


คํานํา 

 

  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ฉบับท่ี 3  (พ.ศ. 2561) กําหนดวา “แผนพัฒนา”  หมายความวา  แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และ “แผนพัฒนาทองถ่ิน” หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกําหนดวิสัยทัศน 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนา
หมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับ
ปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา และใหหมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน 

  เทศบาลตําบลแมเมาะ จึงไดจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2562) ฉบับนี้ข้ึน ซ่ึงถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2561) ขอ 22 และ ขอ 22/2 โดยผานกระบวนการข้ันตอนเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ พิจารณาและเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2562) ตลอดจนคณะผูบริหารทองถ่ินไดอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน      
(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2562) เทศบาลตําบลแมเมาะ จึงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาฯ 
ฉบับนี้จะไดใชเปนแนวทางในกรพัฒนา การปฏิบัติงาน และการแกไขปญหา รวมท้ังเปนกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยนําโครงการพัฒนา
ในแผนฯ ไปจัดทํางบประมาณตามปท่ีกําหนดไวตรงตามเปาหมายและตอบสนองความตองการของประชาชน
ตําบลแมเมาะไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอไป 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เพ่ิมเติม ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2562) 

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

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2561) ซ่ึงไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจและหนาท่ีใน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและแผนการดําเนินงาน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ิน เปน
กรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม 
รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

  เทศบาลตําบลแมเมาะ ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) ซ่ึง
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561– 2564) เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 ไปแลวนั้น  แตการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน ตองสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ผูบริหาร และเพ่ือบรรเทาปญหาความเดือดรอน          
ความตองการของประชาชน ซ่ึงยังมีโครงการ/กิจกรรมท่ียังมิไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561–2564) 
และบางโครงการท่ีบรรจุไวไมตรงกับรายละเอียดโครงการ ดังนั้น เทศบาลตําบลแมเมาะ จึงตองจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561–2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2562) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2561)  

  “ขอ 22 เพ่ือประโยชนของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน ท่ีเพ่ิมเติม
พรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

  (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวย  

  เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว      
ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแต
วันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช ” 

  “ขอ 22/1 เพ่ือประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอํานาจของ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ิน ท่ีเปลี่ยนแปลงใหสภา
องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 ดวย  

เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว ใหผูบริหารทองถ่ิน
ประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ิน
ประกาศใช ”  

 

/เม่ือแผนพัฒนา............ 



-2- 

 

  ขอ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเ ก่ียวกับโครงการ 
พระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจ ของผูบริหาร
ทองถ่ิน สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงใหสภาองคการ
บริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 ดวย และเม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศให
ประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว ”  

  ดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับแจงจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.4/ว 3739 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมท่ี
มีสวนผสมของยางพาราและอยูในแผนพัฒนาตอสภาทองถ่ิน เพ่ือขอใหจายเงินสะสมตามอํานาจหนาท่ีดานบริการ
ชุมชนและสังคมหรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัด
ความเดือดรอนของประชาชน และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 4222 ลง
วันท่ี 26 ธันวาคม 2561 ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 21/2560 ลงวันท่ี 4 เมษายน 2560 
ขอท่ี 17 แจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card 
Reader) เพ่ือรองรับการยกเลิกสําเนาเอกสารในกระบวนงาน การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ และการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส ซ่ึงมีการ
ลงทะเบียนในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนดราคาและ
คุณลักษณะของอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงคใหเปนตามราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรทีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกําหนด 

  กรณีโครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑท่ีไมอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตาม
นโยบายเรงดวนของรัฐบาล ใหผูบริหารทองถ่ินสามารถเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินได โดยใหถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2561) ขอ 22/2 โดยใหเปนอํานาจ ของผูบริหารทองถ่ิน กรณีองคการบริหารสวน
ตําบลจะตองจัดสงแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง เห็นชอบแผนและใหนายกฯ ประกาศตอไป 
 

  ฉะนั้น เทศบาลตําบลแมเมาะ จึงไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2562) เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอน ความจําเปนของประชาชนทันตอสถานการณ
ปจจุบัน และใชเปนกรอบในการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสม เพ่ือพัฒนาทองถ่ินตอไป 

 

 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562) 

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 1 
 

บทนํา 
 

  ตามท่ีเทศบาลตําบลแมเมาะไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) ตามหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 5793 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2559) โดยเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา ใหจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหแลว
เสร็จในเดือนตุลาคม 2559 และองคการบริหารสวนจังหวัด ใหจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหแลวเสร็จภายในเดือน
พฤศจิกายน 2559 ซ่ึงในสวนของเทศบาลตําบลแมเมาะไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564)   เสร็จ
สิ้นและไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 เพ่ือเปนกรอบใน
การจัดทํางบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 เรียบรอยแลวนั้น 

  ดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับแจงจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.4/ว 3739 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมท่ี
มีสวนผสมของยางพาราและอยูในแผนพัฒนาตอสภาทองถ่ิน เพ่ือขอใหจายเงินสะสมตามอํานาจหนาท่ีดานบริการ
ชุมชนและสังคมหรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัด
ความเดือดรอนของประชาชน และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 4222 ลง
วันท่ี 26 ธันวาคม 2561 ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 21/2560 ลงวันท่ี 4 เมษายน 2560 
ขอท่ี 17 แจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card 
Reader) เพ่ือรองรับการยกเลิกสําเนาเอกสารในกระบวนงาน การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ และการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส ซ่ึงมีการ
ลงทะเบียนในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนดราคาและ
คุณลักษณะของอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงคใหเปนตามราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรทีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกําหนด 

  กรณีโครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑท่ีไมอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตาม
นโยบายเรงดวนของรัฐบาล ใหผูบริหารทองถ่ินสามารถเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินได โดยใหถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2561) ขอ 22/2 โดยใหเปนอํานาจ ของผูบริหารทองถ่ิน กรณีองคการบริหารสวน
ตําบลจะตองจัดสงแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง เห็นชอบแผนและใหนายกฯ ประกาศตอไป 
 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาทองถิ่น 

  แผนพัฒนา  หมายความวา  แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  แผนพัฒนาทองถ่ิน หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกําหนด
วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนา
หมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับ
ปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา และใหหมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน 
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  “โครงการพัฒนา” หมายความวา  โครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนพัฒนาทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว 
 

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

  2.1 เพ่ือใหการจัดทําโครงการในการแกไขปญหาตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) มี
ความสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีและสถานการณปจจุบันมากท่ีสุด 

  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. ข้ันตอนการเพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2562) 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2561) ขอ 9 ใหยกเลิกความใน ขอ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และใหใชความตอไปนี้แทน 

  “ขอ 22 เพ่ือประโยชนของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน ท่ีเพ่ิมเติม
พรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

  (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวย  

  เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว      
ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแต
วันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช ” 

  “ขอ 22/1 เพ่ือประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอํานาจของ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ิน ท่ีเปลี่ยนแปลงใหสภา
องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 ดวย  
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  เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว 
ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแต
วันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช ”  

  ขอ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเ ก่ียวกับโครงการ 
พระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจ ของผูบริหาร
ทองถ่ิน สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงใหสภาองคการ
บริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 ดวย และเม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศให
ประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว ”   

  เทศบาลตําบลแมเมาะไดดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2561) ตามรายละเอียดท่ี
กลาวมาขางตนครบทุกข้ันตอนท่ีกําหนดไว และผูบริหารทองถ่ินไดพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2562) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการ
ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 
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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  -  - 9 5,281,500  -  -  -  -  -  -

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  - 9 5,281,500  -  -  -  -  -  -

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

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

2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

2.4 แผนงานการเกษตร  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

                      บัญชีสรุปโครงการ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

ยุทธศาสตร

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - 
สาธารณูปการ

รวม

รวม
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 5

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

ยุทธศาสตร

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

3.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

4.2 แผนงานสาธารณสุข  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

4.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

4.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

4.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

4.6 แผนงานงบกลาง  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

รวม

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

รวม
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 6

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

ยุทธศาสตร

5.1 แผนงานการศึกษา  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

5.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

6.2 แผนงานการศึกษา  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

6.3 แผนงานสาธารณสุข  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

6.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

6.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

6.6 แผนงานเคหะและชุมชน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  - 9 5,281,500  -  -  -  -  -  -

 -  - 9 5,281,500  -  -  -  -  -  -

รวม

6) ยุทธศาสตรดานการเมืองและการพัฒนาองคกร

รวม

รวมทั้งสิ้น

5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและ  ภูมิปญญา
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 7

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางถนนพารา 
สเลอรี่ซีลประเภท 3 สายบาน

นายสารัช ใจชอน             

บานหวยรากไม หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาไดสะดวก ลด

การเกิดอุบัติเหตุทางถนน

(1) โดยการกอสรางถนน
พาราสเลอรี่ซีล ประเภท 3

 ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 290.00 เมตร หรือมี

พื้นที่รวมกันไมนอยกวา 

1,160.00 ตร.ม. หรือ (2)

 ตามแบบแปลนของ ทต. 

แมเมาะ

500,000 ประชาชนใน
พื้นที่ รอยละ 60

 มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ อยู

ในระดับดี

ประชาชน
สามารถสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

ลดการเกิด

อุบัติเหตุบนทอง

ถนน

 กองชาง

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศูนยกลางโลจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 8

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 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา
แอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสาย

เชื่อมระหวางบานหวยคิง หมูที่ 6

 ถึงบานหางฮุง หมูที่ 3

เพื่อซอมแซมถนนที่มีปญหา
 ใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก ลด

การเกิดอุบัติเหตุทางถนน

(1) โดยปรับปรุงผิว
จราจรพาราแอสฟลทติ

กคอนกรีต ขนาดผิวจราจร

 กวาง 4.00 เมตร ยาว 

450 เมตร หรือมีพื้นที่

รวมกันไมนอกยวา 

1,800.00 ตร.ม. หรือ      

  (2) ตามแบบแปลนของ

 ทต.  แมเมาะ

     750,000 ประชาชนใน
พื้นที่ รอยละ 60

 มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ อยู

ในระดับดี

ประชาชน
สามารถสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

ลดการเกิด

อุบัติเหตุบนทอง

ถนน

กองชาง

3 โครงการปรับปรุงถนนพาราแอส
ฟลทติกคอนกรีตสายสันอางเก็บ

น้ําเมาะสถานี บานเมาะสถานี 

หมูที่ 4

เพื่อซอมแซมถนนที่มีปญหา
 ใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก ลด

การเกิดอุบัติเหตุทางถนน

(1) ปรับปรุงถนนพารา
แอสฟลทติกคอนกรีตสาย

อางเก็บน้ําเมาะสถานี 

กวาง 6.00 เมตร ยาว 

190.00 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 1,140.00 

ตร.ม.  หรือ (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

500,000 ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ 

80 มีความพึง

พอใจตอ

โครงการกอสราง

ประชาชน
สามารถสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

ลดการเกิด

อุบัติเหตุบนทอง

ถนน บรรเทา

ปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562)

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

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
พาราสเลอรี่ประเภท 3 ซอย

เสริมมิตร หมูที่ 5 ตั้งแตบาน

สวนครูเสริม ถึงถนน ค.ส.ล. 

สายบานหวยรากไม -          

บานเมาะสถานี

เพื่อซอมแซมถนนที่มีปญหา
 ใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก ลด

การเกิดอุบัติเหตุทางถนน

(1) ปรับปรุงผิวจราจร
พาราสเลอรี่ซีลประเภท 3

 ซอยเสริมมิตร หมูที่ 5 

ตั้งแตบานสวนครูเสริมถึง

ถนน ค.ส.ล. สายบานหวย

รากไม-บานเมาะสถานี 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 1,030.00 เมตร 

หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอย

กวา 4,120.00 ตร.ม. หรือ

 (2) ตามแบบแปลน ทต.

แมเมาะ

960,000 ประชาชนใน
พื้นที่ รอยละ 80

 มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

กอสรางอยูใน

ระดับดี

ประชาชน
สามารถสัญจร

ไปมาไดสะดวก

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562)

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

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา
แอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสาย

หลังศาลหลักเมือง ถึงบานนาย

ศรีมอญ ชัยเนตร บานเมาะหลวง

 หมูที่ 8

เพื่อซอมแซมถนนที่มีปญหา
 ใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก ลด

การเกิดอุบัติเหตุทางถนน

(1)โดยการปูพาราแอส
ฟลทติกคอนกรีต ชวงที่ 1

 กวาง 7.00 เมตร ยาว 

25.00 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 175.00 ตร.ม.

 ชวงที่ 2 กวาง 6.00 

เมตร ยาว 122.00 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

732.00 ตร.ม. ชวงที่ 3 

กวาง 4.00 เมตร ยาว 

250.00 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 1,000.00 

ตร.ม. หรือ (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต. แมเมาะ

700,000 ประชาชนใน
พื้นที่ รอยละ 60

 มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ อยู

ในระดับดี

ประชาชน
สามารถสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

ลดการเกิด

อุบัติเหตุบนทอง

ถนน

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 11

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 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา
แอสฟลทติกคอนกรีต สายขาง

โรงเรียนวัดบานแขม บานนา

แขมพัฒนา หมูที่ 11

เพื่อซอมแซมถนนที่มีปญหา
 ใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก ลด

การเกิดอุบัติเหตุทางถนน

(1) โดยการปูพาราแอส
ฟลทติกคอนกรีต ขนาด

กวาง 5.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร ยาว 239.00 

เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน

ไมนอยกวา 1,195.00 

ตร.ม.  หรือ (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

494,000 ประชาชนใน
พื้นที่ รอยละ 80

 มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

กอสรางอยูใน

ระดับดี

ประชาชน
สามารถสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

ลดการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน

กองชาง

7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา
แอสฟลทติกคอนกรีต สาย

ขางฌาปนสถานเทศบาลตําบล

แมเมาะ บานนาแขมพัฒนา หมู

ที่ 11

เพื่อซอมแซมถนนที่มีปญหา
 ใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก ลด

การเกิดอุบัติเหตุทางถนน

(1) โดยการปูพาราแอส
ฟลทติกคอนกรีต ขนาด

กวาง 4.50 เมตร หนา 

0.05 เมตร ยาว 212.00 

เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน

ไมนอยกวา 954.00 ตร.ม.

 หรือ  (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

397,000 ประชาชนใน
พื้นที่ รอยละ 80

 มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

กอสรางอยูใน

ระดับดี

ประชาชน
สามารถสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

ลดการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 12

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 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
พาราสเลอรี่ซีล ประเภท 3 สาย

แยกหนาอาคารอเนกประสงคถึง

แยกทางเชื่อมปาชา บานเวียง

หงสลานนา หมูที่ 12

เพื่อซอมแซมถนนที่มีปญหา
 ใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก ลด

การเกิดอุบัติเหตุทางถนน

(1) โดยการปรับปรุงผิว
จราจรพาราสเลอรี่ซีล 

ประเภท 3 ขนาดกวาง

เฉลี่ย 5.50 เมตร ยาวรวม

ไมนอยกวา 535.00 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

2,942.50 ตร.ม. หรือ    

(2) ตามแบบแปลน ทต.

แมเมาะ

485,500 ประชาชนใน
พื้นที่ รอยละ 60

 มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ อยู

ในระดับดี

ประชาชน
สามารถสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

ลดการเกิด

อุบัติเหตุบนทอง

ถนน

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 13

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

9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา
แอสฟลทติกคอนกรีต     ซอย 

18 และซอยแผนดินหวิด บาน

ปงชัย หมูที่ 5

เพื่อซอมแซมถนนที่มีปญหา
 ใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก ลด

การเกิดอุบัติเหตุทางถนน

(1) โดยการปรับปรุงผิวจราจร

พาราแอสฟลทติกคอนกรีต 

ชวงที่ 1 ถนนกวาง 4.00 เมตร

 ยาว 201.00 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 804.00 ตร.

ม. ชวงที่ 2 ถนนกวาง 3.50 

เมตร ยาว 7.00 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 24.50 ตร.ม. 

     ชวงที่ 3 ถนนกวาง 5.50 

เมตร ยาว 16.50 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 90.75 ตร.ม. 

  ชวงที่ 4 ถนนกวาง 3.00 

เมตร ยาว 105.00 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 315.00 

ตร.ม. ชวงที่ 5 ถนนกวาง 

7.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 73.50 

ตร.ม. หรือ  (2) ตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ

495,000 ประชาชนใน
พื้นที่ รอยละ 60

 มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ อยู

ในระดับดี

ประชาชน
สามารถสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

ลดการเกิด

อุบัติเหตุบนทอง

ถนน

กองชาง

รวม 9 โครงการ - - -           5,281,500 - - - - -
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 14

แบบ ผ.08

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 แผนงานสังคม
สงเคราะห

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาอุปกรณอานบัตร
แบบอเนกประสงค (Smart 

Card Reader) ในการอํานวย

ความสะดวกการใหบริการ

ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader) ราคา 700 บาท

 จํานวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ

พื้นฐาน ดังนี้ (1) สามารถอานและเขียน

ขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart

 Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 

ได (2) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไม

นอยกวา 4.8 MHz (3) สามารถใชงาน

ผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ 

USB ได (4) สามารถใชกับบัตรแบบ

อเนกประสงค (Smart Card) ที่ใช

แรงดันไฟฟา ขนาด 5 Volts, 3 Volts 

และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย (5) 

ตามประกาศเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม หรือ (6) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

2,100 กองสวัสดิการ
สังคม

2,100

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รวม

                      บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) 

เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
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