอม

กอสรางรั้วและถังเก็บน้ํา บาน

หางฮุง หมูที่ 3

เพื่อใหฌาปนกิจสถานพรอม
ใชงานอยางความเหมาะสม 

ไดมาตรฐาน

(1) โดยทําการกอสราง
รั้วลวดหนามพรอม

ประตู ความยาวรวม 

700.00 เมตร (2) 

ติดตั้งระบบไฟฟา

ภายในอาคาร พรอม

เดินสายไฟฟาเขาอาคาร

 ติดตั้งพัดลม (3) 

กอสรางถังเก็บน้ําฝน 

ขนาดฐานกวาง 1.50 

เมตร ยาว 3.00 เมตร 

และอื่นๆ หรือ (4) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ

550,000 ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ

 60 มีความพึง

พอใจตอ

โครงการกอสราง

ฌาปนกิจสถาน
ของหมูบาน 

พรอมใชงาน

อยางเหมาะสม 

ไดมาตรฐาน

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการปรับปรุงตอเติมอาคาร
ผูสูงอายุ บานแมเมาะสถานี 

หมูที่ 4

เพื่อใหผูสูงอายุและ
ประชาชนในหมูบาน มี

สถานที่จัดกิจกรรมไดอยาง

เหมาะสม

(1) โดยการตอเติม
อาคาร (2) เปลี่ยนวัสดุ

มุงหลังคา (3) ติดตั้ง

ผนังกระจกอลูมิเนียม 

(4) อื่นๆ หรือ (5) ตาม

แบบแปลน ทต.แมเมาะ

500,000 ผูสูงอายุและ
ประชาชนใน

หมูบาน รอยละ

 60 มีความพึง

พอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

ผูสูงอายุและ
ประชาชนใน

หมูบาน มี

สถานที่จัด

กิจกรรมไดอยาง

เหมาะสม

กองชาง

5 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงคพรอมเวที บาน

ปงชัย หมูที่ 5

เพื่อใหหมูบานมีสถานที่
สําหรับจัดกิจกรรมตางๆ

(1) โดยการกอสราง
อาคาร ขนาดกวาง 

24.00 เมตร ยาว 

40.00 เมตร สูง 6.00 

เมตร พรอมเวที หรือ 

(2) ตามแบบแปลนของ

 ทต.แมเมาะ

   3,600,000 ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ

 80 มีความพึง

พอใจตอโครงการ

หมูบานมี
สถานที่สําหรับ

จัดกิจกรรมได

อยางเหมาะสม

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการปรับปรุงตอเติมอาคาร
อเนกประสงคและหองชมรม

ผูสูงอายุ บานหวยคิง หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนและ
ผูสูงอายุ มีสถานที่สําหรับ

จัดกิจกรรมของหมูบาน

อยางเหมาะสม

(1) โดยการตอเติม
อาคาร (2) วางระบบ

ประปา (3) ปรับปรุง

หองชมรมผูสูงอายุ (4) 

อื่นๆ หรือ (5) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ

300,000 ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ

 80 มีความพึง

พอใจตอโครงการ

ประชาชนและ
ผูสูงอายุ มี

สถานที่สําหรับ

จัดกิจกรรมของ

หมูบานอยาง

เหมาะสม

กองชาง

7 โครงการกอสรางหองน้ํา
สาธารณะ บริเวณอาคาร ซอย 1

 บานใหมนาแขม หมูที่ 7

เพื่อใหมีหองน้ําไวสําหรับ
บริการประชาชนและผูมา

ใชบริการ

(1) กอสรางหองน้ํา
สาธารณะ ขนาดกวาง 

4.00 เมตร ยาว 9.20 

เมตร สูง 3.00 เมตร 

จํานวน 1 หลัง หรือ (2)

 ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

600,000 ประชาชนที่มา
ใชบริการ รอย

ละ 80 มีความ

พึงพอใจที่ดีตอ

หองน้ํา

ประชาชนมี
หองน้ําไว

ใหบริการ

ประชาชน

กองชาง 
(นโยบายฯ)



52

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 52

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

8 โครงการกอสรางหลังคาคลุม
และปรับปรุงสนามฟุตซอล 

มาตรฐาน ซอย 1             

บานใหมนาแขม หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมไดอยางเหมาะสม

(1) โดยการกอสราง
หลังคาคลุม ขนาดกวาง

 24.00 เมตร ยาว 

40.00 เมตร สูง 6.00 

เมตร พรอมงาน

ปรับปรุงพื้นสนามและ

อื่นๆ หรือ (2) ตาม

แบบแปลนของ ทต.   

แมเมาะ

3,750,000 ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ

 60 มีความพึง

พอใจตอ

โครงการกอสราง

ประชาชนมี
สถานที่จัด

กิจกรรมไดอยาง

เหมาะสม

กองชาง

9 โครงการตอเติมอาคารผูสูงอายุ
ตําบลแมเมาะ ซอย 4 บานใหม

นาแขม หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนและ
ผูสูงอายุ มีสถานที่สําหรับ

จัดกิจกรรมของหมูบาน

อยางเหมาะสม

(1) โดยตอเติมขยาย
ออก กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 16.00 เมตร สูง 1

 ชั้น หรือมีพื้นที่ใชสอย

รวมกันไมนอยกวา 

80.00 ตร.ม. หรือ (2) 

ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

800,000 ประชาชนและ
ผูสูงอายุใน

หมูบาน รอยละ

 60 มีความพึง

พอใจตอ

โครงการกอสราง

ประชาชนและ
ผูสูงอายุมี

สถานที่จัด

กิจกรรมไดอยาง

เหมาะสม

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

10 โครงการปรับปรุงพื้นที่
บริเวณฌาปนสถาน         บาน

เมาะหลวง หมูที่ 8

เพื่อใหมีอาคารและ
ฌาปนกิจสถานที่เหมาะสม

และไดมาตรฐาน

(1) กอสรางลาน คสล. 

แบบขั้นบันไดปองกัน

คันดิน ขนาดกวางไม

นอยกวา 2.70 เมตร 

ยาว 50.00 เมตร (2) 

รื้อถอน ประกอบ ติดตั้ง 

โครงสรางศาลา (เดิม) 

พรอมมุงหลังคา เทพื้น 

คสล. ขนาดความกวาง 

4.00 เมตร ความยาว 

20.70 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 82.80 ตร.ม.

 หรือ (3) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

200,000 ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ

 80 มีความ   

พึงพอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

หมูบานมีอาคาร
และฌาปนกิจ

สถานที่เหมาะสม

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

11 โครงการกอสรางรั้วอาคาร
อเนกประสงค (ฝงตะวันตก) 

บานเมาะหลวง หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมไดอยางเหมาะสม

(1)  กอสรางรั้ว ความ
ยาวไมนอยกวา 203.00

 เมตร พรอมประตู หรือ

 (2) ตามแบบแปลนของ

 ทต.แมเมาะ

500,000 ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ

 80 มีความพึง

พอใจตอ

โครงการกอสราง

ประชาชนมี
สถานที่จัด

กิจกรรมไดอยาง

เหมาะสม

กองชาง

12 โครงการปรับปรุงและตอเติม
อาคารที่เก็บของ (หนาบาน

สมหวัง) บานเมาะหลวง หมูที่ 8

เพื่อใหทางหมูบานมีที่
สําหรับเก็บของวัสดุ

เครื่องใชของหมูบาน

(1) โดยตอเติมอาคาร
เก็บของ ขนาดกวาง 

5.00 เมตร ยาว 20.00 

เมตร หรือ (2) ตาม

แบบแปลนของ ทต.  

แมเมาะ

900,000 ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ

 60 มีความพึง

พอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

หมูบานมี
สถานที่สําหรับ

จัดเก็บวัสดุ

เครื่องมือ

เครื่องใชที่

เหมาะสมและ

เปนระเบียบ

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

13 โครงการกอสรางหองน้ําและ
หองอาบน้ํา บริเวณศาลา

อเนกประสงค หลัง

ศาลหลักเมือง บานเมาะหลวง 

หมูที่ 8

เพื่อใหมีหองน้ําและหอง
อาบน้ําบริการประชาชนได

อยางเหมาะสมและพอเพียง

(1) โดยการกอสราง
หองน้ําและหองอาบน้ํา

 ขนาดกวาง 3.00 เมตร

 ยาว 6.00 เมตร หรือ 

(2) ตามแบบแปลนของ

 ทต.แมเมาะ

400,000 ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ

 60 มีความพึง

พอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

หมูบานมีหองน้ํา
และหองอาบน้ํา

บริการประชาชน

กองชาง

14 โครงการตอเติมศาลา
อเนกประสงค บานมอน หมูที่ 8

เพื่อใหทางหมูบานมี
สถานที่สําหรับจัดกิจกรรม

ของทางหมูบานไดอยาง

เหมาะสม

(1) ขนาดพื้นที่ไมนอย
กวา 64 ตร.ม. พรอม

ปรับเปลี่ยนประตู 

หนาตาง กั้นหอง

ภายในอาคารเดิม หรือ 

(2) ตามแบบแปลน 

ทต.แมเมาะ

1,200,000 ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ

 60 มีความพึง

พอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

หมูบานมี
สถานที่สําหรับ

จัดกิจกรรมของ

ทางหมูบานได

อยางเหมาะสม

กองชาง

15 โครงการเทลานอเนกประสงค
ศาลาอเนกประสงค บานมอน 

หมูที่ 8

เพื่อใหหมูบานมีลาน
สําหรับจัดกิจกรรมตางๆ

(1) โดยการเทลาน 
คสล. พื้นที่ไมนอยกวา 

306.00 ตร.ม. หนา 

0.125 เมตร หรือ (2) 

รายละเอียดตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ

160,000 ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ

 80 มีความพึง

พอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

หมูบานมีลาน
สําหรับจัด

กิจกรรมตางๆ 

อยางเหมาะสม

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

16 โครงการกอสรางหองน้ํา 
บริเวณลานอเนกประสงค บาน

ทุงกลวย หมูที่ 8

เพื่อใหมีหองน้ําไวสําหรับ
บริการประชาชนและผูมา

ใชบริการ

(1) ขนาดกวาง 3.00 
เมตร ยาว 6.00 เมตร 

หรือ (2) รายละเอียด

ตามแบบแปลน ทต.  

แมเมาะ

315,000 ประชาชนที่มา
ใชบริการ รอย

ละ 80 มีความ

พึงพอใจที่ดีตอ

หองน้ํา

ประชาชนมี
หองน้ําไว

ใหบริการ

ประชาชน

กองชาง

17 โครงการกอสรางหองน้ํา 
บริเวณลานอเนกประสงค บาน

มอน หมูที่ 8

เพื่อใหมีหองน้ําไวสําหรับ
บริการประชาชนและผูมา

ใชบริการ

(1) ขนาดกวาง 3.00 
เมตร ยาว 6.00 เมตร 

หรือ (2) รายละเอียด

ตามแบบแปลน ทต.  

แมเมาะ

315,000 ประชาชนที่มา
ใชบริการ รอย

ละ 80 มีความ

พึงพอใจที่ดีตอ

หองน้ํา

ประชาชนมี
หองน้ําไว

ใหบริการ

ประชาชน

กองชาง

18 โครงการกอสรางรั้วรอบบริเวณ
อาคารศาลาอเนกประสงค บาน

มอน -     ทุงกลวย หมูที่ 8

เพื่อบงบอกสถานที่ของ
หมูบานใหชัดเจน และ

ปองกันทรัพยสินของ

หมูบานไมใหสูญหาย

(1) โดยการกอสรางรั้ว 
คสล. พรอมประตู ยาว 

168 เมตร หรือ (2) 

ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

350,000 ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ

 80 มีความพึง

พอใจตอ

โครงการกอสราง

บงบอกสถานที่
สาธารณะของ

หมูบาน ไมใหมี

การรุกล้ําพื้นที่ 

ปองกันทรัพยสิน

ของหมูบาน

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

19 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค บานเวียงสวรรค

 หมูที่ 9

เพื่อใหมีใชดําเนินงานและ
กิจกรรมตางๆ ของ

ประชาชนในหมูบาน

(1) โดยกอสรางอาคาร 
ขนาดกวาง 10.00 เมตร

 ยาว 15.00 เมตร สูง 1

 ชั้น จํานวน 1 หลัง 

หรือ (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

1,500,000 กลุมวิสาหกิจฯ 
รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจ

ตอโครงการ

กอสราง อยูใน

ระดับดี

กลุมวิสาหกิจฯ 
มีสถานที่

ประกอบการ

และดําเนินงานที่

เหมาะสม

กองชาง

20 โครงการกอสรางโรงครัวอาคาร
ผูสูงอายุ บานเวียงสวรรค หมูที่

 9

เพื่อใหหมูบานและกลุม
ผูสูงอายุมีโรงครัวสําหรับ

ประกอบอาหารและ

จัดเตรียมอาหารสําหรับใช

ในกิจกรรมตางๆ

(1) โดยการกอสราง
อาคาร 1 หลัง หรือ (2)

 ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

500,000 ประชาชนและ
ผูสูงอายุ รอยละ

 80 มีความพึง

พอใจตอ

โครงการกอสราง

ประชาชนและ
ผูสูงอายุมี

สถานที่

จัดเตรียมอาหาร

เพื่อใชในกิจกรรม

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

21 โครงการเทลานบริเวณอาคาร
ผูสูงอายุ บานเวียงสวรรค     

หมูที่ 9

เพื่อใหหมูบานและผูสูงอายุ
มีลานสําหรับทํากิจกรรม

ตางๆ

(1) โดยการเทลาน 
คสล. 1 แหง หรือ (2) 

ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

300,000 ประชาชนและ
ผูสูงอายุ รอยละ

 80 มีความพึง

พอใจตอ

โครงการกอสราง

ประชาชนและ
ผูสูงอายุมีลาน

สําหรับจัด

กิจกรรมตางๆ

กองชาง

22 โครงการปรับปรุงสํานักงาน
คณะกรรมการหมูบาน บริเวณ

ศาลาประชาคม บานใหมมงคล

 หมูที่ 10

เพื่อใหคณะกรรมการ
หมูบานมีสถานที่

ดําเนินงานของกลุมฯ

(1) ยกระดับพื้นคอนกรีต
อาคาร พรอมปูกระเบื้อง 

(2) ปรับปรุงหอง เปลี่ยน

ประตูหนาตาง (3) 

เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา

และฝาเพดาน (4) 

เปลี่ยนระบบไฟฟา 

อาคารทําการ      (5) ทํา

รั้วกั้นรอบอาคาร   (6) 

อื่นๆ  หรือ (7) 

รายละเอียดตามแบบ

แปลน ของ ทต.แมเมาะ

950,000 คณะกรรมการ
หมูบานและ

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ตอโครงการอยู

ในระดับดี

คณะกรรมการ
หมูบานมี

สถานที่

ดําเนินงานที่

เหมาะสม

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

23 โครงการกอสรางหลังคาคลุม
ลานอเนกประสงค บริเวณ

อาคารผูสูงอายุ บานใหมมงคล 

หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมอยางเหมาะสม

(1) โดยกอสรางอาคาร 
ขนาดกวาง 24 เมตร 

ยาว 30 เมตร สูง 1 ชั้น

 หรือ (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

3,500,000 ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ

 80 มีความพึง

พอใจตอโครงการ

ประชาชนมี
สถานที่สําหรับ

จัดกิจกรรมอยาง

เหมาะสม

กองชาง

24 โครงการกอสรางโรงทําปุยหมัก
 ซอย 12 บานใหมมงคล หมูที่ 

10

เพื่อใหกลุมอาชีพมีสถานที่
สําหรับทําปุยหมัก

(1) โดยกอสรางอาคาร 
ขนาดกวาง 6.00 เมตร 

ยาว 10.00 เมตร 

จํานวน 1 หลัง หรือ (2)

 ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

510,000 กลุมวิสาหกิจฯ 
รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจ

ตอโครงการ

กอสราง อยูใน

ระดับดี

กลุมวิสาหกิจฯ 
มีสถานที่

ประกอบการ

และดําเนินงานที่

เหมาะสม

กองชาง

25 โครงการกอสรางตอเติมที่ออก
กําลังกายในรม อาคารผูสูงอายุ

 บานนาแขมพัฒนา หมูที่ 11

เพื่อใหกลุมผูสูงอายุมี
สถานที่ดําเนินการไดอยาง

เหมาะสม

(1) โดยการกอสราง
อาคาร ขนาดกวาง 8 

เมตร ยาว 16 เมตร 

หรือมีพื้นที่ใชสอย

รวมกันไมนอยกวา 128

 ตร.ม. หรือ (2) ตาม

แบบแปลนของ ทต.   

แมเมาะ

1,000,000 กลุมผูสูงอายุ 
รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจ

ตอโครงการอยู

ในระดับดี

กลุมผูสูงอายุมี
สถานที่

ดําเนินการได

อยางเหมาะสม

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

26 โครงการกอสรางตลาดชุมชน 
บานนาแขมพัฒนา หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
จัดจําหนายสินคาเกษตร

และสินคาชุมชน สราง

รายไดใหเพิ่มขึ้น

(1) กวาง 10.00 เมตร 
ยาว 24.00 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 

240.00 ตารางเมตร 

หรือ (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

2,400,000 ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ

 80 มีความพึง

พอใจตอโครงการ

ประชาชนมี
สถานที่จัด

จําหนายสินคา

เกษตรและ

สินคาชุมชน 

สรางรายไดให

เพิ่มขึ้น

กองชาง

27 โครงการกอสรางรั้วกั้นรอบสระ
น้ําสวนสาธารณะหมูบาน บาน

นาแขมพัฒนา หมูที่ 11

เพื่อปองกันอันตรายจาก
การพลัดตกน้ํา

(1) กอสรางรั้ว ความ
ยาวรวม 258 เมตร 

หรือ (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

800,000 ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ

 80 มีความพึง

พอใจตอโครงการ

ลดการเกิด
อุบัติเหตุพลัดตก

น้ํา

กองชาง

28 โครงการถมดินปรับพื้นที่ทํา
การเกษตร ซอย 2-5         

บานนาแขมพัฒนา หมูที่ 11

เพื่อปรับพื้นที่สําหรับให
ประชาชนทําการเกษตร 

สรางรายได

(1) ขนาดกวาง 95 
เมตร ยาว 105 เมตร 

หรือมีปริมาณดินถมไม

นอยกวา 29,925 ตร.ม.

 หรือ (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

4,700,000 ประชาชนใน
หมูบานมีความ

พึงพอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

ประชาชนมี
สถานที่สําหรับ

การเกษตรกรรม

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

29 โครงการกอสรางอาคารผูสูงอายุ
 บานเวียงหงสลานนา หมูที่ 12

เพื่อใหกลุมผูสูงอายุมี
สถานที่ดําเนินการไดอยาง

เหมาะสม

(1) โดยกอสรางอาคาร 
ขนาดกวาง 14.00 เมตร

 ยาว 30.00 เมตร สูง 1

 ชั้น หรือ (2) ตามแบบ

แปลนของทต.แมเมาะ

4,500,000 ประชาชนใน
หมูบานมีความ

พึงพอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

กลุมผูสูงอายุมี
สถานที่

ดําเนินการได

อยางเหมาะสม

กองชาง

30 โครงการตอเติมอาคารกลุม
วิสาหกิจผลิตปุยฮิวมัสลานป

อินทรียแมเมาะ

เพื่อกอสรางหลังคาคลุมลาน
 ใชในการดําเนินงานของ

กลุมวิสาหกิจฯ

(1) โดยการตอเติม
ขยายอาคาร ขนาด

กวาง 14.00 เมตร ยาว

 10 เมตร สูง 4 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

140 ตร.ม. หรือ (2) 

ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

900,000 กลุมวิสาหกิจฯ 
รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจ

ตอโครงการ

กอสราง อยูใน

ระดับดี

กลุมวิสาหกิจฯ 
มีสถานที่

ประกอบการ

และดําเนินงานที่

เหมาะสม

กองชาง 
(นโยบายฯ)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

31 โครงการกอสรางโรงอาหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลแมเมาะ

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมเมาะมีโรง

อาหารที่ไดมาตรฐาน 

ปลอดภัย เพียงพอตอการ

ใหบริการดานการจัด

การศึกษา

(1) ขนาดกวาง 10 
เมตร ยาว 16 เมตร สูง

 3 เมตร จํานวน 1 หลัง

 หรือ (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

1,400,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ตอการบริการ

จัดการดาน

สถานที่ของ

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก รอยละ 80

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล

ตําบลแมเมาะมี

อาคารเรียน

เพียงพอตอ

จํานวนเด็กและ

ทําใหระบบการ

จัดการเรียนการ

สอนเปนไปตาม

มาตรฐาน

กองการศึกษาฯ
 / กองชาง

32 โครงการกอสรางตั้งศาลพระภูมิ
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลแมเมาะ

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมเมาะมี

ศาลพระภูมิเปนที่

สักการะบูชาแกผูมารับ

บริการงานราชการ

(1) ขนาดฐานกวาง 
2.40 เมตร ยาว 2.40 

เมตร สูง 0.60 เมตร 

พรอมชุดศาลพระภูมิ 

หรือ (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

50,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ตอการบริการ

จัดการดาน

สถานที่ของ

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก รอยละ 80

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล

ตําบลแมเมาะมี

ศาลพระภูมิเปน

ที่สักการะบูชา

แกผูมารับบริการ

งานราชการ

กองการศึกษาฯ
 / กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

33 โครงการตอเติมและปรับปรุง
อาคารศูนยพัฒนาและฟนฟู

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคน

พิการตําบลแมเมาะ

เพื่อตอเติมและปรับปรุง
อาคารใหสามารถใช

ประโยชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และเพื่อ

ความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน

(1) เปลี่ยนฝาเพดาน
รอบอาคาร (2) เปลี่ยน

ระแนงไม (3) ปู

กระเบื้อง (4) ทําทาง

ลาดขึ้นอาคารพรอม

ราวจับขึ้นบันได (5) เท

ปูนขางอาคาร หรือ (6)

 ตามแบบแบบแปลน

ของ ทต.แมเมาะ

1,000,000 ประชาชนที่มา
ใชบริการ

อาคารดังกลาว 

มีความพึงพอใจ

ระดับดี ตอ

อาคารสถานที่ที่

ใหบริการ

มีศูนยพัฒนาและ
ฟนฟูคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุและคน

พิการตําบลแม

เมาะ ที่สามารถ

ใหบริการ

ประชาชนไดอยาง

เหมาะสม 

ปลอดภัยและมี

ประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

34 โครงการตอเติมอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบล       แมเมาะ 

พรอมปรับภูมิทัศน

(1) เพื่อใชศูนยบริการรวม 
One Stop Service  

ใหบริการประชาชนใหมี

ความสะดวกรวดเร็ว (2) 

เพื่อปรับภูมิทัศนอาคาร

สํานักงานใหมีความสวยงาม

(1) โดยตอเติมสวนพื้น
อาคารสํานักงาน (2) ตอ

เติมหลังคา คสล. สวน

ตอเติม (3) ปรับภูมิ

ทัศนอาคารสํานักงาน 

หรือ (4) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

4,000,000 ประชาชนที่มา
ใชบริการมี

ความพึงพอใจ

ตอสถานที่

บริการรวม

ทต.แมเมาะ มี
การบริการได

อยางรวดเร็ว 

และทันสมัย

กองชาง 
(นโยบายฯ)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

35 โครงการถมดินบดอัดแนน
พรอมระบบระบายน้ํา ภายใน

โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ

เพื่อใหโรงเรียนมีการ
ระบายน้ําที่ดี บรรเทาการ

เกิดปญหาน้ําทวมขังภายใน

โรงเรียน

(1) ถมดินบดอัดแนน 

พื้นที่รวมไมนอยกวา 

3,300   ตร.ม. พรอม

วางทอระบายน้ํา คสล. 

มอก ชั้น 3 

เสนผาศูนยกลาง 0.60 

เมตร ความยาวรวมบอ

พัก ไมนอยกวา 130.00 

เมตร หรือ (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต. แมเมาะ

   1,600,000 ประชาชนรอย
ละ 80 มีความ

พึงพอใจใน

ศักยภาพการ

จัดการศึกษา

ของทองถิ่น

โรงเรียนเทศบาล
แมเมาะ มีระบบ

ระบายน้ําที่ดี 

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

กองการศึกษาฯ
 / กองชาง

รวม 35 โครงการ - - 400,000 18,510,000 26,540,000 - - -



65

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 65

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ํา บริเวณตลาดนัดชุมชน บาน

หวยเปด หมูที่ 1

เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ขังในชุมชน

(1) โดยทําการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกวางประมาณ

 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60

 เมตร ความยาวรวมทอ

ระบายน้ํา 280 เมตร และ

อื่นๆ หรือ (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

1,200,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังใน

ชุมชน

กองชาง

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 6 สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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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

2 โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ํา บริเวณหัวสะพาน ถึง วัดฝง

เกษตร (สองฝง) บานหวยเปด 

หมูที่ 1

เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ขังในชุมชน

(1) โดยทําการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีต ขนาด

กวางประมาณ 0.40 เมตร

 ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 

ความยาวรวมทอระบายน้ํา

 1,045.00 เมตร และอื่นๆ

 หรือ (2) ตามแบบแปลน

ของ ทต.แมเมาะ

4,700,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังใน

ชุมชน

กองชาง

3 โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ํา สายโรงน้ําดื่มชุมชน ถึงราน

ขางซอยสาละวิน บานหวยราก

ไม หมูที่ 2

เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ขังในชุมชน

(1) วางทอระบายน้ํา ขนาด
 0.60 เมตร ขั้น 3 ความ

ยาวรวมบอพัก 480.00 

เมตร ความยาวรวมบอพัก

 480.00 เมตร หรือ (2) 

ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

1,630,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังใน

ชุมชน

กองชาง
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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

4 โครงการตอเติมระบบระบายน้ํา
 บานนายวีระธร  สายสุข ถึงลํา

หวยไคร บานเมาะสถานี หมูที่ 4

เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ขังในชุมชน

(1) โดยการวางทอระบาย
น้ํา คสล. ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 

เมตร มอก.ชั้น 3 ความ

ยาวรวมบอพัก คสล. ยาว 

440.00 เมตร หรือ (2) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ

500,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังใน

ชุมชน

กองชาง

5 โครงการขุดลอกระบบระบาย
น้ําที่ตื้นเขิน (อุดตัน) บานใหม

นาแขม หมูที่ 7

เพื่อลดปญหาน้ําทวมขัง (1) โดยทําการขุดลอกเอา
เศษดิน หิน ทราย และ

วัชพืชที่อุดตันในระบบ

ระบายน้ําภายในหมูบาน 

ทั้งหมดพรอมขนทิ้ง หรือ 

(2) ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

100,000 ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ 

80 มีความพึง

พอใจตอโครงการ

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังใน

ชุมชน

กองชาง
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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

6 โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ํา พรอมติดตั้งรางริน บริเวณ

อาคารอเนกประสงค (หลัง

ศาลหลักเมือง) บานเมาะหลวง 

หมูที่ 8

เพื่อใหอาคารอเนกประสงค
มีระบบระบายน้ําที่ดี ลด

ปญหาน้ําทวมขัง

(1) กอสรางรางระบายน้ํา 
คสล. พรอมฝาตระแกรง 

ขนาดกวาง 0.50 เมตร 

ยาวไมนอยกวา 55.00 

เมตร (2) ติดตั้งรางระบาย

น้ําฝนแบบแผนสังกะสีพับ

 พรอมอุปกรณจับยึด 

ความยาวไมนอยกวา 

40.00 เมตร หรือ (3) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

180,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการกอสราง

บรรเทา
ปญหาน้ํา

ทวมขัง

บริเวณ

อาคาร

อเนกประสงค

กองชาง
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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 โครงการขุดลอกพรอมวางทอ
ถนนสายฌาปนสถาน บาน

มอน-ทุงกลวย หมูที่ 8

เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ขังในชุมชน

(1) โดยการขุดลอกพรอม
วางทอ คสล. ขนาด 0.60 

เมตร ยาวรวม 100 เมตร 

พรอมบดอัดหินคลุก (2) 

กอสรางรางระบายน้ํา 

พรอมฝาตะแกรงเหล็ก 

ยาว 107 เมตร และวางทอ

 คสล. ขนาด 0.60 เมตร 

พรอมบอพัก หรือ (3) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ

820,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังใน

ชุมชน

กองชาง

8 โครงการปรับปรุงระบบระบาย
น้ําภายในหมูบาน สายราน พี.

พี.แบตเตอรี่ ถึงซอยบานคุณสุ

วิทย บานเวียงสวรรค หมูที่ 9

เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ขังในชุมชน

(1) โดยปรับปรุงระบบ
ระบายน้ํา ระยะทาง 

601.00 เมตร หรือ (2) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ

2,200,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังใน

ชุมชน

กองชาง
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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

9 โครงการปรับปรุงระบบระบาย
น้ําภายในหมูบาน บริเวณซอย

บานคุณสมภาค ถึงบานคุณ

ประเสริฐ ทนันไชย บานเวียง

สวรรค หมูที่ 9

เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ขังในชุมชน

(1) โดยปรับปรุงระบบ
ระบายน้ํา ระยะทาง 

355.00 เมตร หรือ (2) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ

500,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังใน

ชุมชน

กองชาง

10 โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ํา หนาบานนางสมาน        

อินตะยศ ถึงบานนางแกวมา

เรือน อุทธิยา บานเวียงสวรรค 

หมูที่ 9

เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ขังในชุมชน

(1) โดยการกอสรางระบบ
ระบายน้ํา 100 เมตร หรือ 

(2) ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

400,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังใน

ชุมชน

กองชาง

11 โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ํา บริเวณแยกทางเขาสํานัก

สงฆ บานใหมมงคล หมูที่ 10

เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ขังในชุมชน

(1) โดยวางทอ คสล. มอก  
 ชั้น 3 ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร

 พรอมบอพัก ความยาวรวม

ไมนอยกวา 634 เมตร (2) 

ถมดินปรับระดับไหลทาง 

หรือ (3) ตามแบบแปลนของ

 ทต.แมเมาะ

1,700,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการกอสราง

ระบบระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังใน

ชุมชน

กองชาง
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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 โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ําภายในหมูบาน บานใหม

มงคล หมูที่ 10

เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ขังในชุมชน

(1) โดยวางทอ คสล. ขนาด
 0.60 เมตร พรอมบอพัก 

คสล. ความยาวรวมไม

นอยกวา 650 เมตร หรือ 

(2) ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

175,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการกอสราง

ระบบระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังใน

ชุมชน

กองชาง

13 โครงการปรับปรุงระบบระบาย
น้ํา โซน 1 (ตอจากเดิม)    บาน

เวียงหงสลานนา หมูที่ 12

เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ขังในชุมชน

(1) โดยวางทอระบายน้ํา 
คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด 

0.60 เมตร พรอมบอพัก  

ความยาวรวมไมนอยกวา 

175 เมตร พรอมลงหิน

คลุกปรับระดับไหลทาง 

หรือ (2) ตามแบบแปลน

ของ ทต.แมเมาะ

550,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการกอสราง

ระบบระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังใน

ชุมชน

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)
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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 โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ําภายในสํานักงานเทศบาล

ตําบลแมเมาะ

เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ขังในสํานักงาน สามารถ

ระบายน้ําไดอยางดี

(1) โดยการวางทอระบบ
ระบายน้ํา คสล. มอก ชั้น 

3 เสนผาศูนยกลาง 0.40 

เมตร ความยาวรวมบอพัก

 288.00 เมตร หรือ (2) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ

    1,000,000 ประชาชนที่มาใช
บริการและ

บุคลากรของ

เทศบาลตําบล  

แมเมาะ มีความ

พึงพอใจตอระบบ

ระบายน้ําดังกลาว

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังใน

สํานักงาน

กองชาง 
(นโยบายฯ)

รวม 14 โครงการ - - 9,460,000 6,195,000 - - -
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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 โครงการกอสรางพนังปองกัน
ตลิ่งพังพรอมปรับปรุงฝายน้ําลน

เดิม บานหางฮุง หมูที่ 3

เพื่อแกไขปญหาน้ํากัดเซาะ
ทําใหพนังตลิ่งพัง พรอมทั้ง

ปรับปรุงใหฝายน้ําลน

สามารถใชงานไดดี

(1) โดยการเรียงกลอง Gabion

 ความสูงประมาณ 4.00 เมตร 

ความยาวประมาณ 40.00 

เมตร พรอมทําการปรับปรุง

ฝายน้ําลนโดยการปรับประดับ

ความสูงของชองระบายน้ํา 

และอื่นๆ หรือ (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

1,500,000 ประชาชนในพื้นที่ 
รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

ประชาชนไดรับ

การแกไขปญหา

น้ํากัดเซาะทําให

พนังตลิ่งพัง 

พรอมทั้ง

ปรับปรุงใหฝาย

น้ําลนสามารถใช

งานไดดี

กองชาง

2 โครงการเรียงหินตลิ่งลําหวยไคร

 ชวงบานนายจรัญ เขื่อนคํา 

บานปงชัย หมูที่ 5

เพื่อแกไขปญหาน้ํากัดเซาะ
ทําใหพนังตลิ่งพัง

(1) โดยการเรียงหินตลิ่งพัง 

ขนาด SLOPE 2-30 เมตร  ยาว

 150 เมตร และอื่นๆ หรือ (2) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

500,000 ประชาชนในพื้นที่ 

รอยละ 80 มีความ

พึงพอใจตอโครงการ

อยูในระดับดี

ประชาชนไดรับ

การแกไขปญหา

น้ํากัดเซาะทําให

พนังตลิ่งพัง

กองชาง

รวม  2 โครงการ - - 500,000 1,500,000 - - -

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

    2.3  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 6 สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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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 โครงการทองถิ่นอาสาปลูกปา
เฉลิมพระเกียรติ

1. สรางกระบวนการมีสวน
รวมในการสรางปา รักษน้ํา

 2. สรางเครือขายปาชุมชน

ใหเขมแข็งมีกิจกรรม

ตอเนื่อง 3. การปลูกตนไม

เพิ่มความอุดมสมบูรณ

ใหกับปา การสรางฝาย

ชะลอน้ํา

เครือขายปาชุมชนตําบล
แมเมาะ จิตอาสา 12 

หมูบาน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนใน
พื้นที่ทุกหมูบาน

มีสวนรวมในการ

ปลูกตนไมและ

สรางฝายชะลอน้ํา

สามารถดเนิน

การปลูกตนไม

ในพื้นที่ปาหรือ

ชุมชนใหได

อยางนอยปละ 

1,500 ตน และ

สรางฝายชะลอ

น้ําครอบคลุม

พื้นที่เขตตําบล

แมเมาะ สราง

ความอุดม

สมบูรณใหกับปา

กองสวัสดิการ
สังคม

รวม 1 โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 - - -

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

    2.4  แผนงานการเกษตร

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 6 สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 75

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมกลุมวิสาหกิจผลิต
ปุยหมักปุยอินทรีย

1. สงเสริมการใช
พลังงานทดแทน        

 2. แกไขปญหา

สิ่งแวดลอมในชุมชน

กลุมเลี้ยงสัตว/กลุม
เกษตรกรตําบลแมเมาะ

      200,000       200,000       200,000 เกิดกลุมไม
นอยกวา 1 กลุม

ลดตนทุนในการ
ทําการเกษตรเพิ่ม

รายไดลดรายจาย

ในอาชีพ

กองสวัสดิการ
สังคม

รวม 1 โครงการ - - 200,000 200,000 200,000 - - -

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

    3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 1 สงเสริมและพัฒนาใหเปนแหลงผลิตฯ ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมและพัฒนาสินคา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ
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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 โครงการใหความรูแกเยาวชน
เกี่ยวกับการจัดการไฟปาและ

หมอกควันในพื้นที่ตําบลแมเมาะ

1. เพื่อเปนการสงเสริมให
เยาวชนในพื้นที่ไดตระหนัก

ถึงภัยคุกคามที่เกิดจาก    

สาธารณภัยที่เกิดขึ้นใน

ปจจุบัน 2. สรางจิตสํานึก

ในการดูแลสภาพแวดลอม

ในพื้นที่ 3. เพื่อสงเสริมองค

ความรูในดานสาธารณภัย

ใหกวางขวางมากยิ่งขึ้นและ

กอใหเกิภาคีเครือขายดาน

สาธารณภัยในแตละหมูบาน

บุคลากรที่ปฏิบัติงานดาน  
การปองกันและบรรเทา     

สาธารณภัย, เยาวชนในแต

ละหมูบานที่เขารวม

โครงการสามารถนําความรู

ในดาน    สาธารณภัย

เบื้องตนที่ไดรับไปแจงเตือน

บอกตอใหประชาชนทั่วไป

ตระหนักถึงภัยที่เกิดจากสา

ธารณภัยไดอยางถูกตอง

เหมาะสม

50,000 ประเมินจากแบบ
ประเมินผล

ฝกอบรมโครงการ

ใหความรูแก

เยาวชนเกี่ยวกับ

การจัดการไฟปา

และหมอกควันใน

พื้นที่ตําบลแมเมาะ

1. บุคลากรงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

และเยาวชนในพื้นที่เขาใจ

และรับทราบถึง

สถานการณสาธารณภัยใน

ปจจุบัน 2. เยาวชนที่เขา

รวมโครงการฯ สามารถ

เขาใจในบริบทของหมูบาน

ของแตละคนและทราบถึง

การจัดการสภาพแวดลอม

ในหมูบานของตนอยาง

เหมาะสม 3. เยาวชนที่เขา

รวมโครงการฯ เกิดความ

รักและหวงแหนในบานเกิด

ของตนและรวมแรงใจกัน 

สามัคคีกัน สรางเครือขาย

การปองกันบรรเทาสา

ธารณภัยในพื้นที่ตําบลแม

เมาะอยางยั่งยืน

สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)
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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 โครงการใหความรูเกี่ยวกับการ
จัดการไฟปาหมอกควันในพื้นที่

ตําบลแมเมาะ

1. เพื่อเปนการสงเสริมให
ประชาขนในพื้นที่ได

ตระหนักถึงภัยคุกคามที่เกิด

จากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นใน

ปจจุบัน 2. สรางจิตสํานึก

ในการดูแลสภาพแวดลอม

ในพื้นที่ 3. เพื่อสงเสริมองค

ความรูในดานสาธารณภัย

ใหกวางขวางมากยิ่งขึ้นและ

กอใหเกิภาคีเครือขายดาน

สาธารณภัยในแตละหมูบาน

บุคลากรที่ปฏิบัติงานดาน  
การปองกันและบรรเทา     

สาธารณภัย, ประชาชนใน

แตละหมูบานที่เขารวม

โครงการสามารถนําความรู

ในดาน    สาธารณภัย

เบื้องตนที่ไดรับไปแจงเตือน

บอกตอใหประชาชนทั่วไป

ตระหนักถึงภัยที่เกิดจากสา

ธารณภัยไดอยางถูกตอง

เหมาะสม

50,000 50,000 50,000 ประเมินจากแบบ
ประเมินผล

ฝกอบรมโครงการ

ใหความรูแก

ประชาชนเกี่ยวกับ

การจัดการไฟปา

และหมอกควันใน

พื้นที่ตําบลแมเมาะ

1. บุคลากรงาน

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยและ

ประชาชนในพื้นที่

เขาใจและรับทราบถึง

สถานการณสาธารณ

ภัยในปจจุบัน 2.

ประชาชนที่เขารวม

โครงการฯ สามารถ

เขาใจในบริบทของ

หมูบานของแตละคน

และทราบถึงการ

จัดการสภาพแวดลอม

ในหมูบานของตนอยาง

เหมาะสม 3.ประชาชน

ที่เขารวมโครงการฯ 

เกิดความรักและหวง

แหนในบานเกิดของ

ตนและรวมแรงใจกัน 

สามัคคีกัน สราง

เครือขายการปองกัน

บรรเทาสาธารณภัยใน

พื้นที่ตําบลแมเมาะ

อยางยั่งยืน

สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ)



78
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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 โครงการฝกทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)

1. เพื่อใหเกิดเครือขายความ

รวมมือของอาสาสมัครดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่

เขมแข็งกวางขวางและยั่งยืน       

 2. เพื่อใหสามาชิกอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 

ที่เขารับการฝกอบรมไดทราบถึง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือน พ.ศ. 2553            

  3. เพื่อใหสมาชิกอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 

ไดนําความรูมาปฏิบัติภารกิจดาน

การปองกันบรรเทาสาธารณภัยได

อยางถูกตอง                          

   4. เพื่อใหการปฏิบัติงานดาน

การปองกันบรรเทาสาธารณภัยมี

การปฏิบัติเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน      5. เพื่อใหประชาชน

ในพื้นที่รับผิดชอบมีความมั่นใจถึง

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินมากยิ่งขึ้น

บุคลากรที่เปนหนวย
อาสาสมัครปองกันภัยฝาย  

 พลเรือนตามที่จัดตั้งขึ้น ซึ่ง

เปนกําลังเสริมเจาหนาที่ของ

รัฐ ดําเนินการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยให

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยใหศูนย อปพร. มีการ

บริหารจัดการดําเนินงาน

ตามภารกิจที่ไดรับ

มอบหมายอยางถูกตอง 

สามารถดําเนินการใหความ

ชวยเหลือและบรรเทาภัย

ตางๆ ที่เกิดขึ้นกับประชาชน

และสวนราชการในพื้นที่ได

อยางรวดเร็ว อีกทั้งเปนการ

ปฏิบัติตามนโยบายของกรม

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

200,000 200,000 200,000 ประเมินจากแบบ
ประเมินผล

ฝกอบรม

โครงการ

ฝกอบรมทบทวน

อาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพล

เรือน (อปพร.)

1. ศูนย อปพร. ทต.แม

เมาะ มีกําลังเสริมในการ

ชวยเหลือภารกิจดานการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 2. อาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน 

(อปพร.) สามารถนําความรู

ไปใชปฏิบัติงานดานการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยใหแกผูประสบภัย

ไดอยางถูกตอง 3. 

ประชาชนไดเขามามีสวน

รวมกับการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่

 4. อปพร. สามารถ

ปฏิบัติงานการปองกัน

บรรเทาสาธารณภัยเปนไป

ในทิศทางเดียวกัน 5. 

สามารถขยายเครือขาย

ความรวมมือกับ อปพร. ใน

ดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยไดอยาง

เขมแข็งและยั่งยืน 6. 

ประชาชนในพื้นที่มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินมากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ)
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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 โครงการปรับปรุงและขยาย 
การติดตั้งกลองวงจรปด CCTV

1. เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชนในพื้นที่ตําบล  

แมเมาะ                       

2. เพื่อความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินของ

หนวยงานราชการ สังกัด

เทศบาลตําบลแมเมาะ

โดยการติดตั้งกลองวงจรปด 
ในจุดเสี่ยง พื้นที่สาธารณะ 

และภายในหนวยงาน

ราชการ สังกัดเทศบาล

ตําบลแมเมาะ

1,500,000 ประชาชนใน
พื้นที่ตําบล      

แมเมาะ และ

บุคลากรสังกัด

เทศบาลตําบล  

แมเมาะ มีความ

พึงพอใจตอ

โครงการ รอยละ 

80

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน ลด

ปญหาอาชญ

กรรม และ

สอดสอง 

ตรวจสอบ

ปญหาที่จะเกิดขึ้น

สํานักปลัด 
(นโยบายฯ)

รวม 4 โครงการ - - 50,000 1,750,000 250,000 250,000 - - -
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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 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

(1) โครงการอบรมหมอหมูบาน
ในพระราชประสงค

เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การดําเนินงานสาธารณสุขใน

เขตเทศบาลตําบลแมเมาะ

จํานวน 12 หมูบาน 
หมูบานละ 10,700 บาท

128,400 ประชาชนที่เขา
รวมโครงการฯ มี

ความพึงพอใจอยู

ในระดับดี

ประชาชน/ชุมชน 
ไดรับความรูดาน

สาธารณสุขและ

ไดรับการสงเสริม

สุขภาพ

กองสาธารณสุขฯ

(2) โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมแด็จยา ตานภัย

มะเร็งเตานม

เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การดําเนินงานสาธารณสุขใน

เขตเทศบาลตําบลแมเมาะ

จํานวน 12 หมูบาน 
หมูบานละ 4,650 บาท

55,800 ประชาชนที่เขา
รวมโครงการฯ มี

ความพึงพอใจอยู

ในระดับดี

ประชาชน/ชุมชน 
ไดรับความรูดาน

สาธารณสุขและ

ไดรับการสงเสริม

สุขภาพ

กองสาธารณสุขฯ

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.2  แผนงานสาธารณสุข
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.2  แผนงานสาธารณสุข

(3) โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การดําเนินงานสาธารณสุขใน

เขตเทศบาลตําบลแมเมาะ

จํานวน 12 หมูบาน 
หมูบานละ 4,650 บาท

55,800 ประชาชนที่เขา
รวมโครงการฯ มี

ความพึงพอใจอยู

ในระดับดี

ประชาชน/ชุมชน
 ไดรับความรู

ดานสาธารณสุข

และไดรับการ

สงเสริมสุขภาพ

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 

ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ

พระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ

วลัยลักษณ อัครราชกุมารี

เพื่อทราบจํานวนสุนัข/แมว
ในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะ

จํานวน 12 หมูบาน ในเขต
เทศบาลตําบลแมเมาะ

13,200 13,200 13,200 13,200 สามารถควบคุม
จํานวนสุนัข/แมว

ไดอยางเหมาะสม

ไดทราบจํานวน
สุนัข/แมว เพื่อ

ทําการฉีดวัคซีน

ไดอยางทั่วถึง

กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการขับเคลื่อนโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ

ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูก

เธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ

 อัครราชกุมารี

เพื่อรณรงคและปองกันโรค
พิษสุนัขบาในเขตเทศบาล

ตําบลแมเมาะ

จํานวน 12 หมูบาน ในเขต
เทศบาลตําบลแมเมาะ

62,010 62,010 62,010 62,010 สามารถควบคุม
จํานวนสุนัข/แมว

ใหปลอดจากโรค

พิษสุนัขบา รอย

ละ 60

สุนัข/แมวในเขต
เทศบาลตําบล 

แมเมาะ ไดรับ

การฉีดวัคซีน

ปองกันโรคพิษ

สุนัขบาฯ ได

อยางตอเนื่อง

กองสาธารณสุขฯ

รวม 3 โครงการ - - 315,210 75,210 75,210 75,210 - - -
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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 โครงการปรับสภาพแวดลอมที่
อยูอาศัยใหแกผูพิการและ

ผูดอยโอกาส

เพื่อใหผูพิการและ
ผูดอยโอกาส มี

สภาพแวดลอมที่ดี สราง

ความสุขทางกายและทางใจ

ปรับสภาพแวดลอมที่อยู
อาศัยใหแกผูพิการและ

ผูดอยโอกาส จํานวน 4 

หมูบาน หมูบานละ 2 

ครอบครัว รวมเปน 8 

ครอบครัว (หมูที่ 1,5,6 

และ 8)

800,000 ครอบครัวผูพิการ
และผูดอยโอกาส

ที่เขารวมโครงการ

 มีความพึงพอใจ

ตอโครงการอยูใน

ระดับดี

ผูพิการและ
ผูดอยโอกาส มี

สภาพแวดลอมที่

ดี สรางความสุข

ทางกายและทาง

ใจ

กองสวัสดิการสังคม

 / กองชาง / 

กองทุนพัฒนารอบ

โรงไฟฟาแมเมาะ

รวม 1 โครงการ - - 800,000 - - -

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.3  แผนงานสังคมสงเคราะห

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 83

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมทักษะการวายน้ํา เพื่อใหเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาล

ตําบลแมเมาะมีทักษะใน

การวายน้ํา

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในเขตตําบลแม

เมาะ

200,000 250,000 300,000 300,000 เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในเขต

ตําบลแมเมาะ

ไดรับการพัฒนา

ทักษะวายน้ํา 

รอยละ 80

เด็ก เยาวชน
และประชาชน

ไดรับการอบรม

เพิ่มทักษะการ

วายน้ํา

กองการศึกษาฯ

2 โครงการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุดานกีฬาวูดบอล

เพื่อใหผูสูงอายุใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน ไดออก

กําลังกายตามเหมาะสมกับ

รางกาย

จัดกิจกรรมดานกีฬาวูดบอล 200,000 ผูสูงอายุที่เขา
รวมกิจกรรม 

รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

ผูสูงอายุไดใช
เวลาวางใหเกิด

ประโยชน ได

ออกกําลังกาย

ตามสุขภาวะ

กองสวัสดิการ
สังคม

รวม 2 โครงการ - - 200,000 450,000 300,000 300,000 - - -

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 84

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา 
ซอย 2 พรอมติดตั้งระบบไฟฟา

 บานใหมมงคล หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
สําหรับเลนกีฬาและออก

กําลังกายในหมูบาน 

สงเสริมสุขภาพใหแขงแรง

(1) โดยปรับปรุงสนามกีฬา
 ซอย 2 (2) ติดตั้งระบบ

ไฟฟา หรือ (3) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

450,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการกอสราง

สนามกีฬาอยูใน

ระดับดี

ประชาชนมี
สถานที่สําหรับ

เลนกีฬาและ

ออกกําลังกาย 

สงเสริมสุขภาพ

ใหแข็งแรง

กองชาง

รวม 1 โครงการ - - 450,000 - - -

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
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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 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อจายเบี้ยยังชีพใหแก
ผูสูงอายุตามนโยบายของ

รัฐบาล

กลุมผูสูงอายุในตําบลที่
ไดลงทะเบียนไว

22,000,000 24,000,000 26,000,000 กลุมเปาหมาย
ไดรับเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุในตําบล
ไดรับเบี้ยยังชีพ

ตามนโยบายของ

รัฐบาล

กองสวัสดิการ
สังคม

2 เบี้ยยังชีพผูพิการ เพื่อจายเบี้ยยังชีพใหแกผู
พิการตามนโยบายของ

รัฐบาล

ผูพิการในตําบลที่ได
ลงทะเบียนไว

6,000,000 7,200,000 7,680,000 กลุมเปาหมาย
ไดรับเบี้ยยังชีพ

ผูพิการในตําบล
ไดรับเบี้ยยังชีพ

ตามนโยบายของ

รัฐบาล

กองสวัสดิการ
สังคม

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเบี้ยยังชีพใหแก
ผูปวยเอดสที่ไดรับ

ใบรับรองจากแพทย

ผูปวยเอดสในตําบลที่
ลงทะเบียนไว

300,000 330,000 360,000 กลุมเปาหมาย
ไดรับเบี้ยยังชีพ

ผูปวยเอดสใน
ตําบลไดรับเบี้ย

ยังชีพ

กองสวัสดิการ
สังคม

รวม 3 โครงการ - - 28,300,000 31,530,000 34,040,000 - - -

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.6 แผนงานงบกลาง
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 86

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการใหบริการอินเตอรเน็ต
ไรสาย (Free Wifi) ตําบลแม

เมาะ

เพื่อใหประชาชนไดเขาถึง
ขอมูลขาวสารทางราชการ

ผานระบบสัญญาณ

อินเตอรเน็ต ภายใน

นโยบายไทยแลนด 4.0

ติดตั้งจุดสงสัญญาณ
อินเตอรเน็ต ไมนอยกวา 

10 จุด ภายในพื้นที่ตําบล

แมเมาะ

500,000 มีผูเขาใชบริการ
อินเตอรเน็ตไร

สาย ไมนอยกวา 

5,000 IP 

Address : จุด : 

วัน

ประชาชนได

เขาถึงขอมูล

ขาวสารทาง

ราชการผาน

ระบบสัญญาณ

อินเตอรไรสาย

สํานักปลัด 
(นโยบายฯ)

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

    5.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 87

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

    5.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผานมา

2 โครงการตลาดนัดวิชาการ   
การจัดการศึกษาทองถิ่นอําเภอ

แมเมาะประจําป

เพื่อสรางโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรูสําหรับเด็ก ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

สังกัดเทศบาลตําบลแม

เมาะและสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอแมเมาะ เปนพื้นฐาน

ความรวมมือในการจัด

กิจกรรมทางการศึกษาใน

อนาคตตอไป

เด็ก นักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาฯ ผูปกครอง

 และประชาชน

50,000 50,000 50,000 เด็ก ครู 
ประชาชน รอยละ

 80 ไดรับ

ประโยชนจาก

กิจกรรมดานการ

จัดการศึกษา

ทองถิ่น

เด็กและครูไดรับ
การพัฒนา

แลกเปลี่ยน

เรียนรูผลงาน

ดานการจัด

การศึกษาทองถิ่น

กองการศึกษาฯ

3 โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรกองการศึกษาฯ

เพื่อใหครูและบุคลากรกอง
การศึกษาฯ ไดรับการ

อบรมและพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง

ครูและบุคลากรกอง
การศึกษาฯ

150,000 150,000 150,000 150,000 ครูและบุคลากร
กองการศึกษาฯ 

ไดรับการอบรม

และพัฒนาไม

นอยกวา รอยละ 

80

ครูและบุคลากร
กองการศึกษาฯ 

ไดรับการอบรม

พัฒนาอยาง

ตอเนื่อง

กองการศึกษาฯ

รวม 3 โครงการ - - 150,000 700,000 200,000 200,000 - - -
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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 โครงการอนุรักษสืบสาน
วัฒนธรรมแมเมาะ (ศูนย

วัฒนธรรมแมเมาะ)

เพื่ออนุรักษสืบสานมรดก
ทางวัฒนธรรมของคน

ตําบลแมเมาะ

ประชาชนตําบลแมเมาะ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน เด็ก 
เยาวชนไดรวม

อนุรักษ สืบสาน

มรดกทาง

วัฒนธรรม รอย

ละ 80

ประชาชน
อนุรักษสืบสาน

มรดกทาง

วัฒนธรรมของ

ตําบลแมเมาะ

กองการศึกษาฯ

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

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

    5.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)
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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 โครงการกอสรางซุมและศาลา
ราย พรอมปรับภูมิทัศนศูนย

วัฒนธรรมอําเภอแมเมาะ

เพื่อใหศูนยวัฒนธรรมอําเภอ    

แมเมาะ มีความสวยงามและ

เหมาะสม มีภูมิทัศนที่ดี

(1) โดยการกอสรางซุมทางเขา-

ออก (2) กอสรางศาลารายรอบ

อาคารศูนยวัฒนธรรมอําเภอแม

เมาะ (3) ปรับภูมิทัศนลาน

กิจกรรม หรือ (4) ตามแบบแปลน

ของ ทต.แมเมาะ

9,500,000 ประชาชนที่มาใช 

รอยละ 60 มีความ

พึงพอใจตอศูนย

วัฒนธรรมอําเภอ   

แมเมาะ

ศูนยวัฒนธรรม

อําเภอแมเมาะมี

ความสวยงามและ

เหมาะสม

 กองชาง 
(นโยบายฯ)

2 โครงการจัดตั้งหอศิลป 
วัฒนธรรมแมเมาะ          

(ศูนยวัฒนธรรมแมเมาะ)

เพื่อจัดตั้งแหลงรวบรวมงาน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถิ่น เปนแหลงเรียนรูทาง

วัฒนธรรมสําหรับประชาชน

และนักทองเที่ยว

โดยการตกแตงภายในหอศิลปฯ

 (1) งานทําสีผนัง (2) งาน

ติดตั้งจิตรกรรมฝาผนัง (3) 

งานติดตั้งระบบไฟสองสวาง 

และอื่นๆ  (4) ตามแบบแปลน

ของ ทต.แมเมาะ

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนที่มาใช 

รอยละ 60 มีความ

พึงพอใจตอหอ

ศิลปวัฒนธรรม      

แมเมาะ

ประชาชนไดรับ

ความรูและสืบทอด

ภูมิปญญาของ

ทองถิ่นทางดาน

วัฒนธรรมพื้นบาน

กองการศึกษา/
กองชาง

รวม 2 โครงการ - - 300,000 9,800,000 300,000 3,000,000 - - -

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

    5.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
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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 โครงการพัฒนาความรูเพิ่ม
ศักยภาพการมีสวนรวมเกี่ยวกับ

การเมืองการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย

1. เพิ่มเพิ่มศักยภาพการมี
สวนรวมของประชาชนและ

เยาวชนในพื้นที่ 2. เพื่อ

สรางจิตสํานึกและการมี

สวนรวมในการชุมชนและรู

บทบาทหนาที่ของตนเอง

ตามระบอบประชาธิปไตย

1. จัดอบรมสัมมนา
เกี่ยวกับการเมืองการ

ปกครองบทบาทหนาที่

ระบอบประชาธิปไตย

ใหแกประชาชนและ

เยาวชนในพื้นที่ 2. สราง

เครือขายประชาสัมพันธ

ประชาธิปไตย

50,000 50,000 รอยละ 80 ของ
ผูเขารวมโครงการ

ไดรับความรูและ

นําความรูไป

ประยุกตใช

1. กลุมเปาหมาย 
มีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับ

การเมืองการ

ปกครอง บทบาท

และหนาที่ของตน

 ตามระบอบ

ประชาธิปไตย    

2. กลุมเปาหมาย 

ไดรับความรูเรือง

กฎระเบียบและ

อํานาจหนาที่

สํานักปลัด

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร

    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม

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

2 โครงการเสริมสรางเครือขาย
ตอตานการทุจริต

1. เพื่อสรางจิตสํานึกและ
การมีสวนรวมในการ

ตอตานการทุจริต 2. 

เพื่อใหความรูความเขาใจ

ดานสิทธิและหนาที่ตาม

กฎหมาย 3. เพื่อสราง

เครือขายในการตอตานการ

ทุจริตในพื้นที่

1. จัดอบรมใหความรู 
สงเสริมจิตสํานึกในการมี

สวนรวมตอตานการทุจริต

ในพื้นที่ จํานวน 1 ครั้ง 2. 

สรางเครือขายตอตานการ

ทุจริตเทศบาลตําบลแม

เมาะ

50,000 รอยละ 80 ของ
ผูเขารวมโครงการ

ไดรับความรูและ

มีจิตสํานึกในการ

ตอตานการทุจริต

และเขารวมเปน

เครือขายตอตาน

การทุจริต

1. กลุมเปาหมาย 
มีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับ

สิทธิและหนาที่

ของตน ตาม

รัฐธรรมนูญ การ

เขามีสวนรวมใน

การปองกันการ

ทุจริต  2. เกิด

เครือขายในพื้นที่

ในการตอตาน

การทุจริตคอรัปชั่น

   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

3 โครงการอบรมกฎหมายใน
ชีวิตประจําวันแกประชาชนทั่วไป

1. เพือใหผูเขารับการอบรม
มีความรูเรื่องกฎหมายใน

ชีวิตประจําวันได 2. เพื่อให

ผูเขารับการอบรมสามารถ

นําความรูเรื่องกฎหมายใน

ชีวิตประจําวันไปปรับใช

และถายทอดใหแกผูอื่นได

ประชาชนในพื้นที่ตําบล 
แมเมาะ จํานวน 50 ราย

100,000 100,000 100,000 ใชแบบประเมิน
การสังเกต

1. ผูเขารับการ
อบรมสามารถนํา

ความรูที่ไดรับไป

ใชใน

ชีวิตประจําวันได 

2. ผูเขารับการ

อบรมสามารถ

แนะนําเรื่อง

กฎหมายใหผูอื่น

และชวยเหลือ

ผูอื่นที่ไมมีความรู

กฎหมายได

สํานักปลัด 
(งานนิติการ)

4 โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ
งานทะเบียนราษฎร

1. เพื่อประชาสัมพันธงาน
ทะเบียนราษฎรให

ประชาชนไดรับรูและเขาใจ

ดานกฎหมายระเบียบ

ทะเบียนราษฎร 2. เพื่อให

ประชาชนทราบสถานที่

ติดตอแหงใหม

ประชาชนในพื้นที่เขต
ตําบลแมเมาะ จํานวน 12

 หมูบาน จํานวน 8,386 

ครัวเรือน

200,000 200,000 รอยละ 80 ของ
ประชาชนไดรับรู

ความเขาใจ

กฎหมาย

ระเบียบฯ งาน

ทะเบียน

   สํานักปลัด 

(งานทะเบียนฯ)
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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 โครงการจัดทําและพัฒนา
ศักยภาพคณะทํางานสนับสนุน

การจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน 

(แผนชุมชน) เพื่อการจัดการ

ตนเองตําบลแมเมาะ

เพื่อใหคณะทํางาน
สนับสนุนการจัดทํา

แผนพัฒนาหมูบาน (แผน

ชุมชน) มีความรูความเขาใจ

ในการจัดทําแผนชุมชนเปน

กลไกในการขับเคลื่อน

1. จัดอบรมและใหความรู
เกี่ยวกับการจัดทําแผน

ชุมชน 2. ศึกษาดูงานการ

จัดการชุมชนเพื่อความ

ยั่งยืน

350,000 350,000 กลุมเปาหมายที่
เขารวมโครงการ

รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจใน

การอบรมให

ความรูเกี่ยวกับ

การจัดทําแผน

ชุมชนฯ

ประชาชนและ
หมูบานมีกรอบ

และทิศทางการ

พัฒนาที่กําหนด

โดยชุมชน และ

ชุมชนนํา

ตนแบบมาเปน

กลไกในการ

ขับเคลื่อน

  สํานักปลัด 
(งานแผน)

6 โครงการขับเคลื่อนการจัดทํา
แผนพัฒนาหมูบาน (แผนชุมชน)

 เพื่อการจัดการตนเองตําบลแม

เมาะ

เพื่อใหชุมชนมีการบริหาร
จัดการชุมชนโดยใชแผน

ชุมชนเปนกลไกในการ

ขับเคลื่อน

1. จัดอบรมและใหความรู
เกี่ยวกับการจัดทําแผน

ชุมชน 2. จัดประชุม

คณะกรรมการหมูบาน 3. 

รวมประชุมและจัดแผน

ชุมชนรวมกับหนวยงาน 4.

 จัดทําแผนชุมชนรวมกัน

50,000 ทุกหมูบานมี
แผนพัฒนา

หมูบานเปนของ

ตนเอง จํานวน 

12 หมูบาน และ 

1 ชุมชน

ประชาชนและ
หมูบานมีกรอบ

และทิศทางการ

พัฒนาที่กําหนด

โดยชุมชน

สํานักปลัด (งาน
แผน)
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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 โครงการพัฒนาศักยภาพ       
ผูประกาศขาวประจําหมูบาน

และชุมชนตําบลแมเมาะ

เพื่อพัฒนาศักยภาพ        
ผูประกาศขาวประจํา

หมูบานใหมีความรู 

ความสามารถที่ดี เหมาะสม

 และสามารถปฏิบัติงาน

และชุมชนไดอยางถูกตอง

ตามหลักการ

ประชาสัมพันธที่ดี

ผูประกาศขาวประจํา
หมูบานและชุมชนตําบล

แมเมาะ

100,000 ผูประกาศขาว
ประจําหมูบาน

และชุมชนที่เขา

รวมโครงการมี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

ผูประกาศขาว
ประจําหมูบาน

และชุมชนไดรับ

การพัฒนา

ศักยภาพ 

ความรู

ความสามารถใน

การ

ประชาสัมพันธ

ใหถูกตองและ

เหมาะสมตาม

หลักกการ

ประชาสัมพันธที่ดี

   สํานักงาน 

(งานประชาสัมพันธ)
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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

8 โครงการบริหารความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ

เกิดผลประโยชนทับซอน

1. เพื่อเสริมสรางใหเกิด
ความรูความเขาใจในเรื่อง

ผลประโยชนระหวาง

ประโยชนสวนบุคคล 

ประโยชนสวนรวม และ

ประโยชนทับซอน 2. เพื่อ

สรางจิตสํานึกและปลูกฝง

ใหบุคลากรมีคุณธรรมและ

จริยธรรม ไมกระทําการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. เพื่อวิเคราะหความเสี่ยง

ในการปฏิบัติงานที่อาจเกิด

ผลประโยชนทับซอนและ

กําหนดมาตรการปองกัน

ผลประโยชนทับซอน

จัดกิจกรรมโครงการ
วิเคราะหความเสี่ยง เพื่อ

กําหนดมาตรการปองกัน

ผลประโยชนทับซอน

150,000 รอยละของ
บุคลากรที่เขารับ

การอบรม

สามารถนํา

ความรูที่ไดรับไป

ประยุกตใชใน

การปฏิบัติหนาที่

1. ผูเขารับการอบรม

มีความรูความเขาใจ

ในเรื่องผลประโยชน

สวนบุคคล 

ประโยชนสวนรวม 

และประโยขนทับ

ซอน และมีจิตสํานึก

ในคุณธรรมและ

จริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน 2. 

สามารถวิเคราะห

ความเสี่ยงในการ

ปฏิบัติงานที่อาจเกิด

ผลประโยชนทับซอน

 และกําหนด

มาตรการปองกัน

ผลประโยชนทับซอน

ภายในองคกรได

หนวย
ตรวจสอบภายใน
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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 โครงการบริหารศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ระดับอําเภอ อําเภอแมเมาะ 

จังหวัดลําปาง

1. เพื่อประสานความ
รวมมือของ อปท. ในพื้นที่

อําเภอแมเมาะ เพื่อ

สนับสนุนการดําเนินการ

ของศูนยปฏิบัติการรวมใน

การชวยเหลือประชาชน

ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 2. เพื่อบริหาร

กิจกรรม การดําเนินการ

ของศูนยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และเปนไป

ตามระเบียบที่เกี่ยวของ

(1) อปท.ในพื้นที่มีสถานที่
กลางใชดําเนินการรวมกัน 

(2) สนับสนุนกิจกรรมและ

การดําเนินการของ

ศูนยบริการรวมฯ ใหมี

ประสิทธิภาพ

30,000 30,000 30,000 รอยละของ
กิจกรรมในการ

ดําเนินการของ

ศูนยฯ

การดําเนินการ
ของศูนยฯ มี

ประสิทธิภาพและ

เกิดประโยชนตอ

ประชาชนและ

หนวยงาน อปท. 

ในพื้นที่อําเภอ   

แมเมาะ

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล

แมเมาะ และ 

อปท.ในพื้นที่ 

อําเภอแมเมาะ 

หรือสํานักงาน

สงเสริมการ

ปกครองสวน

ทองถิ่น อําเภอ

แมเมาะ
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เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 97

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

10 โครงการใหความรูเรื่องบทบาท
หนาที่ของผูบริหารทองถิ่นและ

สมาชิกสภาทองถิ่น เทศบาล

ตําบลแมเมาะ

1. เพื่อใหความรูในเรื่อง
บทบาทหนาที่ของผูบริหาร

และสมาชิกสภาทองถิ่น     

2. เพื่อบริหารและสมาชิก

สภาที่ไดรับการเลือกตั้ง 

หรือแตงตั้งสามารถปฏิบัติ

หนาที่ไดถูกตองเปนไปตาม

ระเบียบที่เกี่ยวของ

1. ผูบริหารทองถิ่นเขารวม
การอบรมและมีความรู

ความเขาใจในบทบาท

หนาที่ของตน 2. สมาชิก

สภาเขารวมการอบรมและ

มีความรูความเขาใจใน

บทบาทหนาที่ของตน 3. 

หัวหนาสวนราชการ 

พนักงาน เจาหนาที่

ผูรับผิดชอบงานสภา

ทองถิ่น มีความเขาใจใน

บทบาทหนาที่ของ

ผูบริหารและสมาชิกสภา

ทองถิ่น

30,000 30,000 ผูเขารับการ
อบรมทุกคนมี

ความรูความ

เขาใจในบทบาท

หนาที่ของตน 

100%

ผูบริหารและ
สมาชิกสภามี

ความรูความ

เขาใจในบทบาท

หนาที่ของตน 

สามารถปฏิบัติ

หนาที่ไดอยาง

ถูกตองเปนไป

ตามระเบียบ

กฎหมาย

  สํานักปลัด  
(งานกิจการสภา)

รวม 10 โครงการ - - 1,060,000 460,000 480,000 - - -
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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 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ

บริหารจัดการการศึกษาของ

เทศบาลตําบลแมเมาะ

เพื่อใหบุคลากรและ
บุคลากรทางการศึกษาฯ 

ไดรับการแลกเปลี่ยน

ประสบการณในการจัด

การศึกษาและนํามา

ประยุกตใชในการบริหาร

จัดการองคกรใหเกิด

ประโยชนสูงสุด

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาฯ สังกัดเทศบาล

ตําบลแมเมาะทุกคน

300,000 300,000 300,000 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาฯ 

ไดรับการอบรม

และพัฒนาไม

นอยกวารอยละ 

80

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ไดรับการ

แลกเปลี่ยน

ประสบการณใน

การบริหารจัด

การศึกษาอยาง

ตอเนื่อง

กองการศึกษาฯ

รวม 1 โครงการ - - 300,000 300,000 300,000 - - -

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร

    6.2 แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 5 การบริหารและพัฒนาองคกร
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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 โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและศึกษาดูงานดาน

การปองกันและบรรเทา        

สาธารณภัย

1. เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุน

ใหบุคลากรของงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย, พนักงานเทศบาล, 

พนักงานจาง, สมาชิก อปพร. และ 

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของของเทศบาลตําบล

แมเมาะไดมีการศึกษาหาประสบการณ

ความรูใหมๆ จากสถานที่หรือ

หนวยงานอื่นๆ เพื่อนํามาพัฒนาองคกร

และชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ 2. 

เพื่อใหบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ดูแลงาน

ปองกันระงับอัคคีภัยจากปญหาของไฟ

ปาและหมอกควันโดยสามารถนําเอา

ความรูที่ไดรับมาทําการประยุกตและ

ปรับปรุงแกไข เพื่อนํามาเพิ่มศักยภาพ

ในการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น

บุคลากรที่ปฏิบัติงานดนการ
ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย, พนักงานเทศบาล,

 พนักงานจาง, สมาชิก อป

พร. , คณะกรรมการ

อาสาสมัครปองกันไฟปา

ประจําหมูบานและ

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของฯ ของ

เทศบาลตําบลแมเมาะ

250,000 250,000 ประเมินจากแบบ

ประเมินผลฝกอบรม

โครงการฝกอบรม

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

และศึกษาดูงานดาน

การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

1. สามารถนําเอาความรูที่

ไดรับจากการศึกษาดูงาน

มาใชในการดําเนินงานดาน

การปองกันฯ เกิดจากไฟ

ปาและหมอกควันในพื้นที่

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 2.

สามารถพัฒนาทักษะ

ใหกับบุคลากรภายใน

องคกรได 3. เกิดความรัก 

ความสามัคคี เพื่อนํามา

เสริมสรางศักยภาพ

ทางดานการทํางานเปนทีม

และมีแนวทางในการ

ปฏิบัติงานเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน

สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ)

รวม  1 โครงการ - - 250,000 250,000 - - -

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร

    6.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 5 การบริหารและพัฒนาองคกร
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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 โครงการผูสูงอายุยิ้ม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุดานตางๆ เชน 

ดานศาสนา วัฒนธรรม 

ประเพณี สุขภาพ งานฝมือ

 นันทนาการ ภูมิปญญา

ผูสูงอายุตําบลแมเมาะ 300,000 450,000 450,000 ผูสูงอายุที่เขารวม
โครงการมีความ

พึงพอใจใน

โครงการระดับดี

ผูสูงอายุมี
กิจกรรมทที่

เกยวกับการ

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่อยูดีมีสุข

กองสวัสดิการ
สังคม

รวม 1 โครงการ - - 300,000 450,000 450,000 - - -

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร

    6.5 แผนงานสรางความเขมแข็ง

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 5 การบริหารและพัฒนาองคกร
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 101

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศพื้นฐานและระบบ

จัดเก็บอิเล็กทรอนิกสขององคกร

 ตามนโยบายภาครัฐ 4.0

เพื่อพัฒนาโครงการพื้นฐาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวมถึงพัฒนา ICT เพื่อ

บริหารจัดกการภายใน

องคกร

(1) มีระบบสารสนเทศ
พื้นฐานสําหรับการ

บริหารงาน ไดแก ระบบ

สารสนเทศและระบบ

จัดเก็บเอกสาร

อิเล็กทรอนิกสขององคกร 

(2) เพื่อยกระดับองคกร 

เปนองคกร 4.0 ตาม

นโยบายของภาครัฐ

สามารถใหบริการพื้นฐาน

แกประชาชนผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส

400,000 กลุมผูใชงาน 
และกลุม

ผูรับบริการระบบ

สารสนเทศ 

จัดเก็บเอกสาร

อิเลคทรอนิกส 

รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจใน

การพัฒนาระบบฯ

บุคลากรกองชาง 
เทศบาลตําบล    

แมเมาะและ

ผูรับบริการ

สามารถใชงาน

ระบบจัดเก็บ

สารสนเทศไดตาม

ประสิทธิภาพของ

ระบบตอบสนอง

ตอแนวทาง

ยกระดับองคกร 

4.0

กองชาง

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร

    6.6  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 5 การบริหารและพัฒนาองคกร
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)
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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

    6.6  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

2 โครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

พัฒนาตนเอง การพัฒนาชุมชน

สูการพัฒนาทองถิ่นของสวน

กองชางเทศบาลตําบลแมเมาะ

1. เพื่อเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน 

ลูกจาง กองชางเทศบาล

ตําบลแมเมาะ 2. เพื่อให

ผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน 

ไดรับความรูและ

ประสบการณจาก

การศึกษาดูงานและนํามา

ปรับใชใหเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติหนาที่ 3. เปนการ

สรางขวัญและกําลังใจใน

การปฏิบัติงาน

พนักงาน ลูกจาง กองชาง
เทศบาลตําบลแมเมาะ

200,000 200,000 200,000 สามารถนํา
ความรูมาปรับใช

ในชีวิตและ

ปฏิบัติงานได

อยางมี

ประสิทธิภาพพ

1.การปฏิบัติงาน
ของพนักงาน

สวนตําบล 

ลูกจางมี

ประสิทธิภาพดี

ขึ้น 2. ผูบริหาร 

ผูปฏิบัติงาน

ไดรับความรู

เพิ่มเติมสามารถ

นํามาปรับใช

สํานักงานได 3. 

ผูปฏิบัติงานมี

ขวัญและกําลังใจ

ในการทํางาน

กองชาง

รวม 2 โครงการ - - 600,000 200,00 200,000 - - -



สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)
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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 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินงาน

ดานสาธารณสุขในเขต

เทศบาลตําบลแมเมาะ

12 หมูบานๆ ละ 20,000
 บาท (หมูบาน/จํานวน 3

 โครงการ) โดยโครงการ

พระราชดําริที่เกี่ยวของ

กับงานดานสาธารณสุข 

เชน

240,000 240,000 240,000 ประชาชนที่เขา
รวมโครงการ 

รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจ

ตอโครงการดาน

สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุขฯ

12 หมูบานใน

เขตพื้นที่ตําบล

แมเมาะ

1. โครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราชประสงค

2. โครงการสืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จยา ตานภัย

มะเร็งเตานม

ประชาชนในเขต
ตําบลแมเมาะ มี

ความรูเกี่ยวกับ

เรื่องสาธารณสุข 

มีการดูแล 

ปองกัน แกไข 

และรักษาตัวเอง

ใหหางไกลจาก

โรคภัยตางๆ มี

สขภาพที่แข็งแรง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.4  แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม

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

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.4  แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข (ตอ)

3. การควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

4. การปรับปรุงภาวะ

โภชนาการและสุขภาพเด็ก

ของสมเด็จพระราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

5. การสงเสริมโภชนการและ

สุขภาพอนามัยแมและเด็ก

ของสมเด็จพระราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

6. การควบคุมโรค

หนอนพยาธิของสมเด็จพระ

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

7. การควบคุมโรคมาลาเรีย

ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)
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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

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.4  แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข (ตอ)

8. การพัฒนาระบบสุขาภิบาล

ในโรงเรียนและชุมชน ของ

สมเด็จพระราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี

9. โครงการตรวจสุขภาพ

เคลื่อนที่ สมเด็จระเจาลูกเธอ 

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี

10. โครงการชวยลดการติด

เอดสจากแมสูลูก สภากาชาด

ไทย พระเจาวรวงศเธอ 

พระองคเจาโสมวลี พระวร

ราชาทินัดดามาตุ

11. โครงการรณรงคและ

แกไขปญหายาเสพติด To Be

 Number One (ศูนยเพื่อน

ใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน 

ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

รวม 1 โครงการ - - 240,000 240,000 240,000 - - - -
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)
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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 โครงการอบรมเยาวชนรวมใจ
ตานภัยยาเสพติด

เพื่อเปนการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดใน

เขตเทศบาลตําบลแมเมาะ

เยาวชนในเขตเทศบาล
ตําบลแมเมาะ

20,900 20,900 20,900 เยาวชนที่เขา
รวมโครงการ 

รอยละ 60 มี

ความรูความ

เขาใจเกี่ยว

ปญหายาเสพติด

เยาวชนในเขต
เทศบาลตําบลแม

เมาะรูเทาทันภัย

ของยาเสพติด 

เสริมความ

เขมแข็งของ

เยาวชน

กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

สถานี
ตํารวจภูธร

แมเมาะ

2 โครงการอาสาสมัครรวมพลัง
ปองกันภัยยาเสพติดใหชุมชน

เพื่อเปนการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดใน

เขตเทศบาลตําบลแมเมาะ

ประชาชนในเขตพื้นที่
ตําบลแมเมาะ

42,800 42,800 42,800 ประชาชนที่เขา
รวมโครงการ 

รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจ

ตอโครงการ

ดังกลาว

อาสาสมัครรวม
ปฏิบัติงาน 

ปองกัน

ปราบปราม

อาชญากรรมและ

ยาเสพติด

กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

สถานี
ตํารวจภูธร

แมเมาะ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม

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

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการคายเยาวชนสํานึกรัก
บานเกิด

1. สรางเครือขายเยาวชน
ฯ 2. สงเสริมรักบานเกิด 

3. สงเสริมเรียนรูดานสิทธิ์

สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลแมเมาะ

80,000 80,000 80,000 เยาวชนที่เขา
รวมโครงการมี

ความพึงพอใจ

ในโครงการ

ระดับดี

สรางเครือขาย
เยาวชนใหมี

ความสํานึกรัก

บานเกิดและรูถึง

สิทธิหนาที่ของ

เยาวชน

กองสวัสดิการ
สังคม

สภาเด็กและ

เยาวชนตําบล

แมเมาะ

4 โครงการยุติความรุนแรงใน
ครอบครัว

1. สรางความตระหนัก
และมีสวนรวมในการ

ปองกันความรุนแรงใน

ครอบครัว 2. ปรับ

ทัศนคติใหกับพอแมและ

บุตรในเรื่องเพศ 3. 

เสริมสรางทักษะการ

สื่อสาร ระหวางพอแมกับ

ลูก

ครอบครัวที่คาดวาจะ
ประสบปญหาในพื้นที่

ตําบลแมเมาะ จํานวน 

25 ครอบครัว

20,000 20,000 20,000 ครอบครัวที่เขา
รวมโครงการมี

ความพึงพอใจ

ในระดับที่ดี

ปองกันและ
แกไขปญหา

ความรุนแรงใน

ครอบครัวสราง

ความรักความ

อบอุนใน

ครอบครัว พอ

แมลูกมีการ

พูดคุยรับฟงซึ่ง

กันและกัน

กองสวัสดิการ
สังคม

ศูนยพัฒนา
ครอบครัวใน

ชุมชนตําบล

แมเมาะ

รวม 4 โครงการ - - 163,700 163,700 163,700 - - - -
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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 สถานศึกษาโรงเรียน     แม

เมาะวิทยา ตามโครงการจาง

วิทยากรชาวตางประเทศ เพื่อ

เตรียมความพรอมสูประชาคม

อาเซียน

เพื่อเตรียมความพรอมใน
ภาษาที่สามสูประชาคม

อาเซียนใหกับผูเรียน

จดจางครูตางชาติสอน
ภาษาเพิ่มเติม ภาษาจีน 

ภาษาอังกฤษ

530,000 นักเรียนไดรับการ

พัฒนาดานภาษา 

รอยละ 80

เด็กนักเรียนมีองค

ความร็ดานภาษา

จากเจาของภาษา

กองการศึกษาฯ ร.ร.แมเมาะ
วิทยา

2 อุดหนุน สถานศึกษาโรงเรียน

อนุบาลแมเมาะ (ชุมชน 1) ตาม

โครงการจางวิทยากรชาว

ตางประเทศ เพื่อเตรียมความพรอม

สูประชาคมอาเซียน

เพื่อเตรียมความพรอมใน
ภาษาที่สามสูประชาคม

อาเซียนใหกับผูเรียน

จดจางครูตางชาติสอน
ภาษาเพิ่มเติม

672,000 นักเรียนไดรับการ

พัฒนาดานภาษา 

รอยละ 80

เด็กนักเรียนมีองค

ความร็ดานภาษา

จากเจาของภาษา

กองการศึกษาฯ ร.ร.อนุบาล  
แมเมาะ 

(ชุมชน 1)

3 อุดหนุน วิทยาลัยเทคโนโลยีการ
จัดการ กฟผ. แมเมาะ ตาม

โครงการจางวิทยากรพิเศษเฉพาะ

ทางเพื่อพัฒนาและสงเสริม

คุณภาพกาวสูไทยแลนด 4.0

เพื่อเตรียมโครงการจาง
วิทยากรพิเศษเฉพาะทาง

เพื่อพัฒนาและสงเสริม

คุณภาพ กาวสูไทยแลนด 

4.0

จัดจางวิทยากรพิเศษ
เฉพาะทาง

170,000 นักเรียนไดรับการ

พัฒนาดานสาขา

วิชาชีพที่เรียนจาก

วิทยากรพิเศษ

เฉพาะทาง รอยละ 80

นักศึกษามีความรู

ทักษะวิชาชีพใน

สาขาเฉพาะทาง

อยางมีคุณภาพ

กองการศึกษาฯ วิทยาลัย
เทคโนโลยี

และการ

จัดการ กฟผ.

แมเมาะ

รวม 3 โครงการ - - 1,372,000 - - - -

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

    5.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
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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 สภาวัฒนธรรมอําเภอ
แมเมาะ ตามโครงการสงเสริม

กิจกรรมตามประเพณีและ    

สืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

ประจําป อําเภอแมเมาะ

เพื่ออนุรักษศิลปะ 
ประเพณี วัฒนธรรม

ทองถิ่นไมใหสูญหายไป

จัดกิจกรรมดาน
วัฒนธรรม 2 กิจกรรม (1)

 อบรมตี กองปูจา (2) 

การแขงขันตีกองปูจา

80,000 ประชาชนได
รวมกันสืบสานร

ประเพณีใน

ทองถิ่นรอยละ 80

การมีสวนรวม
ในกิจกรรม

ประเพณีของ

อําเภอ

กองการศึกษาฯ สภา
วัฒนธรรม

อําเภอแมเมาะ

รวม 1 โครงการ - - 80,000 - - - -

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

    5.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
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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 โครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในระดับอําเภอ อําเภอแมเมาะ 

จังหวัดลําปาง

เพื่ออุดหนุนศูนยบริการ
รวมในการชวยเหลือ

ประชาชนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

ระดับอําเภอ

สนับสนุนกิจกรรมและ
การดําเนินการของ

ศูนยบริการรวมฯ

30,000 รอยละของ
กิจกรรมในการ

ดําเนินการของ

ศูนยปฎิบัติการฯ

การดําเนินการ
ของศูนยฯ มี

ประสิทธิภาพ

และเกิด

ประโยชนตอ

ประชาชนและ

หนวยงาน อปท. 

ในพื้นที่

สํานักปลัด อปท.ในเขต
พื้นที่อําเภอ  

แมเมาะ หรือ

 สํานักงาน

สงเสริมการ

ปกครองสวน

ทองถิ่นอําเภอ

 แมเมาะ

รวม 1 โครงการ - - 30,000 - - - -

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร

    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่ผานมา

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 5 การบริหารและพัฒนาองคกร



เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
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แบบ 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 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

บดอัดแนน เชื่อมระหวางบาน   

เมาะหลวง หมูที่ 8 (ที่ทํากิน) ถึง

  บานเวียงหงสลานนา หมูที่ 12

 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

เพื่อเปนการปรับปรุง
ซอมแซมถนนใหมีสภาพที่ดี 

มั่นคง และใชงานไดถาวร

โดยกอสรางถนนหินคลุก 
ขนาดถนน กวาง 5.00 

เมตร ยาว 2,200 เมตร 

หรือตามแบบแปลน

2,000,000 ประชาชนที่ใชถนน
เสนทางดังกลาว 

รอยละ 60 มีความ

พึงพอใจตอโครงการ

อยูในระดับดี

ถนนไดรับการ
ปรับปรุงซอมแซมใหมี

สภาพที่ดี มั่นคง และ

ใชงานไดถาวร

อบจ.ลําปาง

2 โครงการปรับปรุงผิวถนนโดย
การปูยางแอสฟลทติกคอนกรีต 

ถนนสายซอย 14 บานใหมมงคล

 หมูที่ 10 ไป บานปงชัย หมูที่ 5

 ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ 

จังหวัดลําปาง

เพื่อเปนการปรับปรุง
ซอมแซมถนนใหมีสภาพที่ดี 

มั่นคง และใชงานไดถาวร

โดยการปูยางแอสฟลทติกคอ

นกรีต ขนาดกวาง 5.00 เมตร

 ความยาวจาก Sta 0+000 

ที่พิกัด E570103, N 

2021186 และ sta 1+243 

ที่พิกัด E571188, N 

2021104  ความหนา 0.05 

เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม

นอยกวา 6,215.00 ตาราง

เมตร หรือรายละเอียดตาม

แบบแปลนของ อบจ.ลําปาง

2,200,000 ประชาชนที่ใชถนน
เสนทางดังกลาว 

รอยละ 60 มีความ

พึงพอใจตอโครงการ

อยูในระดับดี

ถนนไดรับการ
ปรับปรุงซอมแซมใหมี

สภาพที่ดี มั่นคง และ

ใชงานไดถาวร

อบจ.ลําปาง

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศูนยกลางโลจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการปรับปรุงถนนสายบาน
หวยรากไม หมูที่ 2 ถึง บาน

เวียงสวรรค หมูที่ 9 ตําบลแม

เมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัด

ลําปาง

เพื่อเปนการปรับปรุง
ซอมแซมถนนใหมีสภาพที่ดี 

มั่นคง และใชงานไดถาวร

โดยการปรับปรุงถนน 
ขนาดกวาง 5.00 เมตร 

ยาว 697.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมีพื้นที่

รวมกันไมนอยกวา 3,485 

ตารางเมตร  หรือ

รายละเอียดตามแบบ

แปลนของ อบจ.ลําปาง

1,120,000 ประชาชนที่ใชถนน
เสนทางดังกลาว 

รอยละ 60 มีความ

พึงพอใจตอโครงการ

อยูในระดับดี

ถนนไดรับการ
ปรับปรุงซอมแซมใหมี

สภาพที่ดี มั่นคง และ

ใชงานไดถาวร

อบจ.ลําปาง

4 โครงการปรับปรุงและซอมแซม
ถนนสายตําบล  แมเมาะ เขาสู

บานสวนปาแมจาง หมูที่ 3 

ตําบล   สบปาด อําเภอแมเมาะ

 จังหวัดลําปาง

เพื่อเปนการปรับปรุง
ซอมแซมถนนใหมีสภาพที่ดี 

มั่นคง และใชงานไดถาวร

โดยลาดยางแอสฟลทติก 
ความกวาง 9 เมตร ยาว 

5,000 เมตร หรือ

รายละเอียดตามแบบ

แปลนของ อบจ.ลําปาง

 5,000,000 5,000,000 ประชาชนที่ใชถนน
เสนทางดังกลาว 

รอยละ 60 มีความ

พึงพอใจตอโครงการ

อยูในระดับดี

ถนนไดรับการ
ปรับปรุงซอมแซมใหมี

สภาพที่ดี มั่นคง และ

ใชงานไดถาวร

อบจ.ลําปาง

รวม 4 โครงการ  -  - 5,320,000 5,000,000 5,000,000  -  -  - 



เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)
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แบบ ผ. 05

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางสนามกีฬา
อําเภอแมเมาะ

(1) เพื่อใหประชาชนมี
สถานที่ออกกําลังกายที่

เปนมาตรฐาน (2) เพื่อใช

รองรับการจัดกิจกรรม

ดานนันทนาการและกีฬา

(1) ถมดิน ปรับพื้นที่ (2) 
สนามกีฬามาตรฐาน (3) 

ติดตั้งไฟฟา ไฟฟาสองสวาง

 (4) ติดตั้งระบบน้ําประปา 

 (5) กอสรางที่นั่ง (6) 

กอสรางหองน้ํา (7) ปรับ

ภูมิทัศน และ (8) อื่นๆ 

หรือ (9) ตามแบบแปลน

10,000,000 10,000,000 10,000,000 สนามกีฬาที่ได
มาตรฐาน 1 แหง

สงเสริมประชาชน
มีกิจกรรมการ

ออกกําลังกาย

อยางสม่ําเสมอ

ทต.แมเมาะ / 
หนวยที่อื่นที่

เกี่ยวของ

รวม 1 โครงการ  -  - 10,000,000 10,000,000 10,000,000  -  -  - 

งบประมาณและที่ผานมา

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

    4.5 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย



เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)
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แบบ ผ.08

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

งานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

เพื่อจัดหาเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร ระดับ XGA 

สําหรับใชในหองประชุมใหเกิด

ประสิทธิภาพ ทันสมัย 

เหมาะสมในการใชงานและ

ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อม

ประสิทธิภาพ เนื่องจากการใช

งาน

เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร ระดับ
 XGA ขนาดไมนอยกวา 4,000 ASSI 

LUMENS จํานวน 1 เครื่อง โดยมี

ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) ตาม

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานัก

งบประมาณ หรือ (2) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

42,500     สํานักปลัด  
(ฝายอํานวยการ)

                      บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) 

เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

2 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

งานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับสํานักงาน สําหรับใช

ปฏิบัติงานดานพัสดุ ใหเกิด

ความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

รองรับระบบการดําเนินการ

ทางอินเตอรเน็ต และทดแทน

เครื่องเดิมที่ใชงานเปนเวลานาน

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน  (จอขนาดไมนอยกวา 19 

นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

(1) ตามประกาศเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม หรือ (2) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

16,000     สํานักปลัด  
(ฝายอํานวยการ)

3 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

งานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาฉากกั้นหอง
สํานักงาน สําหรับใช

หองควบคุมระบบคอมพิวเตอร

 เพื่อควบคุมความเย็น และ

เปนการประหยัดพลังงานใน

การเปดเครื่องปรับอากาศให

เหมาะสมกับสภาพการใชงาน

ฉากกั้นหอง แบบ PVC พรอมติดตั้ง 
จํานวน 1 ชุด  โดยมีคุณลักษณะ

พื้นฐาน ดังนี้ (1) ขนาดพื้นที่รวมกัน

ไมนอยกวา 12.9 ตารางหลา (2) 

จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ

 (3) ตามความจําเปนและเหมาะสม

10,965     สํานักปลัด  
(ฝายอํานวยการ)
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

4 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

งานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก สําหรับงานประมวลผล

 สําหรับปฏิบัติงานงบประมาณ

 งานกิจการสภา และงานอื่น 

ที่อยูในภารกิจของ

ปลัดเทศบาล ใหมี

ประสิทธิภาพ รวดเร็ว สะดวก

ตอการสืบคนขอมูล ระเบียบ 

กฎหมาย

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง โดย

มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) ตาม

ประกาศเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม หรือ (2) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

16,000 สํานักปลัด 
(ปลัดเทศบาล)

5 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

งานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด  800VA สําหรับสํารอง

ไฟฟาใหการปฏิบัติงานเกิด

ประสิทธิภาพ ปองกันการ   

สูญหายของขอมูลระหวาง  

การปฏิบัติงาน

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท  

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) 

ตามประกาศเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม หรือ (2) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

7,500     สํานักปลัด  
(งานพัสดุ,งานธุรการ)
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

6 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

งานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาโพเดียม ทรงเอียง 
สําหรับใชในหองประชุมและ

งานกิจกรรมของเทศบาล

โพเดียม ทรงเอียง จํานวน 2 ตัวๆ ละ
 14,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ

พื้นฐาน ดังนี้ (1) (W) 490 x (L) 500

 x (H) 1,165 มม. (2) จัดหาโดยสืบ

ราคาจากทองตลาด หรือ (3) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

28,000     สํานักปลัด  
(ฝายอํานวยการ)

7 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

งานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาพัดลมตั้งพื้น ขนาด 
18 นิ้ว สําหรับใชงานหอง

ประชุม งานโครงการ และงาน

อื่นๆ ในภารกิจของสํานัก

ปลัดเทศบาล

พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 3 
เครื่องๆ ละ 2,000 บาท  โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) จัดหา

โดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ (2) 

ตามความจําเปนและเหมาะสม

6,000     สํานักปลัด  
(ฝายอํานวยการ)
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 118

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

8 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

งานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุค สําหรับงานประมวลผล

 สําหรับใชในการปฏิบัติงานให

เกิดความรวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพ สะดวก ทันสมัย 

เหมาะสม เพียงพอตอการ

ปฏิบัติงาน และรองรับการ

ประมวลผลเกี่ยวกับโปรแกรม

ดานการบริหารงานบุคคล

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง โดย

มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) ตาม

ประกาศเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม หรือ (2) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

16,000     สํานักปลัด    
(งานการเจาหนาที่)
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 119

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

9 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

งานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานประมวลผล แบบที่

 1 (ขนาดจอไมนอยกวา 19 

นิ้ว) สําหรับใชในการ

ปฏิบัติงานใหเกิดความรวดเร็ว

 มีประสิทธิภาพ สะดวก 

ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอตอ

การปฏิบัติงานรวมถึงเพื่อ

รองรับการบันทึกขอมูลผาน

ระบบโปรแกรมเกี่ยวงาน

บริหารงานบุคคล

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน แบบที่ 1 (จอไมนอยกวา 

19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) ตาม

ประกาศเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม หรือ (2) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

16,000      สํานักปลัด   
(งานการเจาหนาที่)

10 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

งานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องพิมพชนิด
เลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา

 ชนิด Network แบบที่ 1 (27

 หนา/นาที) สําหรัใชในการ

ปฏิบัติงานใหเกิดความรวดเร็ว

 มีประสิทธิภาพ สะดวก 

ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1

 (27 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง 

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) 

ตามประกาศเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม หรือ (2) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

7,900      สํานักปลัด   
(งานการเจาหนาที่)
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 120

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

11 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

งานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 1 KVA สําหรับสํารอง

ไฟฟา ใหการปฏิบัติงานเกิด

ความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

สะดวก ทันสมัย เหมาะสม 

เพียงพอตอการปฏิบัติงาน

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 5,900 บาท  

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) 

ตามประกาศเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม หรือ (2) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

5,900      สํานักปลัด   
(งานการเจาหนาที่)
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 121

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

12 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

งานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
 ขนิดบันทึกเวลาเขาออกงาน ที่

รองรับการใชงานได 4 รูปแบบ 

คือ สแกนใบหนา สแกน

ลายนิ้วมือ ทาบบัตรและกดรหัส 

เพื่อใชสําหรับการบันทึกเวลาเขา

ออกงานของพนักงานเทศบาล 

ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 

สังกัดเทศบาลตําบลแมเมาะ ทั้งนี้

เพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน

ในการปฏิบัติงาน และสามารถ

นําขอมูลที่ไดจากระบบเครื่อง

สแกนลายนิ้วมือไปใชในการ

บริหารงานทรัพยากรบุคคลใน

องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

อาทิ ใชเปนขอมูลในการประเมิน

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน

 การเลื่อนขั้นคาจาง การเลื่อน

คาตอบแทน การตอสัญญาจาง 

ฯลฯ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึก
เวลาเขาออกงาน ที่รองรับการใชงาน

ได 4 รูปแบบ คือ สแกนใบหนา 

สแกนลายนิ้วมือ ทาบบัตรและกด

รหัส เพื่อใชสําหรับการบันทึกเวลา

เขาออกงานของพนักงานเทศบาล 

ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 

สังกัดเทศบาลตําบลแมเมาะ โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) นอก

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ (2) 

จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด  

หรือ (3) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

15,000      สํานักปลัด   
(งานการเจาหนาที่)
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 122

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

13 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

งานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก สําหรับงานประมวลผล

 สําหรับใชในการปฎิบัติงานให

เกิดความรวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพ สะดวก ทันสมัย 

เหมาะสม เพียงพอตอการ

ปฎิบัติงาน

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง โดย

มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) ตาม

ประกาศเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม หรือ (2) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

16,000      สํานักปลัด    
 (งานนิติการ)



123

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 123

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

14 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

งานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน (1) เพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ใหมทดแทนเครื่องปรับอากาศ

รุนเกาที่เสื่อมสภาพจากการใช

งาน      (2) เพื่อใหการบริการ

แกประชาชน ผูมาติดตองาน    

   (3) เพื่อใหมี

เครื่องปรับอากาศที่ประหยัด

พลังงานไฟฟา และลด

คาใชจายดานงบประมาณไฟฟา

 รวมถึงคาซอมบํารุง ซึ่งเปน

การสนองนโยบายของรัฐบาล

ในการประหยัดพลังงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิด
ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก

อากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู โดยที

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) ตาม

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑของสํานัก

งบประมาณ หรือ (2) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

28,600  สํานักปลัด
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 124

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

15 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

งานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 1 kVA สําหรับสํารอง

ไฟฟาใหการปฏิบัติงานเกิด

ประสิทธิภาพ ปองกันการ   

สูญหายของขอมูลระหวาง  

การปฏิบัติงาน

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 5,900 บาท  

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) 

ตามประกาศเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม หรือ (2) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

5,900      สํานักปลัด  
(งานทะเบียนราษฎร)

16 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

งานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาตูเหล็กแบบ 2 บาน
เลื่อนกระจก สําหรับเก็บแฟม

และเก็บเอกสารรวมถึงเก็บ

อุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของใน

การปฏิบัติงาน

ตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก จํานวน
 1 ตู โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

ดังนี้ (1) ตูเอกสารเหล็กบานเลื่อน

กระจก จัดเก็บ 3 ชั้น ขนาด 5 ฟุต 

มือจับอลูมิเนียมแบบฝง (2) จัดหา

โดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ (3) 

ตามความจําเปนและเหมาะสม

6,000 หนวยตรวจสอบ
ภายใน
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

17 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

งานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาตูเหล็กแบบ 2 บาน
เลื่อนทึบ สําหรับเก็บแฟมและ

เก็บเอกสารรวมถึงเก็บอุปกรณ

ตางๆ ที่เกี่ยวของในการ

ปฏิบัติงาน

ตูเหล็กแบบบานเลื่อนทึบ จํานวน 1 
ตู โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

ดังนี้ (1) ตูเอกสารเหล็กบานเลื่อนทึบ

 จัดเก็บ 3 ชั้น ขนาด 5 ฟุต มือจับ

อลูมิเนียมแบบฝง (2) จัดหาโดยสืบ

ราคาจากทองตลาด หรือ (3) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

6,000 หนวยตรวจสอบ
ภายใน

18 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

 งานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 800 VA สําหรับสํารอง

ไฟฟาใหการปฏิบัติงานเกิด

ความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

สะดวก ทันสมัย เหมาะสม 

เพียงพอตอการปฏิบัติงาน

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท 

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) 

ตามประกาศเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม หรือ (2) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

5,000 หนวยตรวจสอบ
ภายใน
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

19 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

 งานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องพิมพชนิด

เลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา 

ชนิด Network แบบที่ 1 (27 

หนา/นาที) สําหรัใชในการ

ปฏิบัติงานใหเกิดความรวดเร็ว 

มีประสิทธิภาพ สะดวก ทันสมัย

 เหมาะสม เพียงพอตอการ

ปฏิบัติงาน

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED

 ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (27

 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) ตาม

ประกาศเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม หรือ (2) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

7,900 หนวยตรวจสอบ
ภายใน

20 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน (1) เพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม

ทดแทนเครื่องปรับอากาศรุนเกาที่

เสื่อมสภาพจากการใชงานสําหรับ

งานนิติการ                  (2) 

เพื่อใหการบริการแกประชาชน ผูมา

ติดตองาน ดานกฎหมายและการ

รองทุกข/รองเรียน             (3) 

เพื่อใหมีเครื่องปรับอากาศที่

ประหยัดพลังงานไฟฟา และลด

คาใชจายดานงบประมาณไฟฟา 

รวมถึงคาซอมบํารุง ซึ่งเปนการ

สนองนโยบายของรัฐบาลในการ

ประหยัดพลังงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิด
ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 

18,000 บีทียู โดยที่คุณลักษณะพื้นฐาน

 ดังนี้ (1) เครื่องปรับปรุงอากาศ ขนาด

ไมเกิน 18,000 บีทียู (2) ตองไดรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและ

ประหยัดไฟ เบอร 5 (3) มีระบบฟอก

อากาศ (4) เปนเครื่องปรับอากาศที่

ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสง

ความเย็น และระบายความรอน (5) 

หรือตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของ

สํานักงบประมาณ หรือ (6) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

21,000     สํานักปลัด    
(งานนิติการ)
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

21 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ

ครุภัณฑ ครภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

เพื่อจัดหาชุดอากาศยานไร
คนขับ (โดรน) สําหรับถาย

ภาพนิ่งและวีดีโอทางอากาศใช

ในงานประชาสัมพันธภารกิจ

ของเทศบาลตําบลแมเมาะ

ชุดอากาศยานไรคนขับ (โดรน)สําหรับถายภาพ

ทางอากาศ มีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้ (1) 

อากาศยานไรคนขับสําหรับถายภาพทางอากาศ

 จํานวน 1 ตัว มีลักษณะดังนี้ (1.1) เปนอากาศ

ยานไรคนขับสําหรับถายภาพนิ่งและวีดีโอทาง

อากาศ (1.2) มีระบบ GPS บินโดยใชตําแหนง 

GPS เพิ่มความเสถียร (1.3)  ระยะเวลาบินไม

นอยกวา 15 นาที (1.4) ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี

 ทนทานตอแรงกระแทก    (2) อุปกรณกลอง

บันทึกภาพ/วิดีโอ จํานวน 1 ชุด โดยมี

รายละเอียด (2.1) กลองติดตั้งภายในหรือ

ภายนอกลําตัวโดรน ความละเอียดภาพไมต่ํากวา

 ขนาด 1080x720P HD (2.2) มุมกวางของ

กลองปรับไดไมนอยกวา 90 องศา (2.3) 

สามารถควบคุมไดโดยรีโมทควบคุม (2.4) ชอง

เสียบเมมโมรี่การด ไมต่ํากวา 32 Gb     (3) 

อุปกรณเครื่องควบคุม มีรายละเอียด ดังนี้ (3.1) 

เปนเครื่องควบคุม Remote Control อากาศ

ยานไรคนขับ (โดรน) สําหรับการถายภาพนิ่ง

และวีดีโอทางอากาศ (3.2) รีโมทควบคุมความถี่

 2.4 Ghz (4) แบตเตอรี่สํารอง จํานวน 1 กอน 

พรอมที่ชารจ (5) จัดหาโดยสืบราคาจาก

ทองตลาด หรือ (6) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

13,000     สํานักปลัด    
(งานประชาสัมพันธ)
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 128

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

22 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ

ขนสง

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวใน
ชุมชนตําบลแมเมาะ ใหเปนที่

รูจัก

รถราง จํานวน 2 คันๆ ละ 500,000 

บาท โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้ (1)

 รถราง จํานวน 16 ที่นั่ง (2) ขนาด

กวางไมนอยกวา 1.50 เมตร ยาวไม

นอยกวา 4.50 เมตร สูงไมนอยกวา 

2.00 เมตร (3) เครื่องยนต 1,600 ซีซี 

(4) ระบบเชื้อเพลิงน้ํามันเบนซิน แกส

โซฮอล / LPG (5) ระบบขับเคลื่อน 2 

ลอ (6) ระบบเกียรอัตโนมัติ 4 จังหวะ 

(7) ระบบเบรค หนาดิสเบรค หลังดรัม

เบรค แยก 2 วงจร (8) กระจกบังลม

หนา กระจกอคิลิค (9) ระบบกัน

สะเทือนหนาหลัง แม็คทอรสันสตัทร 

(10) ระบบบังคับเลี้ยว แบบแร็ค

แอนดพีเนียร (11) ลอ กระทะเหล็ก 

R14-15 (12) อุปกรณไฟ ชุดไฟเลี้ยว

หนาหลัง-ชุดไฟเบรก ไฟหนา (13) พื้น

อลูมิเนียม แบบลายกันลื่น (14) เกาอี้

โครงเหล็กหุมเบาะ (15) จัดหาโดยสืบ

ราคาจากทองตลาด หรือ (16) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

500,000 500,000      สํานักปลัด   
     (งานสงเสริม    

 การทองเที่ยว)
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

23 แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
วิทยาศาสตร

การแพทย

เพื่อจัดหาเครื่องอัดอากาศ
สําหรับใชอัดถังอากาศ (ถัง BA)

 ที่ใชกับงานการดับเพลิงและ

งานดานการประดาน้ํา

เครื่องอัดอากาศแรงดันสูง ขนาด 300
 บาร จํานวน 1 เครื่อง โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) 

เครื่องยนตเบนซิน 4 จังหวะ ขนาด

ไมนอยกวา 5 แรงมา สายเคปลาทน

ความรอน สามารถอัดอากาศไดไม

นอยกวา 90 ลิตร/นาที (2) จัดหา

โดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ (3) 

ตามความจําเปนและเหมาะสม

450,000     สํานักปลัด    
(งานปองกันฯ)

24 แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ

ขนสง

เพื่อจัดหารถจักรยานยนต
สําหรับใชปฏิบัติงานรับ-สง

เอกสารสํานักงาน เพื่อใหเกิด

ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

ของทางราชการ

รถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี 
จํานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ

พื้นฐาน ดังนี้ (1) โดยมีคุณลักษณะ

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

สํานักงบประมาณ หรือ (2) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

50,500     สํานักปลัด    
(งานปองกันฯ)
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

25 แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุกสําหรับงานสํานักงาน

สําหรับใชปฏิบัติงานใหเกิด

ความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

สะดวก ทันสมัย เหมาะสม 

เพียงพอตอการปฏิบัติงาน

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง โดย

มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) ตาม

ประกาศเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม หรือ (2) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

16,000     สํานักปลัด    
(งานปองกันฯ)

26 แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ

ขนสง

เพื่อจัดหารถยนตกระบะแบบ
ขับเคลื่อน 4 ลอ ดับเบิ้ลแคป 

สําหรับใชงานดานการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยใน

พื้นที่ที่รถยนตปกติไมสามารถ

เขาถึงได และใชตรวจการณ

สําหรับงานรักษาความสงบ

เรียบรอย (งานเทศกิจ)

รถยนตกระบะแบบขับเคลื่อน 4 ลอ 
ดับเบิ้ลแคป จํานวน 1 คัน โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) ขนาด 1

 ตัน ปริมาณกระบอกสูบ ไมต่ํากวา 

2,400 ซีซี จํานวน 1 คัน (2) โดยมี

คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑสํานักงบประมาณ หรือ (3) 

ตามความจําเปนและเหมาะสม

957,000      สํานักปลัด   
  (งานเทศกิจ)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

27 แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เพื่อจัดหาเครื่องตัดถางและ
เครื่องค้ํายัน สําหรับใชงาน

ดานการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย โดยเฉพาะนํามา

ชวยเหลือชีวิตของผูประสบภัย

ที่ประสบภัยจากอุบัติเหตุทาง

ถนนและภัยดานอื่นๆ

เครื่องตัดถาง และเครื่องค้ํายัน 
จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะใชใน

การตัดถายเพื่อชวยเหลือ

ผูประสบภัยที่ติดภายในอาคารและ

ยานพาหนะ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน

 ดังนี้ (1) เครื่องยนตตนกําลังเบนซิน 

4 จังหวะ ขนาดไมนอยกวา 3 แรงมา 

(2) ขุดอุปกรณมีเครื่องตัด เครื่องถาง 

เครื่องค้ํายัน ระบบไฮดรอลิกแยกชิ้น

ออกจากกัน (3) จัดหาโดยสืบราคา

จากทองตลาด หรือ (4) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

800,000     สํานักปลัด    
(งานปองกันฯ)

28 แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

เพื่อจัดหากระบองไฟจราจร 
สําหรับใชงานดานการอํานวย

ความสะดวกใหแกประชาชน

ดานการจราจรทางถนน และ

ภายในงานพิธีตางๆ

กระบองไฟฟาจราจร จํานวน 25 อัน 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) 

สามารถเปลี่ยนรูปแบบการกระพริบ

ไดไมนอยกวา 3 จังหวะ (2) มีสาย

คลองขอมือ (3) สามารถชารจกับ

ไฟฟา 220 โวลท (4) จัดหาโดยสืบ

ราคาจากทองตลาด หรือ (5) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

15,000     สํานักปลัด    
(งานปองกันฯ)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

29 แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
วิทยาศาสตร

การแพทย

เพื่อจัดหาเครื่องวัดความดัน
โลหิต แบบดิจิตอลสําหรับใช

งานดานระบบบริการ

การแพทยฉุกเฉิน

เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล
 จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ

พื้นฐาน ดังนี้ (1) สามารถวัดความดัน

โลหิตอัตโนมัติได (2) มีขนาดเล็ก

สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก (3) 

สามารถวัดความดัน SYS 60-250 ม.

ม. ปรอท หรือดีกวา (4) สามารถวัด

ความดัน DIA 40-200 ม.ม.ปรอท 

หรือดีกวา (5) สามารถวัดคาอัตราการ

เตนของหัวใจ 40-160 ครั้ง/นาที 

หรือดีกวา (6) จัดหาโดยสืบราคาจาก

ทองตลาด หรือ (7) ตามความจําเปน

และเหมาะสม

15,000     สํานักปลัด    
(งานปองกันฯ)
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

30 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

 งานบริหารงาน

คลัง

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
เทศบาลตําบลแมเมาะ เพื่อให

การปฏิบัติงานเปนไดดวยความ

เรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน (สามารถ

สแกนไฟลแบบกอสรางที่ใช

รองรับกับกระดาษ A3)

เครื่องสแกนเนอร จํานวน 1 เครื่อง โดยมี

คุณลักษณะพิ้นฐาน ดังนี้ (1) ความเร็วการสแกน 

A4 ความเร็ว 40 หนาตอนาที มีความละเอียด 300

 dpi สี 23 หนาตอนาที ที่ความละเอียด 300 dpi 

(2) ความเร็วการสแกนสองหนาอัตโนมัติ ขาวดํา 

20 หนาตอนาที ที่ความละเอียด 300 dpi สี 14 

หนาตอนาที ที่ความละเอียด 300 dpi (3) ความ

ละเอียดในการสแกน Optical Pesolution : 

Flatbed : 600 dpi 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi,

 600 dpi (4) รองรับขนาดการสแกน A3 Size 

Documents Max 297 มม. x 432 มม. Min 100

 มม. x 148  มม. 35-120 แกรม (5) การปอน

กระดาษ ADF Automatic Document Feeder

 Capacity : 50 sheets A3 Size ความหนาของ

เอกสาร 50-120 แกรม (6) ความเร็วในการสแกน

สองหนาอัตโนมัติ ขาวดํา 20 หนาตอนาที ที่ความ

ละเอียด 300 dpi/สี 14 หนาตอนาที มีความ

ละเอียด 300 dpi (7) ฟงกชั่นในการสแกน สแกน

ในระบบเครือขาย (FTP, SMB), สแกนสงทาง

อีเมลล, สแกนไปยังสืออื่นๆ (USB flash 

memory) (8) จอหนาปดสีแบบ LCD ที่มีขนาด

ใหญ, เปดดูเอกสารสแกน, กําหนดสิทธิ์ดวย

รหัสผาน, โปรโตคอล TCP/IP (FTP, SMB, 

SMTP) (9) การเชื่อมตอ Ethernet Network, 

USB 2.0 (10) โดยสืบราคาตามทองตลาด หรือ 

(11) ตามความจําเปนและเหมาะสม

101,000 กองคลัง
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

31 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

 งานบริหารงาน

คลัง

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงานของ
งานจัดเก็บรายไดและงาน

ทะเบียนพาณิชยในการจัดเก็บ

เอกสาร

ชั้นเหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ชอง 
มีลอเลื่อน จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 

4,700 บาท โดยมีคุณลักษณะสังเขป

 ดังนี้ (1) ชั้นเหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 

40 ชอง มีลอเลื่อน (2) ขนาด กวาง 

921 x ลึก 311 x สูง 1,805 มม. (3) 

จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ

 (4) ตามความจําเปนและเหมาะสม

9,400       กองคลัง     
  (งานจัดเก็บ)

32 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

 งานบริหารงาน

คลัง

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในงานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน สะดวก 

รวดเร็วในการใหบริการ

ประชาชน

เครื่องพิมพ Multifunction ชนิด
เลเซอร/LED สี จํานวน 1 เครื่อง 

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1)  

ตามประกาศเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม หรือ (2) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

17,000       กองคลัง     
  (งานแผนที่ฯ)
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 135

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

33 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

 งานบริหารงาน

คลัง

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในงานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน ปองกัน

ขอมูลสูญหาย ในชวง

กระแสไฟฟาขัดของ

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท 

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) 

ตามประกาศเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม หรือ (2) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

12,500       กองคลัง     
  (งานแผนที่ฯ)

34 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

 งานบริหารงาน

คลัง

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล แบบที่

 2 (จอขนาดไมนอยกวา 19 

นิ้ว) สําหรับใชงานในการ

ปฏิบัติงานใหเกิดความรวดเร็ว

 มีประสิทธิภาพ สะดวก 

ทันสมัย เพียงพอตอการ

ปฏิบัติงานดานสารสนเทศ GIS

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม

นอยกวา 19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะ

พื้นฐาน ดังนี้  (1) ตามประกาศเกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ 

(2) ตามความจําเปนและเหมาะสม

      30,000       กองคลัง     
  (งานแผนที่ฯ)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

35 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

 งานบริหารงาน

คลัง

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงานของาน
การเงินและบัญชี ใหมีความ

สะดวก รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1
 ตัว โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

ดังนี้ (1) เปนโตะสําหรับวางเครื่อง

คอมพิวเตอร ชนิดไมปารติเกิ้ล (2) 

ขนาด W 80 x D 60 x H 75 ซม. (3)

 จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด 

หรือ (4) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

       1,800 กองคลัง

36 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

 งานบริหารงาน

คลัง

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการประชาสัมพันธงบ
การเงินของเทศบาล ตลอดจน

รายงานตางๆ

บอรดประชาสัมพันธ จํานวน 1 
บอรด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป

 ดังนี้ (1) บอรดติดประกาศชานออย 

เนื้อบอรดชานออย ชนิดหนา ขอบ

อลูมิเนียม สําหรับแขวนติดตั้งบนผนัง

 (2) ขนาด (ก) 120 x (ส) 120 ซม. 

(3) ราคารวมการติดตั้ง (4) จัดหาโดย

การสืบราคาจากทองตลาด หรือ (5) 

ตามความจําเปนและเหมาะสม

       4,500 กองคลัง
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

37 แผนงานสังคม
สงเคราะห

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน (จอ

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

สําหรับใชในการปฏิบัติงานให

เกิดความรวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพ สะดวก ทันสมัย 

เหมาะสม เพียงพอ ตอการ

ปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพ

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 

นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

(1) ตามประกาศเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม หรือ (2) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

      16,000 กองสวัสดิการ
สังคม

38 แผนงานสังคม
สงเคราะห

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องพิมพชนิด
เลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 

ชนิด Network แบบที่ 1 (27 

หนา/นาที) สําหรับใชในการ

ปฏิบัติงานใหเกิดความรวดเร็ว

 มีประสิทธิภาพ สะดวก 

ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ 

ตอการปฏิบัติงาน

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (27

 หนา/นาที) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน

 ดังนี้ (1) ตามประกาศเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ 

(2) ตามความจําเปนและเหมาะสม

       7,900 กองสวัสดิการ
สังคม
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

39 แผนงานสังคม
สงเคราะห

ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

เพื่อจัดหาตูเย็นสําหรับแชน้ํา
เย็นในการใหบริการกับผูที่มา

ติดตอราชการ เชน ผูสูงอายุ ผู

พิการ ผูดอยโอกาส ที่มาติดตอ

ราชการที่ตองใชเวลานานทํา

ใหผูที่มารับบริการมีความพึง

พอใจ

ตูเย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน  1 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป

 ดังนี้ (1) ขนาด 5 คิวบิกฟุต (2) โดย

มีคุณลักษณะตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ

 หรือ  (3) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

       6,500 กองสวัสดิการ
สังคม

40 แผนงานสราง
ความเขมแข็ง

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับใชในการปฏิบัติงานให

เกิดความรวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพ สะดวก ทันสมัย 

เหมาะสม เพียงพอตอการ

ปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพ

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 

นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

(1) ตามประกาศเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม หรือ (2) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

16,000 กองสวัสดิการ
สังคม
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

41 แผนงานสราง
ความเขมแข็ง

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องพิมพแบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 

(Ink Tank Printer) สําหรับใช

ในการปฏิบัติงาน ใหเกิดความ

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สะดวก

 ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ  

ตอการปฏิบัติงานและมี

ประสิทธิภาพ

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 

จํานวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ

พื้นฐาน ดังนี้ (1) ตามประกาศเกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ 

(2) ตามความจําเปนและเหมาะสม

4,300        8,600 กองสวัสดิการ
สังคม

42 แผนงานสราง
ความเขมแข็ง

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

โตะทํางาน จํานวน 2 ตัวๆ ละ 8,300
 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป

 ดังนี้ (1) มีลิ้นชัก 2 ลิ้นชัก ซาย-ขวา 

(2) หนาโตะทําจากไมปารติเคิล 

เคลือบผิวเมลามิน หนา 25 มม. สี

ขาว (3) หนาบานลิ้นชักสีเวงเก (4) 

ขนาดไมนอยกวา (ย) 160 x (ก) 80 x

 (ส) 75 ซม. (5) จัดหาโดยสืบราคา

จากทองตลาด หรือ (6) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

16,600      กองสวัสดิการ
สังคม



140

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 140

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

43 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาตูเอกสารบานเลื่อน
สําหรับงานธุรการของกิจกรรม

ตางๆ เพื่อใหสามารถเก็บ

เอกสารไดอยางเปนระเบียบ

เรียบรอยคนหาไดอยางสะดวก

ตูเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 1 ตูๆ ละ
 6,000 บาท โดยมีคุณ

ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) 

ดานบนบานเลื่อนกระจก (2) ดาน

ลานบานเลื่อนกระจก (3) ขนาดไม

นอยกวา (ก) 91.4 x (ล) 45.7 x (ส) 

182.9 ซม. (4) จัดหาโดยสืบราคา

จากทองตลาด หรือ (5) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

6,000       กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

(ธุรการ)

44 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอสําหรับเจาหนาที่ใน

การปฏิบัติงาน ใหเกิดความ

สะดวก เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ

ตูเก็บเอกสาร 2 บาน เปดขาง-กลาง
ชั้นโลง จํานวน 2 ตูๆ ละ 4,500 บาท

 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

(1) (ก) 120 x (ล) 40 x (ส) 89 ซม. 

(2) โครงสรางทําจากไมปารติเคิล

เคลือบผิวเมลามินสีขาว หนาบาน

และแผนชั้นสีเวลเก พรอมมีกุญแจ

ล็อค (3) จัดหาโดยสืบราคาจาก

ทองตลาด หรือ (4) ตามความจําเปน

และเหมาะสม

9,000       กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

(ธุรการ)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

45 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอสําหรับเจาหนาที่ใน

การปฏิบัติงาน ใหเกิดความ

สะดวก เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ

โตะคอมพิวเตอร 80 CM. จํานวน 2 
ตัวๆ ละ 2,500 บาท โดยมีคุณ

ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) (ก) 80

 x (ล) 60 x (ส) 75 ซม. (2) 

โครงสรางทําจากไมปารติเคิลเคลือบ

ผิวเมลามิน หนาโตะเจาะรู รอย

สายไฟบนหนาโตะ  (3) จัดหาโดยสืบ

ราคาจากทองตลาด หรือ (4) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

5,000       กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

(ธุรการ)

46 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 4 ตัวๆ ละ 
4,200 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ

สังเขป ดังนี้ (1) แบบมีพนักพิงสูง มี

ทาวแขน (2) ปรับสูงต่ําดวยโชค

ไฮโดรลิก  (3)  ขนาดไมนอยกวา ก 

55 x ล 66 x ส 108-114 ซม. (4) 

จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ

 (5) ตามความจําเปนและเหมาะสม

16,800      กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

(ธุรการ)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

47 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

โตะทํางาน จํานวน 2 ตัวๆ ละ 8,300
 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป

 ดังนี้ (1) มีลิ้นชัก 2 ลิ้นชัก ซาย-ขวา 

(2) หนาโตะทําจากไมปารติเคิล 

เคลือบผิวเมลามิน หนา 25 มม. สี

ขาว (3) หนาบานลิ้นชักสีเวงเก (4) 

ขนาดไมนอยกวา (ย) 160 x (ก) 80 x

 (ส) 75 ซม. (5) จัดหาโดยสืบราคา

จากทองตลาด หรือ (6) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

16,600      กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

(ธุรการ)

48 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

เกาอี้อเนกประสงค จํานวน 6 ตัวๆ 
ละ 800 บาท โดยมีคุณ

ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) (ก) 

432 x (ล) 550 x (ส) 905 มม. (2) 

จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ

 (3) ตามความจําเปนและเหมาะสม

4,800       กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

(ศูนยพัฒนาผูสูงอาย)ุ
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

49 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ตูเก็บบัตรและแฟมประวัติ จํานวน 1
 ตูๆ ละ 11,000 บาท โดยมีคุณ

ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) ขนาด

ไมนอยกวา ก 54.1 x ล 61.6 x ส 

132.2 ซม. (2) จัดหาโดยสืบราคา

จากทองตลาด หรือ (3) ตามความ

จําเปนและเหมาะ

11,000      กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

(ศูนยนวดฯ)

50 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

โทรศัพทสํานักงาน จํานวน 3 เครื่อง 
เครื่องละ 2,500 บาท (1) จัดหาโดย

สืบราคาจากทองตลาด หรือ (2) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

7,500       กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

(ธุรการ)

51 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

พัดลมระบายอากาศ จํานวน 2 
เครื่องๆละ 2,200 บาท โดย

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) 

ขนาดใบพัด 8 นิ้ว (2) จัดหาโดยสืบ

ราคาจากทองตลาด หรือ (3) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

4,400       กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

(ธุรการ)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

52 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ตูเย็น จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 15,000
 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป

 ดังนี้ (1) ขนาดไมนอยกวา 9 คิวบิก

ฟุต (2) โดยมีคุณลักษณะตามบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานัก

งบประมาณ หรือ (3) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

15,000      กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

(ศูนยพัฒนาผูสูงอาย)ุ

53 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ชุดกลองวงจรปด  4 ตัว เครื่อง
บันทึกภาพ 4 ชองสัญญาณ  โดยมี

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) 

ชุดกลองวงจรปด 4 ตัว (2) เครื่อง

บันทึกภาพ 4 ชองสัญญาณ (3) 

ความละเอียดของภาพ 2 ลานพิกเซล

 1080 FHD Resorution (4) พรอม

อุปกรณทอรอยสายและอุปกรณติดตั้ง

 (5) จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด

 หรือ (6) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

25,000      กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
(อาคารงานรักษาฯ)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

54 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ

ขนสง

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

รถบรรทุกขยะ แบบอัดทาย จํานวน 1
 คันๆ ละ 2,400,000 บาท โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) ขนาด 6

 ตัน 6 ลอ (2) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 170 

กิโลวัตต (3) แบบอัดทาย (4) โดยมี

คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑสํานักงบประมาณ หรือ (5) 

ตามความจําเปนและเหมาะสม

2,400,000  กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
(งานรักษาความ

สะอาด)

55 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน แบบที่ 1 (จอไมนอยกวา 

19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 

22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ

พื้นฐาน ดังนี้ (1) ตามประกาศเกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ 

(2) ตามความจําเปนและเหมาะสม

32,000      กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
(งานธุรการ,อาคาร

งานรักษาฯ)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

56 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 

7,900 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน

 ดังนี้ (1) ตามประกาศเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ 

(2) ตามความจําเปนและเหมาะสม

7,900       กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

(ศูนยพัฒนาผูสูงอาย)ุ

57 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1

 (27 หนา/นาที) จํานวน 2 เครื่องๆ 

ละ 7,900 บาท โดยมีคุณลักษณะ

พื้นฐาน ดังนี้ (1) ตามประกาศเกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ 

(2) ตามความจําเปนและเหมาะสม

15,800      กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

(ธุรการ)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

58 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 

3 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) ตามประกาศ

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ (2) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

7,500       กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

(ธุรการ)

59 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ

ขนสง

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการเก็บขยะมูลฝอย

ในบริเวณสถานที่คับแคบใน

หมูบานได

รถสามลอเครื่อง จํานวน 3 คันๆ ละ 100,000 

บาท มีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้ (1) เครื่องยนต

เบนซิน สูบเดี่ยว 4 จังหวะ (2) ปริมาตรกระบอก

สูบไมต่ํากวา 120 ซีซี (3) ระบายความรอนดวย

น้ํามันพรอมพัดลมไฟฟา (4) ควบคุมการจุด

ระเบิดดวยระบบ CDI (5) ระบบเกียรเดินหนา 4 

ถอยหลัง 4 (6) ระบบขับเคลื่อนชนิดเพลาขับ (7) 

น้ําหนักบรรทุกไดไมต่ํากวา 260 กก. น้ําหนักรถ

เปลา 280 กก. (8) มีระบบเบรก ดัมพเบรก (9) มี

ไฟสองสวางดานหนา (10) มีสัญญาณไฟเลี้ยว 

หนา-หลัง ซาย-ขวา (11) กระบะสามารถยกได 

(12) กระบะเปดไดทั้ง 3 ดาน (13) ระบบสตารท

ไฟฟาและคันสตารทเทา (14) ขนาดมิติรถไมนอย

กวา 300x100x125 ซม. (15) ขนาดมิติกระบะไม

นอยกวา 150x100x28 ซม. (16) ขนาดลอยาง

หนาและหลัง 3.5-10/ 4.00-12 (17) จัดหาโดย

สืบราคาจากทองตลาด หรือ (18) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

300,000    กองสาธารณสุขฯ



148

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 148

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

60 แผนงานการศึกษา
 งานระดับกอน   

 วัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหหองเรียนมีความพรอม
ปรับสภาพอากาศใหเหมาะตอ

การเรียนรูของเด็ก

เครื่องปรับอากาศแบบแขวนติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 

BTU จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณ

ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) โดยมี

คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ สํานักงบประมาณ หรือ (3) 

ตามความจําเปนและเหมาะสม

40,200 60,000      กองการศึกษาฯ 
(ศพด.ทต.แมเมาะ)

61 แผนงานการศึกษา
 งานระดับกอน   

 วัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลแมเมาะ ปฏิบัติงาน

เปนไปดวยความเรียบรอยเกิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ชั้นวาง 3 ชั้น 6 ชอง จํานวน 6 ตัวๆ 
ละ 1,700 บาท โดยมีคุณลักษณะ

พื้นฐาน ดังนี้ (1) ผลิตจากไมปารติ 

เกลบอรด 15 มม. (2) ขนาดไมนอย

กวา กวาง 40 ยาว 120 สูง 120 ซม. 

(3) จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด 

หรือ (4) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

10,200      กองการศึกษาฯ 
(ศพด.ทต.แมเมาะ)



149

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 149

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

62 แผนงานการศึกษา
 งานระดับกอน   

 วัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลแมเมาะ ปฏิบัติงาน

เปนไปดวยความเรียบรอยเกิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ชั้นวาง 3 ชั้น 1 ชอง จํานวน 20 ตัวๆ
 ละ 450 บาท โดยมีคุณลักษณะ

พื้นฐาน ดังนี้ (1) ผลิตจากไม      

ปารติเกลบอรด 15 มม. (2) ขนาดไม

นอยกวา กวาง 30 ยาว 40 สูง 85 

ซม. (3) จัดหาโดยสืบราคาจาก

ทองตลาด หรือ (4) ตามความจําเปน

และเหมาะสม

9,000       กองการศึกษาฯ 
(ศพด.ทต.แมเมาะ)

63 แผนงานการศึกษา
 งานระดับกอน   

 วัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลแมเมาะ ปฏิบัติงาน

เปนไปดวยความเรียบรอยเกิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ชั้นวางรองเทา 30 ชอง จํานวน 2 
ตัวๆ ละ 4,000 บาท โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) ผลิต

จากไมปารติเกลบอรด 15 มม. (2) 

ขนาดไมนอยกวา กวาง 30 ยาว 150

 สูง 90 ซม. (3) จัดหาโดยสืบราคา

จากทองตลาด หรือ (4) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

8,000       กองการศึกษาฯ 
(ศพด.ทต.แมเมาะ)



150

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 150

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

64 แผนงานการศึกษา
 งานระดับกอน   

 วัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลแมเมาะ ปฏิบัติงาน

เปนไปดวยความเรียบรอยเกิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ผามานพรอมอุปกรณและคาติดตั้ง 
จํานวน 4 หองๆละ 4 ชุด โดยมีคุณ

ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) ขนาด

ไมนอยกวา สูง 130 ซม. กวาง 165 

ซม. รวมจํานวน 16 ชุด (2) ผามาน

ขนาดไมนอยกวา กวาง 470 ซม. สูง 

130 ซม. จํานวน 8 ชุด (3) จัดหา

โดยการสืบราคาจากทองตลาด หรือ 

(3) ตามความจําเปนและเหมาะสม

100,000    กองการศึกษาฯ 
(ศพด.ทต.แมเมาะ)

65 แผนงานการศึกษา
 งานระดับกอน   

 วัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชปฏิบัติงานภายในกอง
การศึกษาฯ เพื่อบริการ

ประชาชนเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี
 แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง 

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) 

ตามประกาศเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม หรือ (2) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

10,000 กองการศึกษาฯ 
(ศพด.ทต.แมเมาะ)



151

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 151

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

66 แผนงานการศึกษา
 งานระดับกอน   

 วัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชเก็บเอกสารดานสื่อการ
เรียนการสอนและแบบฟอรม

ตางๆ ของโรงเรียนเทศบาล

ตําบลแมเมาะ

ตูเหล็กเก็บเอกสารบานกระจก ขนาด
 4 ฟุต จํานวน 4 ตูๆ ละ 5,000 บาท

 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

(1) ตูเหล็กเก็บเอกสารบานกระจก 

ขนาด 4 ฟุต (2) ขนาดไมนอยกวา 

ยาว 180 ลึก 40 ซม. สูง 87 ซม. (3) 

โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ

 หรือ (4) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

20,000      กองการศึกษาฯ 
(รร.ทต.แมเมาะ)

67 แผนงานการศึกษา
 งานระดับกอน   

 วัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเทศบาลตําบลแมเมาะ

โตะทํางาน จํานวน 6 ตัวๆ ละ 2,400
 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป

 ดังนี้ (1) โตะไม (2) ขนาดไมนอยกวา

 120x60x75 ซม. (3) มี 2 บานประตู

 (4) มี 1 ลิ้นชัก (4) จัดหาโดยสืบ

ราคาจากทองตลาด หรือ (5) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

14,400      กองการศึกษาฯ 
(รร.ทต.แมเมาะ)



152

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 152

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

68 แผนงานการศึกษา
 งานระดับกอน   

 วัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเทศบาลตําบลแมเมาะ

เกาอี้ทํางาน จํานวน 6 ตัวๆ ละ 
1,700 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ

สังเขป ดังนี้ (1) เกาอี้บุนวม มีพนัก

พิงหลัง (2) มีลอเลื่อนปรับระดับได 

(3) มีที่พักแขนทั้งสองขาง (4) จัดหา

โดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ     

(5) ตามความจําเปนและเหมาะสม

10,200      กองการศึกษาฯ 
(รร.ทต.แมเมาะ)

69 แผนงานการศึกษา
 งานระดับกอน   

 วัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

เพื่อใหหองเรียนมีโทรทัศน
สําหรับเปนสื่อในการจัดการ

เรียนการสอนที่เพียงพอและ

เอื้อตอการเรียนรูสําหรับเด็ก

นักเรียน

โทรทัศน แอล อี ดี แบบ Smart TV 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 10 เครื่องๆ ละ

 10,200 บาท โดยมีคุณลักษณะ

พื้นฐาน ดังนี้ (1) ระดับความละเอียด

จอภาพ 1366x768 พิกเซล (2) 

ขนาดจอ 32 นิ้ว (3) โดยมี

คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ สํานักงบประมาณ หรือ (4) 

ตามความจําเปนและเหมาะสม

102,000    กองการศึกษาฯ 
(รร.ทต.แมเมาะ)



153

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 153

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

70 แผนงานการศึกษา
 งานระดับกอน   

 วัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงานดาน
เอกสารของโรงเรียนเทศบาล

ตําบลแมเมาะและใชสําหรับ

งานธุรการ พัสดุ และหอง

วิชาการ ปฏิบัติงานใหเปนไป

ดวยความเรียบรอย เกิด

ประสิทธิภาพ

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 
จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท 

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) 

ตามประกาศเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม หรือ (2) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

12,500      กองการศึกษาฯ 
(รร.ทต.แมเมาะ)



154

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 154

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

71 แผนงานการศึกษา
 งานระดับกอน   

 วัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชสําหรับหองประชุมและ
จัดกิจกรรมในโรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ

เกาอี้เบาะนวม จํานวน 50 ตัวๆ ละ 
450 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ

สังเขป ดังนี้ (1) ขาเกาอี้ทําจากเหล็ก

กลอง ขนาด 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว (2) 

เพิ่มเหล็กคาดที่ขากันฉีก หนา 1.2 

มิล ชุบโคเมี่ยม (3) ปลายขามียาง

รองกันกระแทก (4) ที่นั่งทําดวย

ฟองน้ําอัดหนา 1.5 นิ้ว หุม PVC หนา

 0.5 มิล (5) ราคานอกบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งไมสามารถ

จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑได  

(6) จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด 

หรือ (7) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

22,500      กองการศึกษาฯ 
(รร.ทต.แมเมาะ)



155

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 155

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

72 แผนงานการศึกษา
 งานระดับกอน   

 วัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

เพื่อใชสําหรับหองประชุมและ
จัดกิจกรรมในโรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ

เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร ระดับ
 XGA ขนาดไมนอยกวา 4,000 ANSI

 LUMENS จํานวน 1 เครื่อง โดยมี

ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) เปน

เครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถ

ตอกับอุปกรณเพื่อฉายภาพจาก

คอมพิวเตอรและวิดีโอ (2) ใช LCD 

Panel หรือระบบ DLP (3) ระดับ 

SVGA และ XGA เปนระดับความ

ละเอียดของภาพที่ True (4) ขนาดที่

กําหนดเปนขนาดคาความสองสวาง

ขั้นต่ํา (5) ตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑสํานักงบประมาณ หรือ (6) 

ตามความจําเปนและเหมาะสม

42,500      กองการศึกษาฯ 
(รร.ทต.แมเมาะ)



156

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 156

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

73 แผนงานการศึกษา
 งานระดับกอน   

 วัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

เพื่อใชสําหรับกิจกรรมใน
โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ

จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ

พื้นฐาน ดังนี้ (1) จอรับภาพ ชนิด

มอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทแยงมุม 

150 นิ้ว หรือ 96x120 นิ้ว หรือ 

108x108 นิ้ว หรือ 93x124 นิ้ว หรือ

 8x10 ฟุต หรือ 9x9 ฟุต (2) จอมวน

เก็บในกลองได (3) บังคับจอ ขึ้น ลง 

หยุดดวยสวิตซหรือรีโมทคอนโทรล 

(4) ใชไฟฟา AC 220 โวลต 50 

เฮิรตซ (5) ตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑสํานักงบประมาณ หรือ (6) 

ตามความจําเปนและเหมาะสม

21,800      กองการศึกษาฯ 
(รร.ทต.แมเมาะ)



157

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 157

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

74 แผนงานการศึกษา
 งานระดับกอน   

 วัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอย

ผามานพรอมอุปกรณและคาติดตั้ง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) 

ผามานขนาดไมนอยกวา 3.40 x 1.90

 เมตร จํานวน 1 ชุด (2) ผามาน

ขนาดไมนอยกวา 3.85x1.0 เมตร 

จํานวน 27 ชุด (3) ผามาน 3 บาน 

ขนาดไมนอยกวา 2.05x1.90 เมตร 

จํานวน 18 ชุด (4) ราคานอกบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งไมสามารถ

จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑได 

(5) จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด 

หรือ (6) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

200,000    กองการศึกษาฯ 
(รร.ทต.แมเมาะ)



158

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 158

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

75 แผนงานการศึกษา
 งานระดับกอน   

 วัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการรับประทาน
อาหารสําหรับเด็ก ภายใน

โรงเรียนเทศบาลแมเมาะและ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอย

เกาอี้ขาว จํานวน 140 ตัวๆ ละ 
1,700 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ

สังเขป ดังนี้ (1) ขนาดกวาง 30 ซม. 

ยาว 120 ซม. (2) ราคานอกบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งไมสามารถ

จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑได 

(3) จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด 

หรือ (4) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

238,000    กองการศึกษาฯ 
(รร.ทต.แมเมาะ)

76 แผนงานการศึกษา
 งานระดับกอน   

 วัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการรับประทาน
อาหารสําหรับเด็ก ภายใน

โรงเรียนเทศบาลแมเมาะและ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอย

โตะอาหาร จํานวน 70 ตัวๆ ละ 
2,100บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ

สังเขป ดังนี้ (1) ขนาดกวาง 60 ซม. 

ยาว 120 ซม. (2) ราคานอกบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งไมสามารถ

จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑได 

(3) จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด 

หรือ (4) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

147,000    กองการศึกษาฯ 
(รร.ทต.แมเมาะ)



159

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 159

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

77 แผนงานการศึกษา
 งานระดับกอน   

 วัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน

โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอย

พัตลมอุตสาหกรรม 24 นิ้ว จํานวน 5
 ตัวๆ ละ 4,000 บาท โดยมีคุณ

ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) ขนาด

 24 นิ้ว (2) แบบสามขา (3) ราคา

นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งไม

สามารถจัดซื้อตามราคามาตรฐาน

ครุภัณฑได (4) จัดหาโดยสืบราคา

จากทองตลาด หรือ (5) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

20,000      กองการศึกษาฯ 
(รร.ทต.แมเมาะ)

78 แผนงานการศึกษา
 งานระดับกอน   

 วัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง

เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน

โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอย

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง (ถังสี
แดง) จํานวน 3 ถังๆ ละ 1,500 บาท 

โดยมีลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) ขนาด

 10 ปอนด (2) ราคานอกบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งไมสามารถ

จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑได 

(3) จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด 

หรือ (4) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

4,500       กองการศึกษาฯ 
(รร.ทต.แมเมาะ)



160

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 160

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

79 แผนงานการศึกษา
 งานระดับกอน   

 วัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอย

พัดลมเพดาน พรอมติดตั้ง จํานวน 50
 ตัวๆ ละ 2,800 บาท โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) ขนาด

ใบพัด 18 นิ้ว (2) ปรับแรงลมได 3 

ระดับ (3) หมุนสายไดรอบทิศทาง (4)

 ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ซึ่ง

ไมสามารถจัดซื้อตามราคามาตรฐาน

ครุภัณฑได (5) จัดหาโดยสืบราคา

จากทองตลาด หรือ (6) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

140,000    กองการศึกษาฯ 
(รร.ทต.แมเมาะ)



161

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 161

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

80 แผนงานการศึกษา
 งานระดับกอน   

 วัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน

โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอย

โตะไมแบบนั่งพื้นสําหรับเด็ก จํานวน
 96 ชุดๆ ละ 1,500 บาท โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) โตะไม

แบบนั่งพื้นสําหรับเด็ก ดานบน

เคลือบโฟเมกาสีขาวนิดนั่ง 4 คนตอ

ตัว (2) ขนาดกวาง 80 ซม. ยาว 100

 ซม. สูง 30 ซม. (3) ราคานอกบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งไมสามารถ

จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑได 

(4) จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด 

หรือ (5) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

144,000    กองการศึกษาฯ 
(รร.ทต.แมเมาะ)



162

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 162

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

81 แผนงานการศึกษา
 งานระดับกอน   

 วัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอย

ชั้นวางรองเทา 30 ชอง จํานวน 18 
ตัวๆ ละ 4,000 บาท โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) ผลิต

จากไมปารติเกิลบอรด ขนาด 15 มม.

(2) ขนาด 150x30x90 ซม. (3) 

ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ซึ่ง

ไมสามารถจัดซื้อตามราคามาตรฐาน

ครุภัณฑได (4) จัดหาโดยสืบราคา

จากทองตลาด หรือ (5) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

72,000      กองการศึกษาฯ 
(รร.ทต.แมเมาะ)



163

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 163

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

82 แผนงานการศึกษา
 งานระดับกอน   

 วัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอย

ตูเก็บเอกสารทรงสูงแบบบนโลง 
ดานลางบานเปด-ปดได จํานวน 12 

ตูๆ ละ 3,500 บาท โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) เปนตู

เอกสารขนาดกลาง แบบบนโลง 

ดานลางบานเปด-ปดได (2) ขนาดไม

นอยกวา 80 (W) x 40 (D) x 160 (H)

 (3) ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

 ซึ่งไมสามารถจัดซื้อตามราคา

มาตรฐานครุภัณฑได (4) จัดหาโดย

สืบราคาจากทองตลาด หรือ (5) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

42,000      กองการศึกษาฯ 
(รร.ทต.แมเมาะ)



164

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 164

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

83 แผนงานการศึกษา
 งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชปฏิบัติงานภายในกอง
การศึกษาฯ เพื่อบริการ

ประชาชนเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี
 แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง 

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) 

ตามประกาศเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม หรือ (2) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

10,000      กองการศึกษาฯ

84 แผนงานการศึกษา
 งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชปฏิบัติงานภายในกอง
การศึกษาฯ เพื่อบริการ

ประชาชนเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน แบบที่ 1 จอขนาดไมนอย

กวา 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) ตาม

ประกาศเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม หรือ (2) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

16,000      กองการศึกษาฯ



165

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 165

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

85 แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

เพื่อใชในการปฏิบัติภายใน
ศูนยวัฒนธรรมแมเมาะ เพื่อ

บริการประชาชนเปนไปดวย

ความเรียบรอย เกิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ตูทําน้ํารอน-น้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง
 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) 

ตูทําน้ํารอนน้ําเย็น โดยมีถังเก็บน้ํา

ดาน ไมตองยกถัง (2) ทําอุณหภูมิน้ํา

เย็นได ตั้งแต 3-10 องศาเซลเซียบ 

(3) ทําอุณหภูมิน้ํารอนไดตั้งแต 

80-90 องศาเซลเซียล (4) ระบบ

สัญญาณไฟกระพริบเมื่อน้ําใกลหมด 

(5) ระบบสัญญาณกระพริบเตือนเมื่อ

น้ําหมดถัง (6) ระบบนิรภัยสําหรับหัว

จายน้ํารอน เพื่อปองกันน้ํารอนลวก 

(7) จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด 

หรือ (8) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

15,000      กองการศึกษาฯ



166

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 166

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

86 แผนงานการศึกษา
 งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ

ขนสง

เพื่อใชปฏิบัติงานภายในกอง
การศึกษาฯ เพื่อบริการ

ประชาชนเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

รถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี แบบ
เกียรธรรมดา จํานวน 3 คัน โดยมี

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) 

ขนาดที่กําหนดเปนขนาดปริมาตร

กระบอกสูบขั้นต่ํา กรณีขนาดต่ํากวา 

ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี หรือ ขนาด

เกินกวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี 

เปนจักรยานยนตตามขนาด ซีซีที่

กําหนดไว (2) ราคาที่กําหนดไมรวม

อุปกรณและคาจดทะเบียน (3) การ

จัดซื้อรถจักรยานยนต ใหมีคุณสมบัติ

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

 (4) ตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑสํานักงบประมาณ หรือ (5) 

ตามความจําเปนและเหมาะสม

50,500      50,500      50,500      กองการศึกษาฯ
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 167

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

87 แผนงานเคหะ
และชุมชน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ เพื่อใชในการตรวจสอบความ
ถูกตองในการควบคุมงาน

กอสราง

เครื่องตรวจจับโลหะใตดิน จํานวน 1 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป

 ดังนี้ (1) ความลึกในการคนหาวัตถุ

โลหะใตดินไดไมนอยกวา 1.50 เมตร 

(2) สามารถใชหูฟงในการเตือนเมื่อ

พบวัตถุโลหะ (3) มีหนาจอแสดงผล 

(4) สามารถใชพลังงานไฟฟา (5) 

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

สํานักงบประมาณ หรือ (6) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

20,000      กองชาง



168

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 168

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

88 แผนงานเคหะ
และชุมชน

ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพื่อใชในการตรวจสอบความ
ถูกตองในการควบคุมงาน

กอสราง

เครื่องเจาะเก็บตัวอยางคอนกรีต 

จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณ

ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) เปน

เครื่องเจาะขนาดไมต่ํากวา 5.5 แรงมา 

(2) สามารถเจาะขนาดตัวอยางไมต่ํา

กวา 4 นิ้ว (3) อัตราความเร็วในการ

หมุนเจาะ สามารถปรับเรงความเร็วได

สูงสุด ไมต่ํากวา 3,000 รอบตอนาที 

(4) ตั้งอยูบนฐานแบบมีลอ จํานวน 4 

ลอ (5) อื่นๆ (6) จัดหาโดยสืบราคา

จากทองตลาด หรือ (7) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

63,000      กองชาง

89 แผนงานเคหะ
และชุมชน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาเกาอี้ทํางานของ
เจาหนาที่ สําหรับใชในการ

ทํางาน ใหเกิดความสะดวก

เหมาะสม เพียงพอตอการ

ปฏิบัติงาน

เกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) เปน

เกาอี้ทํางาน แบบมีพนักพิง มีทาว

แขน (2) ปรับสูงต่ํา ดวยโชคไฮโดรลิก

   (3) ขนาดไมนอยกวา กวาง 680 

มม. ลึก 705 มม. สูง 980 มม. (4) 

จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ

 (5) ตามความจําเปนและเหมาะสม

2,800       กองชาง



169

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 169

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

90 แผนงานเคหะ
และชุมชน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาถังน้ําแบบไฟเบอร
กลาส ใชในการสํารองน้ํา

สําหรับอุปโภค ภายใน

สํานักงาน ใหมีเพียงพอตอการ

ใชงาน

ถังน้ํา แบบไฟเบอรกลาส จํานวน 1 ถัง 

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1)

 ถังเก็บน้ําแบบไฟเบอรกลาส (2) 

ขนาดที่กําหนดเปนขนาดที่จุน้ําไดไม

นอยกวา 2,500 ลิตร  (3) คุณสมบัติ 

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

(4) ราคาไมรวมขาตั้งและไมรวมคา

ติดตั้ง  (5) ตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑสํานักงบประมาณ หรือ (6) 

ตามความจําเปนและเหมาะสม

19,600 กองชาง



170

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 170

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

91 แผนงานเคหะ
และชุมชน

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก สําหรับงานประมวลผล

 สําหรับใชในการปฏิบัติงานให

เกิดประสิทธิภาพ สะดวก 

ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) 

ตามประกาศเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม หรือ (2) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

21,000 กองชาง

92 แผนงานเคหะ
และชุมชน

ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพื่อจัดหาเครื่องตบดินสําหรับ
ใชในการปฏิบัติงานของงาน

ชาง ใหเกิดประสิทธิภาพ 

สะดวก ทันสมัย เหมาะสม 

เพียงพอตอการปฏิบัติงาน

เครื่องตบดิน จํานวน 2 เครื่อง โดยมี

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้  (1) ใช

เครื่องยนตเบนซิน  (2) น้ําหนักของ

เครื่องตบดินไมนอกยวา 80 กิโลกรัม 

(3) แรงบดอัดไมนอยกวา 5 ตน (4) 

ความเร็วในการตบไมนอยกวา 5,000 

ครั้งตอนาที  (5) ตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ 

หรือ (6) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

42,000 กองชาง



171

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 171

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

93 แผนงานเคหะ
และชุมชน

ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

เพื่อจัดหาเครื่องตัดหญางแบบ
ขอแข็ง ใชในการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาที่กองชางใหเกิด

ประสิทธิภาพ สะดวก ทันสมัย 

เหมาะสม เพียงพอตอการ

ปฏิบัติงาน และทดแทน

ของเดิมที่ชํารุด

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 3 

เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป

 ดังนี้ (1) เปนเครื่องตัดหญางแบบ

สะพาย (2) เครื่องยนตขนาดไมนอย

กวา 1.4 แรงมา (3) ปริมาตรกระบอก

สูบไมนอยกวา 30 ซีซี (4) พรอมใบมีด 

(5) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

สํานักงบประมาณ หรือ (6) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

28,500 กองชาง

94 แผนงานเคหะ
และชุมชน

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง

คอมพิวเตอรในการใชงานชาง 

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 

สะดวก ทันสมัย เหมาะสม ตอ

การปฏิบัติงาน

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่อง

คอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใช

งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)

 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน

 3 ชุด ชุดละ 3,800 บาท โดยมีคุณ

ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) ตาม

ประกาศเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม หรือ (2) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

11,400 กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 172

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

95 แผนงานเคหะ
และชุมชน

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขาย (Server) 

สําหรับรองรับหนวย

ประมวลผลกลาง (CPU) ไม

นอยกวา 16 แกนหลัก ( 16 

Core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม

กฎหมาย ในการใชงานชาง 

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 

สะดวก ทันสมัย เหมาะสม ตอ

การปฏิบัติงาน

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) 

สําหรับรองรับหนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) ไมนอยกวา 16 แกนหลัก ( 16 

Core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

 จํานวน 3 ชุด ชุดละ 11,000 บาท โดย

มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) 

ตามประกาศเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม หรือ (2) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

33,000 กองชาง

96 ทุกแผนงาน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
เทศบาลตําบลแมเมาะ เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ครุภัณฑสํานักงานที่มีความจําเปน
และเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน

500,000 500,000 500,000 ทุกสวนราชการ
ใน ทต.แมเมาะ
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 173

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

97 ทุกแผนงาน ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
เทศบาลตําบลแมเมาะ เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีความจําเปน
และเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน

500,000 500,000 500,000 ทุกสวนราชการ
ใน ทต.แมเมาะ

98 ทุกแผนงาน ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
เทศบาลตําบลแมเมาะ เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ครุภัณฑงานบานงานครัวที่มีความ
จําเปนและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน

300,000 300,000 300,000 ทุกสวนราชการ
ใน ทต.แมเมาะ

99 ทุกแผนงาน ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
เทศบาลตําบลแมเมาะ เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพรที่มี
ความจําเปนและเหมาะสมตอการ

ปฏิบัติงาน

200,000 200,000 200,000 ทุกสวนราชการ
ใน ทต.แมเมาะ
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 174

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

100 ทุกแผนงาน ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
เทศบาลตําบลแมเมาะ เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุที่มีความ
จําเปนและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน

200,000 200,000 200,000 ทุกสวนราชการ
ใน ทต.แมเมาะ

101 ทุกแผนงาน ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
เทศบาลตําบลแมเมาะ เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ครุภัณฑกอสรางที่มีความจําเปนและ
เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน

200,000 200,000 200,000 ทุกสวนราชการ
ใน ทต.แมเมาะ

102 ทุกแผนงาน ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
เทศบาลตําบลแมเมาะ เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ครุภัณฑการเกษตรที่มีความจําเปน
และเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน

200,000 200,000 200,000 ทุกสวนราชการ
ใน ทต.แมเมาะ
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 175

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

103 ทุกแผนงาน ครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
เทศบาลตําบลแมเมาะ เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ครุภัณฑการแพทยที่มีความจําเปน
และเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน

200,000 200,000 200,000 ทุกสวนราชการ
ใน ทต.แมเมาะ

104 ทุกแผนงาน ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
เทศบาลตําบลแมเมาะ เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ครุภัณฑการศึกษาที่มีความจําเปน
และเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน

200,000 200,000 200,000 ทุกสวนราชการ
ใน ทต.แมเมาะ

105 ทุกแผนงาน ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ

ขนสง

เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
เทศบาลตําบลแมเมาะ เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงที่มี
ความจําเปนและเหมาะสมตอการ

ปฏิบัติงาน

200,000 200,000 200,000 ทุกสวนราชการ
ใน ทต.แมเมาะ
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 176

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

106 ทุกแผนงาน ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
เทศบาลตําบลแมเมาะ เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ครุภัณฑโรงงานที่มีความจําเปนและ
เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน

200,000 200,000 200,000 ทุกสวนราชการ
ใน ทต.แมเมาะ

107 ทุกแผนงาน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
เทศบาลตําบลแมเมาะ เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ครุภัณฑสํารวจที่มีความจําเปนและ
เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน

200,000 200,000 200,000 ทุกสวนราชการ
ใน ทต.แมเมาะ

108 ทุกแผนงาน ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
เทศบาลตําบลแมเมาะ เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ครุภัณฑวิทยาศาสตรที่มีความจําเปน
และเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน

200,000 200,000 200,000 ทุกสวนราชการ
ใน ทต.แมเมาะ
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 177

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

109 ทุกแผนงาน ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายใน
เทศบาลตําบลแมเมาะ เพื่อ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ครุภัณฑอื่นที่มีความจําเปนและ
เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน

200,000 200,000 200,000 ทุกสวนราชการ
ใน ทต.แมเมาะ

- - - - - 226,065 8,487,300 6,337,800 4,110,500 -
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