
  
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลแมเมาะ 

เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2563) 

 เทศบาลตําบลแมเมาะ 

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

  ดวยเทศบาลตําบลแมเมาะไดจัดทําเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -
2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2563) ของเทศบาลตําบลแมเมาะ เพ่ือใชกําหนดเปนแนวทางในการดําเนินงาน
โครงการและกิจกรรมของเทศบาลตําบลแมเมาะ ตลอดจนเพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบฯ ท่ีกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหรือทบทวนทองถ่ินได 

  อาศัยอํานาจตาม ขอ 22 (3) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2561) จึงขอประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน
สี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2563) ของเทศบาลตําบลแมเมาะ เพ่ือใชเปน
กรอบแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจาก     
เงินสะสม รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ   ณ  วันท่ี       เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 

                                                         

(นายชูชีพ  บุนนาค)  

นายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ 

 



 

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. 2561-2565) เพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2563) ฉบับนี้ข้ึน ซ่ึงถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2561) ขอ 22 โดยผานกระบวนการเวทีประชาคม
ทองถ่ินและข้ันตอนเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะและประชาคมทองถ่ิน พิจารณา
และเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2563) 
ตลอดจนคณะผูบริหารทองถ่ินไดอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2563) เทศบาลตําบลแมเมาะ จึงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จะไดใชเปน
แนวทางในกรพัฒนา การปฏิบัติงาน และการแกไขปญหา รวมท้ังเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยนําโครงการพัฒนาในแผนฯ ไปจัดทํา
งบประมาณตามปท่ีกําหนดไวตรงตามเปาหมายและตอบสนองความตองการของประชาชนตําบลแมเมาะไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอไป 

 

          

              เทศบาลตําบลแมเมาะ 

         มิถุนายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

                                                                                                       หนา 
 

คํานํา  (ก) 

สารบัญ  (ข) 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

บทนํา 

1.  ลักษณะของแผนพัฒนาทองถ่ิน   1 

 2.  วัตถุประสงคของการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน   2 

 3.  ข้ันตอนการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน   2 
 

บัญชีโครงการพัฒนา 

 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 01)   3 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) เปลี่ยนแปลง   6 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) เพ่ิมเติม  36 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1) โครงการท่ีเกินศักยภาพของ อปท.  93  

 รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ (แบบ ผ.03) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 102 

 

     

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 บันทึกหลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2563) 

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

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

  เทศบาลตําบลแมเมาะ ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 2565) ซ่ึง
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2562 ไปแลวนั้น แตการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน ตองสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ผูบริหาร และเพ่ือบรรเทาปญหาความเดือดรอน ความ
ตองการของประชาชน ซ่ึงยังมีโครงการ/กิจกรรมท่ียังมิไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) และ
บางโครงการท่ีบรรจุไวไมตรงกับรายละเอียดโครงการ ดังนั้น เทศบาลตําบลแมเมาะ จึงตองจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2563) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2561) ขอ 
9 ใหยกเลิกความใน ขอ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2559) และใหใชความตอไปนี้แทน 

  “ขอ 22 เพ่ือใหประโยชนของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม
พรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

  (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม 

  เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวให
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ี
ผูบริหารทองถ่ินประกาศ” 

  ขอ 10 ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนขอ 22/1 และขอ 22/2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

  “ขอ 22/1 เพ่ือประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินใหเปนอํานาจของ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

  เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวให
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ี
ผูบริหารทองถ่ินประกาศ” 

  

   



 

  ฉะนั้น เทศบาลตําบลแมเมาะ จึงไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2563) เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอน ความจําเปนของประชาชน    
ทันตอสถานการณปจจุบัน และใชเปนกรอบในการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม เพ่ือพัฒนาทองถ่ินตอไป 

 

 

 



1 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2563)  
เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง  
 

 

บทนํา 
 

  ตามท่ีเทศบาลตําบลแมเมาะไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2561) โดยเทศบาล ใหจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหแลวเสร็จในเดือนมิถุนายน 2562 ซ่ึงในสวนของ
เทศบาลตําบลแมเมาะไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เสร็จสิ้นและไดประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2562 เพ่ือเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ พ.ศ. 2561 – 
2565 เรียบรอยแลวนั้น 

  ดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตองสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ผูบริหาร และเพ่ือบรรเทา
ปญหาความเดือดรอน ความตองการของประชาชน ซ่ึงยังมีโครงการ/กิจกรรมท่ียังมิไดบรรจุไวในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) และบางโครงการท่ีบรรจุไวไมตรงกับรายละเอียดโครงการ ดังนั้น เทศบาลตําบล   
แมเมาะ จึงตองจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2563) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไข
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2561) ขอ 22 โดยใหเปนอํานาจคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ิน กรณี
เทศบาลจะตองจัดสงแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 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 

  “โครงการพัฒนา” หมายความวา  โครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนพัฒนาทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว 
 

2.  วัตถุประสงคของการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2563) 

  2.1 เพ่ือใหการจัดทําโครงการในการแกไขปญหาตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2563) มีความสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีและสถานการณปจจุบันมาก
ท่ีสุด 

  2.2 เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนท่ีเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลท่ีมี
ความจําเปนเรงดวนในการแกไขปญหา บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2563)  
เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง  
 

  2.3 เพ่ือเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการในการกอสราง และพ้ืนท่ีจะดําเนินการใหมีความ
สอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีเปนจริง เปนปจจุบัน และใกลเคียงมากท่ีสุด 

  2.4 ความจําเปนในดานการจัดหา วัสดุครุภัณฑ อุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในการปฏิบัติงาน 
ทดแทนวัสดุครุภัณฑเดิมท่ีเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานและสามารถบริการประชาชนได
อยางเต็มศักยภาพ 

  2.5 เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการ
พัฒนาท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

3. ข้ันตอนการเพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2563) 

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

  “ขอ 22 เพ่ือใหประโยชนของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม
พรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

  (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม 

  เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวให
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ี
ผูบริหารทองถ่ินประกาศ” 

  ขอ 10 ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนขอ 22/1 และขอ 22/2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

  “ขอ 22/1 เพ่ือประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินใหเปนอํานาจของ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

  เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวให
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ี
ผูบริหารทองถ่ินประกาศ” 

  เทศบาลตําบลแมเมาะไดดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2561) ตามรายละเอียดท่ี
กลาวมาขางตนครบทุกข้ันตอนท่ีกําหนดไว และผูบริหารทองถ่ินไดพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2563) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการ
ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 

 



เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

บัญชีสรุปโครงการ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 3     

แบบ ผ. 01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 5 6,550,000 8 14,695,000 5 13,500,000 12 34,745,000

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 4 1,056,000 51 62,411,000 14 13,390,000 69 76,857,000

9 7,606,000 59 77,106,000 19 26,890,000 81 111,602,000

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 15 18,324,000 3 5,175,000 17 23,499,000

2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 3 1,400,000 3 1,400,000

2.4 แผนงานการเกษตร

18 19,724,000 3 5,175,000 20 24,899,000

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม

                      บัญชีสรุปโครงการ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - 
สาธารณูปการ

รวม

รวม
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 4     

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ยุทธศาสตร ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป 1 20,000 1 200,000 1 200,000 1 420,000

3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

3.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 5 2,500,000 9 61,434,000 16 63,934,000

6 2,520,000 10 61,634,000 1 200,000 17 64,354,000

4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 250,000 2 250,000 2 500,000

4.2 แผนงานสาธารณสุข 2 160,000 2 160,000 2 320,000

4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

4.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 60,000 1 60,000 1 120,000

4.5 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 3 1,450,000 3 1,450,000

4.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

4.7 แผนงานงบกลาง

8 1,920,000 5 470,000 8 2,390,000

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว

รวม

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย

รวม
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 5     

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ยุทธศาสตร ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป

5.1 แผนงานการศึกษา 6 6,900,000 1 200,000 6 7,100,000

5.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

1 80,000 2 180,000 1 80,000 2 340,000

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

1 80,000 8 7,080,000 2 280,000 8 7,440,000

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 150,000 3 190,000 4 340,000

6.2 แผนงานการศึกษา

6.3 แผนงานสาธารณสุข

6.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน

6.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

6.6 แผนงานเคหะและชุมชน 1 60,000 1 60,000

1 150,000 4 250,000 5 400,000

17 10,356,000 107 167,714,000 30 33,015,000 139 211,085,000

รวม

6) ยุทธศาสตรดานการเมืองและการพัฒนา
องคกร

รวม

รวมทั้งสิ้น

5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและ  
ภูมิปญญา



สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 6     

แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางโซลา
เซลล สนามกีฬาประจําหมูบาน 

บานหวยรากไม หมูที่ 2 ต.แมเมาะ

 อ.แมเมาะ จ.ลําปาง (แผนพัฒนา

 หนา 100 ลําดับ 41)

เพื่อใหประชาชนและผูมาเลน
กีฬามีแสงสวางอยางเพียงพอ

(1) โดยทําการติดตั้งไฟสอง
สวางโซลาเซลล LED 300 W

 จํานวน 10 จุด และอื่นๆ 

(2) ตามแบบแปลนของ ทต.

แมเมาะ

  500,000 
เดิม : ป 2563

ประชาชนและผูมา
เลนกีฬามีความพึง

พอใจตอโครงการ

อยูในระดับดี

ประชาชนและ
ผูมาเลนกีฬามี

แสงสวางอยาง

เพียงพอ

กองชาง

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ
สระน้ําทายหมูบานเขตติดตอบาน

เชื่อมบานเวียงสวรรค บานนา

แขมพัฒนา หมูที่ 11 ต.แมเมาะ 

อ.แมเมาะ จ.ลําปาง  (แผนพัฒนาฯ 

หนา 118 ลําดับ 79)

เพื่อใหสระน้ําไดรับการ
ปรับปรุงใหนาอยู ปลอดภัย 

และสามารถใชในการดําเนิน

กิจกรรมได

(1) โดยทําการถมดินปรับ
พื้นที่ ปริมาณดินถมไมนอย

กวา 12,500  ลบ.ม.และ

อื่นๆ (2) รายละเอียดตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

 3,500,000 
เดิม : ป 2563

ประชาชนใน
หมูบานมีความพึง

พอใจตอโครงการ

สระน้ําไดรับ
การปรับปรุง

ปลอดภัย และ

สามารถใชใน

การดําเนินได

กองชาง

3 อุดหนุน การไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดลําปาง ตามโครงการขยาย

เขตไฟฟาและสายดับในพื้นที่

เทศบาลตําบลแมเมาะ

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง

(1) ขยายเขตไฟฟาและพาด
สายดับในพื้นที่ตําบลแมเมาะ

 (2) ตามแบบประมาณการ

ของ กฟภ.

3,000,000 3,000,000 3,000,000 ผูใชไฟฟารายใหม
รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจอยู

ในระดับมาก

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง

เพียงพอ

กองชาง

3 โครงการ  -  - 0 0 3,000,000 3,500,000 6,500,000  -  -  - 

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศูนยกลางโลจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 7    

แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงอาคาร ศสมช.
 เดิม บานหวยเปด หมูที่ 1     

ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง
(แผนพัฒนาฯ หนา 143 ลําดับ 34)

เพื่อใหประชาชนและ อสม.
 มีสถานที่สําหรับดําเนิน

กิจกรรมตางๆ อยาง

เหมาะสม

(1) โดยทําการรื้อผนังเดิม
พรอมขนทิ้ง ติดตั้งฝา

เพดานภายนอกรอบอาคาร

 และติดตั้งประตูมวน และ

อื่นๆ หรือ (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

    100,000
  เดิม : ป 2563

ประชาชนและ 
อสม. รอยละ 60

 มีความพึงพอใจ

ตอโครงการอยูใน

ระดับดี

ประชาชน 
และอสม. มี

สถานที่

สําหรับ

ดําเนิน

กิจกรรมตางๆ

 อยาง

เหมาะสม

กองชาง

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศูนยกลางโลจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 8    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

2 โครงการปรับปรุงถนน สายครัว
ลุยทุง บานหวยรากไม หมูที่ 2 

ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 
(แผนพัฒนาฯ หนา 126 ลําดับ 6)

เพื่อใหประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาไดอยางสะดวก 

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

(1) โดยทําการปรับปรุง
ถนนลูกรังเดิม เปนถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

กวาง 4.00 เมตร ยาว 

230.00 เมตร หนา 0.15 

เมตรโดยเฉลี่ย หรือมีพื้นที่

รวมกันไมนอยกวา 920.00

 ตารางเมตร และอื่นๆ (2)

 ตามแบบแปลนของ ทต.

แมเมาะ

500,000 ประชาชนที่ใช
ถนน รอยละ 60 

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

ปรับปรุงถนนอยู

ในระดับดี

ประชาชน
สามารถ

สัญจรไปได

อยางสะดวก 

ลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง

3 โครงการปรับปรุงถนน สาย
บานนางอนงค จุมปาหลวง 

บานหวยรากไม หมูที่ 2        

ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 
(แผนพัฒนาฯ หนา 127 ลําดับ 7)

เพื่อใหประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาไดอยางสะดวก 

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

(1) โดยทําการปรับปรุง
ถนนลูกรังเดิม เปนถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

กวาง 4.00 เมตร ยาว 

196.00 เมตร หนา 0.15 

เมตรโดยเฉลี่ย หรือมีพื้นที่

รวมกันไมนอยกวา 784.00

 ตารางเมตร และอื่นๆ (2)

 ตามแบบแปลนของ ทต.

แมเมาะ

  500,000 
เดิม : ป 2563

ประชาชนที่ใช
ถนน รอยละ 60 

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

ปรับปรุงถนนอยู

ในระดับดี

ประชาชน
สามารถ

สัญจรไปได

อยางสะดวก 

ลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 9    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

4 โครงการปรับปรุงอาคารโรงน้ํา
ดื่ม บานหวยรากไม หมูที่ 2    

ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง
(แผนพัฒนาฯ หนา 145 ลําดับ 38)

เพื่อใหอาคารโรงน้ําดื่มมี
ความเหมาะสมในการใชงาน

(1) ขนาดกวาง 7 เมตร 
ยาว 8 เมตร หรือมีพื้นที่

ใชสอยไมนอยกวา 56 ตร.

ม. (2) ตามแบบแปลน 

ทต.แมเมาะ

 550,000 
เดิม : ป 2564

ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ 

80 มีความพึง

พอใจอยูในระดับดี

โรงน้ําดื่มมี
ความ

เหมาะสมใน

การใชงาน

กองชาง

5 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
สายเขาศาลเจาพอหลักคํา บาน

หวยรากไม หมูที่ 2 ต.แมเมาะ 

อ.แมเมาะ จ.ลําปาง (แผนพัฒนาฯ

 หนา 125 ลําดับ 4)

เพื่อใหประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาไดสะดวก ลด

การเกิดอุบัติเหตุทางถนน

(1) โดยการลาดยางถนน 
ขนาดกวาง 5.00 เมตร 

ยาว 116 เมตร หนา 0.05

 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม

นอยกวา 580 ตร.ม. (2) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ

 200,000 
เดิม : ป 2563

ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการกอสราง

อยูในระดับดี

ประชาชน
สามารถ

สัญจรไปมา

ไดสะดวก

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 10    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

6 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
สายบานนายผัด ถึงโรงงานปน

บล็อค บานหวยรากไม หมูที่ 2 

ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 
(แผนพัฒนาฯ หนา 125 ลําดับ 5)

เพื่อใหประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาไดสะดวก ลด

การเกิดอุบัติเหตุทางถนน

(1) โดยการลาดยางถนน 
ขนาดกวาง 4.50 เมตร 

ยาว 1,235 เมตร หนา 

0.05 ม. หรือมีพื้นที่รวมกัน

ไมนอยกวา 5,557.50 ตร.

ม. (2) ตามแบบแปลนของ

 ทต.แมเมาะ

1,900,000
เดิม : ป 2563

ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการกอสราง

อยูในระดับดี

ประชาชน
สามารถ

สัญจรไปมา

ไดสะดวก

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 11    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

7 โครงการปรับปรุงถนนเดิมเชื่อม
หมูที่ 3 ถึง หมูที่ 6 (หลังศาลา

หวยทราย)  ต.แมเมาะ อ.แม

เมาะ จ.ลําปาง                   
(แผนพัฒนาฯ หนา 130 ลําดับ 10)

เพื่อใหประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาไดอยางสะดวก 

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

(1) โดยทําการปรับเกรด
ถนนลูกรังเดิมพรอมลงหิน

คลุกอัดแนน ขนาดกวาง 

4.00 เมตร ยาวประมาณ 

300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร หรือมีพื้นที่

รวมกันไมนอยกวา 

1,200.00 ตารางเมตร (2) 

วางทอลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.

สําเร็จรูป ขนาด 1.50 x 

1.20 เมตร และอื่นๆ หรือ 

(3) ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

    300,000 
เดิม : ป 2563

ประชาชนที่ใช
ถนน รอยละ 60 

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

ปรับปรุงถนนอยู

ในระดับดี

ประชาชน
สามารถ

สัญจรไปได

อยางสะดวก 

ลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 12    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

8 โครงการปรับปรุงถนน สายขาง
บานนางอัญชลี ถึงบานนางทอง

ถิ่น บานแมเมาะสถานี หมูที่ 4 

ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 
(แผนพัฒนาฯ หนา 131 ลําดับ 11)

เพื่อกอสรางถนนให
ประชาชนสามารถสัญจรไป

มาไดสะดวก ลดการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน

(1) โดยการถมปรับพื้นทาง
เดิม (2) เทคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกวาง 3.00 

เมตร ยาว 265.00 เมตร 

หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอย

กวา 795.00 ตร.ม. (3) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ

  500,000 
เดิม : ป 2563

ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ อยูใน

ระดับดี

ประชาชน
สามารถ

สัญจรไปมา

ไดสะดวก 

ลดการเกิด

อุบัติเหตุบน

ทองถนน

กองชาง

9 โครงการกอสรางหลังคาโดม
คลุมลานอเนกประสงค บริเวณ

หนาศาลเจาพอขุนโต บานเมาะ

สถานี หมูที่ 4 ต.แมเมาะ อ.แม

เมาะ จ.ลําปาง (แผนพัฒนาฯ หนา

 149 ลําดับ 45)

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
ใชจัดกิจกรรมไดอยาง

เหมาะสม

(1) โดยการกอสรางอาคาร
 ขนาดกวาง 15.00 เมตร 

ยาว 20.00 เมตร หรือมี

พื้นที่รวมกันไมนอยกวา 

300 ตร.ม. จํานวน 1 หลัง 

(2) ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

1,700,000
เดิม : ป 2564

ประชาชนรอยละ
 80 มีความพึง

พอใจตอโครงการ

ระดับดี

ประชาชมี
สถานที่จัด

กิจกรรมอยาง

เหมาะสม

กองชาง



13    

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 13    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

10 โครงการปรับปรุงถนน ซอย 24
 บานปงชัย หมูที่ 5 ต.แมเมาะ 

อ.แมเมาะ จ.ลําปาง         
(แผนพัฒนาฯ หนา 133 ลําดับ 14)

เพื่อปรับปรุงถนนให
ประชาชนสามารถสัญจรไป

มาไดสะดวก ลดการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน

(1) โดยทําการปรับปรุง
ถนนลูกรังเดิม เปนถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

กวาง 4.00 เมตร ยาว 

100.00 เมตร หนา 0.15 

เมตรโดยเฉลี่ย หรือมีพื้นที่

รวมกันไมนอยกวา 400.00

 ตารางเมตร และอื่นๆ (2)

 ตามแบบแปลนของ ทต.

แมเมาะ

  230,000 
เดิม : ป 2563

ประชาชนที่ใช
ถนน รอยละ 60 

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

ปรับปรุงถนนอยู

ในระดับดี

ประชาชน
สามารถ

สัญจรไปได

อยางสะดวก 

ลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง

11 โครงการปรับปรุงถนน สาย
บานนางแสงหลา ตะมามล ถึง

ปากทางสุสานบานหวยคิง  

บานหวยคิง หมูที่ 6 ต.แมเมาะ 

อ.แมเมาะ จ.ลําปาง (แผนพัฒนาฯ

 หนา 134 ลําดับ 17)

เพื่อปรับปรุงถนนให
ประชาชนสามารถสัญจรไป

มาไดสะดวก ลดการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน

(1) โดยทําการปรับปรุงผิว
ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต ขนาดกวาง 

4.00 เมตร ยาว 790.00 

เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน

ไมนอยกวา 3,160 ตร.ม. 

(2) ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

1,100,000 
เดิม : ป 2563

ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ อยูใน

ระดับดี

ประชาชน
สามารถ

สัญจรไปมา

ไดสะดวก 

ลดการเกิด

อุบัติเหตุบน

ทองถนน

กองชาง



14    

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 14    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

12 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน
ขยายไหลทางถนนภายใน

หมูบาน บานหวยคิง หมูที่ 6 ต.

แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 
(แผนพัฒนาฯ หนา 134 ลําดับ 18)

เพื่อใหประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาไดสะดวก ลด

การเกิดอุบัติเหตุทางถนน

(1) โดยทําปรับปรุง
ซอมแซมถนนพรอมขยาย

ไหลทาง (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต. แมเมาะ

1,000,000 
เดิม : ป 2564

ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ อยูใน

ระดับดี

ประชาชน
สามารถ

สัญจรไปมา

ไดสะดวก 

ลดการเกิด

อุบัติเหตุบน

ทองถนน

 กองชาง

13 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค บานหวยคิง หมูที่

 6 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.

ลําปาง (แผนพัฒนาฯ หนา 152 

ลําดับ 52)

เพื่อปองกันทรัพยสินของ
ทางหมูบาน

(1) โดยทําการปรับปรุง
อาคาร ขนาดกวาง 9.00 

เมตร ยาว 18.00 เมตร 

จํานวน 1 หลัง (2) อื่นๆ 

(3) ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

 220,000 
เดิม : ป 2563

ประชาชนมี
ความพึงพอใจตอ

โครงการกอสราง 

รอยละ 80

ทรัพยสิน
ของทาง

หมูบานมี

รักษาความ

ปลอดภัย

กองชาง



15    

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 15    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

14 โครงการปรับปรุงซอมแซม
อาคารฌาปนสถานบานหวยคิง

 หมูที่ 6 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ 

จ.ลําปาง (แผนพัฒนาฯ หนา 152 

ลําดับ 53)

เพื่อใหมีอาคารสถานที่
สําหรับประกอบกิจกรรม

ของหมูบานไดอยาง

เหมาะสม

(1) โดยทําการปรับปรุง
ซอมแซมอาคาร 1 หลัง (2)

 ตามแบบแปลนของ ทต. 

แมเมาะ

1,000,000 
เดิม : ป 2563

ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ อยูใน

ระดับดี

ประชาชนมี
สถานที่

สําหรับ

ประกอบ

กิจกรรมได

อยาง

เหมาะสม

 กองชาง

15 โครงการกอสรางอาคารฌาปน
สถานบานหวยคิง หมูที่ 6 ต.แม

เมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง (แผน

พัฒนาฯ หนา 153 ลําดับ 54)

เพื่อใหมีอาคารฌาปน
สถานที่เหมาะสมกับการ

ประกอบกิจกรรมตางๆ

(1) โดยทําการกอสราง
อาคาร 1 หลัง (2) ตาม

แบบแปลนของ ทต. แม

เมาะ

1,500,000 
เดิม : ป 2563

ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ อยูใน

ระดับดี

ประชาชนมี
สถานที่

สําหรับ

ประกอบ

กิจกรรมได

อยาง

เหมาะสม

 กองชาง



16    

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 16    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

16 โครงการกอสรางฟุตบาท ถนน
สายบน บานใหมนาแขม หมูที่ 

7 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.

ลําปาง (แผนพัฒนาฯ หนา 141 

ลําดับ 28)

เพื่อใหประชาชนที่เดินเทา
มีความปลอดภัย และสราง

ความสวยงามของถนน

(1) โดยทําการกอสราง
ฟุตบาท กวาง 1.50 เมตร 

ความยาวรวม 949.00 

เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน

ไมนอยกวา 1,423.50 

ตารางเมตร และอื่นๆ (2) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ

  3,800,000
 เดิม : ป 2563

ผูใชทางเทา รอย
ละ 80 มีความ

พึงพอใจตอ

โครงการกอสราง

ประชาชน
และคนใชทาง

เทามีความ

ปลอดภัยทาง

ถนน

กองชาง

17 โครงการกอสรางจุดทิ้งขยะ
สาธารณะ บานใหมนาแขม หมู

ที่ 7 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.

ลําปาง  (แผนพัฒนาฯ หนา 154 

ลําดับ 57)

เพื่อใหประชาชนมีที่
สําหรับทิ้งและกําจัดขยะที่

ถูกตองและเหมาะสม

(1) โดยทําการกอสรางจุด
ทิ้งขยะสาธารณะ (จํานวน

 3 จุด ไดแก ตลาด SML, 

ศูนยเรียนรูฯ ม.7, ซอย 8 

(บน) )ขนาดกวาง 3.00 

เมตร ยาว 6.00 เมตร 

จํานวน 3 จุด หรือ (2) 

ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

    450,000
 เดิม : ป 2563

ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

ประชาชนมีที่
สําหรับทิ้ง

และกําจัด

ขยะที่ถูกตอง

และเหมาะสม

กองชาง



17    

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 17    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

18 โครงการปรับปรุงและตอเติม
หองประชุมเมาะหลวงและสวน

แสดงรางวัลเทศบาลตําบลแม

เมาะ

เพื่อตอเติมและปรับปรุง
หองประชุมใหสามารถใช

ประโยชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ มีความ

สวยงาม และสามารถแสดง

รางวัล ประกาศเกียรติคุณที่

เทศบาลตําบลแมเมาะไดรับ

ใหประชาชนไดรับทราบ

(1) ปรับปรุงหองประชุม
โดยบุผนังหอง งานผนังเวที

 งานกรอบฉากโตะหมูบูชา

 งานฝาหนาเวที งานพื้น

เวที งานมูลี่ งานกรุเสา 

งานสี งานรื้อถอน (2) งาน

จัดทําตูแสดงรางวัล ฯลฯ 

(3) งานอื่น (4) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ 
(แกไขรายละเอียดโครงการ)

500,000 ประชาชนผูใช
หองประชุมและ

ผูมาประชุม รอย

ละ 60 มีความ

พึงพอใจตอหอง

ประชุมอยูใน

ระดับดี

(1) หองประชุม

มีความสวยงาม

 และสามารถใช

งานไดอยาง

เหมาะสม (2) 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การประชุม (3) 

เพิ่มชองทางใน

การ

ประชาสัมพันธ

ผลงาน รางวัล

ตางๆ ที่ไดรับ

สํานักปลัด

19 โครงการปรับปรุงตอเติมอาคาร
เก็บของ บานเวียงสวรรค หมูที่ 

9 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.

ลําปาง  (แผนพัฒนาฯ หนา 168 

ลําดับ 86)

เพื่อใหหมูบานมีสถานที่เก็บ
วัสดุของทางหมูบานอยาง

ปลอดภัยและเปนระเบียบ

(1) โดยทําการตอเติม
ดานขางอาคารเก็บของ 

ขนาดกวาง 8.00 เมตร 

ยาว 10.00 เมตร และอื่นๆ

 (2) ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

    800,000
 เดิม : ป 2563

ประชาชนและ
ผูสูงอายุ รอยละ 

80 มีความพึง

พอใจตอโครงการ

หมูบานมี
สถานที่เก็บ

วัสดุอยาง

เปนระเบียบ

และปลอดภัย

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 18    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

20 โครงการกอสรางหลังคาคลุม
และปรับปรุงลานอเนกประสงค

 บานเวียงสวรรค หมูที่ 9 ต.แม

เมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง (แผน

พัฒนาฯ หนา 168 ลําดับ 87)

เพื่อใชสําหรับดําเนินงาน/
กิจกรรมตางๆ ของหมูบาน

(1) โดยทําการกอสราง
หลังคาคลุมลาน

อเนกประสงค ขนาดกวาง

 12.00 เมตร ยาว 20.00 

เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน

ไมนอยกวา 240.00 ตร.ม.

 จํานวน 1 หลัง (2) ปู

กระเบื้องลาน

อเนกประสงค (2) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

1,500,000
เดิม : ป 2564

ประชาชนมี
ความพึงพอใจตอ

โครงการกอสราง

หลังคาคลุมลาน 

รอยละ 80

มีสถานที่จัด
กิจกรรมได

อยาง

เหมาะสม

กองชาง

21 โครงการกอสรางรั้วกั้นรอบสระ
น้ําสวนสาธารณะหมูบาน บาน

นาแขมพัฒนา หมูที่ 11    ต.แม

เมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง      

(แผนพัฒนาฯ หนา 174 ลําดับ 99)

เพื่อปองกันอันตรายจาก
การพลัดตกน้ํา

(1) โดยทําการกอสรางรั้ว
กัน ความยาวรวม 258 

เมตร และอื่นๆ (2) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ (เปลี่ยนแปลง

รายละเอียด)

1,500,000 ประชาชนที่ใช
สวนสาธารณะ

หมูบาน มีความ

พึงพอใจตอ

โครงการ

ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

พลัดตกน้ํา

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 19    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

22 โครงการปรับปรุงถนนสาย
หลังฌาปนสถานเทศบาลตําบล

แมเมาะ บานนาแขมพัฒนา 

หมูที่ 11 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ 

จ.ลําปาง                      
(แผนพัฒนาฯ หนา 140 ลําดับ 26)

เพื่อปรับปรุงถนนให
ประชาชนสามารถสัญจรไป

มาไดสะดวก ลดการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน

(1) โดยทําการปูยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต กวาง 

4.50 เมตร ยาว 168.00 

เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอย

กวา 756 ตร.ม. และอื่นๆ 

(2) ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

  270,000 
เดิม : ป 2563

ประชาชนที่ใช
ถนน รอยละ 60 

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

ปรับปรุงถนนอยู

ในระดับดี

ประชาชน
สามารถ

สัญจรไปได

อยางสะดวก 

ลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง

23 โครงการกอสรางศาลาฌาปน
สถาน บานเวียงหงสลานนา 

หมูที่ 12 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ 

จ.ลําปาง (แผนพัฒนาฯ หนา 177 

ลําดับ 108)

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมอยางเหมาะสม

และเพียงพอ

(1) กอสรางอาคาร คสล. 
ชั้นเดียว ขนาดกวาง 10 

เมตร ยาว 16 เมตร หรือ 

(2) ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

2,000,000
เดิม : ป 2564

ประชาชนมี
ความพึงพอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

ประชาชนมี
สถานที่จัด

กิจกรรมอยาง

เหมาะสมและ

เพียงพอ

กองชาง



20    

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 20    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

24 โครงการกอสรางหองน้ําสําหรับ
ประชาชนในโรงเรียนเทศบาล

แมเมาะ (อาคารสนามฟุตซอล) 
(แผนพัฒนาฯ หนา 193 ลําดับ 137)

เพื่อใหโรงเรียนเทศบาลแม
เมาะมีหองน้ําบริการอยาง

เพียงพอและถูกสุขลักษณะ

สําหรับประชาชน

(1) โดยทําการกอสราง
หองน้ํา จํานวน 1 หลัง 

แยกชายหญิง พรอม

หองน้ําสําหรับผูพิการ 

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

12.50 เมตร และอื่นๆ 

หรือ (2) ตามแบบแปลน

ของทต.แมเมาะ

   800,000 
เดิม : ป 2563

ประชาชนรอยละ
 80 มีความพึง

พอใจในระบบ

การบริหาร   

จัดการดาน

อาคารสถานที่

ของโรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ

โรงเรียนมี
หองน้ํา

เพียงพอ

สําหรับ

ใหบริการ

ประชาชนที่

เขามารวม

กิจกรรมของ

สถานศึกษา

กองการศึกษาฯ
 /กองชาง

25 โครงการกอสรางอาคารเรียน
และอาคารประกอบ(แบบ

แปลนมาตรฐาน สน.ศท.ชั้นลอย

 ขนาด 20X45 (แผนพัฒนาฯ หนา

 195 ลําดับ 140)

เพื่อใหโรงเรียนมีความเปน
ระเบียบดานอาคารสถานที่

เกิดความปลอดภัยสําหรับ

เด็กและผูมาใชบริการ

ตลอดจนไดมาตรฐานดาน

อาคารสถานที่

(1) โดยทําการกอสราง
อาคารอเนกประสงค(แบบ

แปลนมาตรฐาน สน.ศท.

ชั้นลอย ขนาด 20X45  

จํานวน 1 อาคาร (2) ตาม

แบบแปลนของ กรม

สงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นหรือ ทต.แมเมาะ

 6,999,700 
เดิม : ป 2563

ประชาชนรอยละ
 80 มีความพึง

พอใจในระบบ

การบริหาร

จัดการดาน

อาคารสถานที่

ของโรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ

โรงเรียนมี
อาคาร

สถานที่ได

มาตรฐานที่

ปลอดภัย

สําหรับเด็ก

และประชาชน

 กองการศึกษาฯ 
  / กองชาง   

(งบอุดหนุน

เฉพาะกิจ กรม

สงเสริมฯ)



21    

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 21    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

26 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ

โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ  (แผน

พัฒนาฯ หนา 189 ลําดับ 128)

เพื่อความเปนระเบียบดาน
อาคารสถานที่ที่เกิดความ

ปลอดภัยสําหรับเด็กและผู

มาใชบริการตลอดจนได

มาตรฐานดานอาคารสถานที่

(1) โดยทําการปรับปรุง
อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบโรงเรียนเทศบาล

ตําบลแมเมาะ (2) ทาสี

อาคาร (3) เปลี่ยน

อุปกรณประกอบชุดบาน

เลื่อนหนาตาง (4) เปลี่ยน

ชุดกุญแจบานประตู (5) 

ติดตั้งรางน้ําฝน (6) อื่นๆ 

(7) ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

     300,000 อาคารเรียนและ
อาคารประกอบมี

ความปลอดภัย

และประชาชน 

รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจตอ

การบริหาร

จัดการดาน

สถานที่ของ

โรงเรียนเทศบาล

แมเมาะ

อาคารเรียน
และอาคาร

ประกอบมี

ความพรอม

ตอการบริการ

เด็กและผูมา

ติดตอราชการ

กองการศึกษาฯ/
กองชาง/กรม

สงเสริมฯ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 22    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

27 โครงการปรับปรุงอาคารที่ทํา
การ อ.ส.ม. บานเมาะหลวง หมู

ที่ 8

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
ดําเนินกิจกรรมของหมูบาน

ไดอยางเหมาะสม

(1) โดยทําการปรับปรุง
โครงหลังคา พรอมมุง

หลังคาอาคารและหองน้ํา 

ขนาดพื้นที่รวมกันไมนอย

กวา 179.00 ตร.ม. พรอม

เทลาน ค.ส.ล. พื้นที่ไม

นอยกวา 190 ตร.ม. และ

อื่นๆ (2) ตามแบบแปลน

ของ ทต.แมเมาะ (แกไข

รายละเอียด)

     156,000 ประชาชนที่ใช
อาคาร รอยละ 

70 มีความพึง

พอใจตอโครงการ

ดังกลาว

ประชาชนมี
สถานที่

ดําเนิน

กิจกรรมได

อยาง

เหมาะสม

กองชาง

28 โครงการกอสรางอาคารที่จอด
รถศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลแมเมาะ  (แผนพัฒนาฯ หนา

 196 ลําดับ 143)

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมเมาะมี

สถานที่จอดรถสําหรับ

เจาหนาที่และประชาชนผู

มาติดตองานราชการ

(1) โดยทําการกอสราง
อาคารที่จอดรถ ขนาด

กวาง 4.50 เมตร ความ

ยาว 22.00 เมตร และอื่นๆ

 (2) ตามแบบแปลน

ทางทต.แมเมาะ)

    380,000 
เดิม : ป 2563

ประชาชนรอยละ
 80 มีความพึง

พอใจตอการ

บริหารจัดการ

ดานสถานที่ของ

ศพด.ทต.แมเมาะ

ศพด.ทต.แม
เมาะ มี

อาคาร

สถานที่ที่ได

มาตรฐาน 

ปลอดภัย

สําหรับ

ประชาชน

กองการศึกษาฯ

28 โครงการ  -  - 0 0 956,000 18,707,000 11,090,000  -  -  - 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 23   

แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ํา ตั้งแตหัวสะพานถึงแยกหนา

วัดมงคลเกษตร ฝงขวา บาน

หวยเปด หมูที่ 1 ต.แมเมาะ อ.

แมเมาะ จ.ลําปาง                 

    (แผนพัฒนาฯ หนา 199 ลําดับ 2)

เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ขังในชุมชน

(1) โดยทําการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกวาง 0.40 

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร

 ยาว 520.00 เมตร และ

อื่นๆ  หรือ (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

2,660,000  ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังใน

ชุมชน

กองชาง

    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 6 สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 24   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

2 โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ํา สายหนาบานนางประนอม 

พันธใหม บานหวยรากไม หมูที่

 2 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.

ลําปาง (แผนพัฒนาฯ หนา 200 

ลําดับ 5)

เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ขังในชุมชน

(1) โดยการกอสรางราง
ระบายน้ํา กวาง 0.40 

เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 0.60 

เมตร ความยาวรวมทอ

ระบายน้ํา 530 เมตร (2) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ

1,300,000 
เดิม : ป 2563

ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังใน

ชุมชน

กองชาง

3 โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ํา ซอย 8 บานนาแขมพัฒนา 

หมูที่ 11 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ 

จ.ลําปาง (แผนพัฒนาฯ หนา 211 

ลําดับ 30)

เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ขังในชุมชน

(1) โดยทําการวางทอ
ระบายน้ํา คสล. ขนาด 

0.60 เมตร ชั้น 3 ความ

ยาวรวมบอพัก 950.00 

เมตร และอื่นๆ (2) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

3,300,000 
เดิม : ป 2564

ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังใน

ชุมชน

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 25   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

4 โครงการบริหารจัดการขยะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นของ

ศูนยจัดการขยะมูลฝอยรวม

แบบครบวงจร องคการบริหาร

สวนจังหวัดลําปาง  (แผนพัฒนาฯ

 หนา 216 ลําดับ 39)

เพื่อใหการกําจัดขยะมูล
ฝอยของเทศบาลฯ เปนไป

อยางถูกตองตามหลัก

สุขาภิบาลและอนามัย

สิ่งแวดลอม

ประชาชนในเทศบาลฯ ที่
ขอรับบริการในการเก็บขน

และกําจัดขยะมูลฝอย

375,000 375,000 รอยละ 100 ของ
ขยะมูลฝอยที่เก็บ

ขนไดสามารถสง

กําจัดอยาง

ถูกตองตามหลัก

สุขาภิบาลและ

อนามัยสิ่งแวดลอม

ขยะมูลฝอยที่
เกบขนได

สามารถสง

กําจัดอยาง

ถูกตองตาม

หลัก

สุขาภิบาล

และอนามัย

สิ่งแวดลอม

กอง
สาธารณสุขฯ/

อบจ.ลําปาง

4 โครงการ  -  - 0 0 0 3,035,000 5,175,000  -  -  - 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 26    

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุง
ขอมูลแผนที่ภาษี (แผนพัฒนาฯ 

หนา 225 ลําดับ 1)

เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุง
ขอมูลทะเบียนทรัพยสิน

ของประชาชนในเขต 

เทศบาลตําบลแมเมาะให

ถูกตองเปนปจจุบัน

สํารวจขอมูลทะเบียน
ทรัพยสินของประชาชนใน

เขตเทศบาลตําบลแมเมาะ

 12 หมูบาน

20,000 200,000 200,000 เพิ่มสัดสวน
รายไดจากการใช

 พรบ.ภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสราง

เพื่อเพิ่ม
ฐานขอมูล

ทะเบียน

ทรัพยสิน

กองคลัง

รวม 1 โครงการ  -  - 0 0 20,000 200,000 200,000  -  -  - 

    3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 1 สงเสริมและพัฒนาใหเปนแหลงผลิตฯ ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมและพัฒนาสินคาฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 27    

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางระบบประปา
เพื่อการเกษตรในครัวเรือน 

บานหวยรากไม หมูที่ 2 ต.แม

เมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง     
(แผนพัฒนาฯ หนา 107 ลําดับ 56)

เพื่อใหประชาชนมีน้ําไวใช
ในการเกษตรกรรม อุปโภค

 บริโภคอยางทั่วถึง

(1) โดยทําการกอสราง 
ระบบกรองน้ําบาดาล 

ขนาด 20 ลูกบาศกเมตร

ตอชั่วโมง จํานวน 1 แหง 

(2) กอสรางถังน้ําใส ขนาด

ความจุ 100 ลูกบาศกเมตร

 จํานวน 1 แหง (3) 

กอสรางหอถังสูง ขนาดจุ 

45 ลูกบาศกเมตร 1 แหง 

(4) อื่นๆ หรือ (5) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ  (เปลี่ยนแปลง

รายละเอียด)

6,000,000 ประชาชนที่ได
ใชประปาเพื่อ

การเกษตรในจุด

ดังกลาว รอยละ

 80 มีความพึง

พอใจตอ

โครงการขยาย

ประปาอยูใน

ระดับดี

ประชาชนมีน้ํา
ไวใชใน

การเกษตร

กรรม อุปโภค 

บริโภคอยาง

ทั่วถึง

กองชาง

    3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 1 สงเสริมและพัฒนาใหเปนแหลงผลิตฯ ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมและพัฒนาสินคาฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 28    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

2 โครงการขุดสระเก็บน้ํา บานปง
ชัย หมูที่ 5 ต.แมเมาะ อ.แม

เมาะ จ.ลําปาง (แผนพัฒนาฯ หนา

 241 ลําดับ 9)

เพื่อใหมีแหลงน้ําสําหรับ
อุปโภคบริโภคและ

การเกษตร

(1) โดยทําการขุดสระน้ํา 
ขนาดความลึกเฉลี่ย 4.00 

เมตร พื้นที่ขุดจะตองไม

นอยกวา 12,800 ตร.ม. 

และปริมาตรการกักเก็บน้ํา

ไมนอยกวา 49,400.00 

ลูกบาศกเมตร หรือ (2) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ

 1,285,000
 เดิม : ป 2563

ประชาชนและ
เกษตรกรมี

แหลงน้ําเพิ่มขึ้น 

รอยละ 20

ประชาชนและ
เกษตรกรมี

แหลงน้ําไวใช

ในการอุปโภค

บริโภคและ

การเกษตร

กองชาง

3 โครงการกอสรางฝายน้ําลนหวย
จํานกเขา บริเวณสํานักสงฆใหม

นาแขม บานใหมนาแขม หมูที่ 7

 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 
(แผนพัฒนาฯ หนา 241 ลําดับ 11)

เพื่อใหมีแหลงน้ําสําหรับ
อุปโภคบริโภคและ

การเกษตร

(1) กอสรางฝายน้ําลน 1 
แหง (2) ตามแบบแปลน 

ทต.แมเมาะ

 200,000 
เดิม : ป 2564

เกษตรกรมี
แหลงน้ําเพิ่มขึ้น 

รอยละ 20

เกษตรกรมี
แหลงน้ําไวใช

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 29    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

4 โครงการกอสรางถังเก็บน้ําเพื่อ
การเกษตร พรอมระบบสูบ-

จายน้ํา (บริเวณกลุมแปลงผัก

บานทุงกลวย) บานเมาะหลวง 

หมูที่ 8 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ 

จ.ลําปาง (แผนพัฒนาฯ หนา 242 

ลําดับ 14)

เพื่อใหมีแหลงน้ําสําหรับ
อุปโภคบริโภคและ

การเกษตร

(1) โดยทําการกอสรางหอ
ถังสูง 6.00 เมตร (2) 

ติดตั้งถังเก็บน้ําขนาด

ความจุ 8 ลบ.ม. พรอม

ระบบสูงน้ําพลังงาน

แสงอาทิตย (3) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

 488,500 
เดิม : ป 2563

ประชาชนรอยละ
 80ที่ใชน้ํา มี

ความพึงพอใจใน

ระดับดี

มีแหลงน้ํา
สําหรับอุปโภค

บริโภคและ

เกษตรกรรม

เพิ่มขึ้น

กองชาง

5 โครงการกอสรางศูนยบริการ
นักทองเที่ยวอําเภอแมเมาะ  
(แผนพัฒนาฯ หนา 233 ลําดับ 2)

เพื่อเปนสถานที่บริการ
นักทองเที่ยว สงเสริมการ

ทองเที่ยวภายในตําบลและ

อําเภอแมเมาะ

(1) โดยทําการกอสรง
อาคารบริการนักทองเที่ยว 

 (2) อาคารหองน้ํา และ

อื่นๆ  (3) ตามแบบแปลน

ของ ทต.แมเมาะ

3,000,000 นักทองเที่ยวที่มา
ใชบริการ รอยละ

 80 มีความพึง

พอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

มีสถานที่
บริการ

นักทองเที่ยว

ที่มาทองเที่ยว

ในพื้นที่

สํานักปลัด

รวม 5 โครงการ  -  - 0 0 0 9,000,000 1,973,500  -  -  - 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 30      

แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงคชุมชนปลอด
ลูกน้ํายุงลาย (แผนพัฒนาฯ หนา 

260 ลําดับ 5)

เพื่อเปนการกระตุนให
ประชาชน ตระหนักใน

การดูแลตนเองและชุมชน

ใหปลอดภัยจากโรค

ไขเลือดออก โดยการ

กําจัดแหลงเพาะพันธุ

ยุงลาย

ประชาชนในตําบลแมเมาะ
 จํานวน 18,000 คน

60,000 60,000 ลดปริมาณ
จํานวนผูปวย

จากโรค

ไขเลือดออกลง 

รอยละ 20

ประชาชน
ตระหนักใน

การดูแล

ตนเองและ

ชุมชนให

ปลอดภัยจาก

โรค

ไขเลือดออก

กอง
สาธารณสุขฯ

รวม 1 โครงการ  -  - 0 0 0 60,000       60,000        -  -  -

    4.2 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 31     

แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในเขตเทศบาล

ตําบลแมเมาะ (แผนพัฒนาฯ หนา 

270 ลําดับ 1)

เพื่อเปนการรณรงคและ
แกไขปญหายาเสพติดใน

เขตเทศบาลตําบลแมเมาะ

ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลแมเมาะ

60,000 60,000 ลดปญหาดาน
ยาเสพติดใน

พื้นที่รอยละ 20

ลดปญหาดาน
ยาเสพติดใน

พื้นที่ลงรอยละ

 20

กอง
สาธารณสุขฯ

รวม 1 โครงการ  -  - 0 0 0 60,000       60,000        -  -  -

    4.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 32    

แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
ประจําหมูบาน บานหวยรากไม

 หมูที่ 2                           
(แผนพัฒนาฯ หนา 277 ลําดับ 2)

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
สําหรับเลนกีฬาและออก

กําลังกายในหมูบาน

(1) โดยทําการกอสราง
สนามบาสเกตบอล 

สนามเปตอง และอื่นๆ (2)

 ตามแบบแปลนของ ทต.

แมเมาะ

1,000,000 ประชาชนรอย
ละ 80 มีความ

พึงพอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

ประชาชนมี
สถานที่สําหรับ

เลนกีฬาและ

ออกกําลังกาย

กองชาง

รวม 1 โครงการ  -  - 0 0 0 1,000,000  0  -  -  -

    4.5 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 33     

แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรกองการศึกษาฯ

(แผนพัฒนาฯ หนา 290 

ลําดับ 6)

เพื่อใหครูและบุคลากร
กองการศึกษาฯไดรับการ

อบรมและพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง

ครูและบุคลากรกอง
การศึกษาฯ

 -     200,000 
เดิม :150,000

    200,000 
เดิม :150,000

ครูและบุคลากร
กองการศึกษาฯ

ไดรับการอบรม

และพัฒนาไม

นอยกวา รอย

ละ 80

ครูและบุคลากร
กองการศึกษาฯ

ไดรับการ

อบรมพัมนา

อยางตอเนื่อง

กองการศึกษาฯ

รวม 1 โครงการ  -  - 0 0 0      200,000      200,000  -  -  - 

    5.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 34     

แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการถายทอดภูมิปญญา
วัฒนธรรมทองถิ่นจากรุนสูรุน
(แผนพัฒนาฯ หนา 295 ลําดับ 5)

1)เพื่อฟนฟูและอนุรักษ
ภูมิปญญาทองถิ่นไมให

สูญหายและมีการสืบ

ทอดจากรุนสูรุน 2)เพื่อ

เพิ่มคุณคาใหกับวิทยากร

ทองถิ่น

1)จัดกิจกรรมการ
ถายทอดภูมิปญญา

ทองถิ่นโดยใชวิทยากร

ทองถิ่น 2)เด็ก เยาวชน

และประชาชนในเขตแม

เมาะ

     80,000 
เดิม :50,000

     80,000 
เดิม :50,000

     80,000 
เดิม :50,000

ประชาชนรอย
ละ 80รวมกัน

ถายทอดภูมิ

ปญญา

วัฒนธรรม

พื้นบาน

ธํารงคไวซึ่งภูมิ
ปญญาทองถิ่น

และมีการ

เรียนรูรวมกัน

ระหวางวัย

กองการศึกษาฯ

รวม 1 โครงการ  -  - 0 0        80,000        80,000        80,000  -  -  - 

    5.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 35        

แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมและพัฒนา
ศักยภาพนักประชาสัมพันธและ

มัคคุเทศกทองถิ่นตําบลแมเมาะ 
(แผนพัฒนาฯ หนา 312 ลําดับ 20)

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
กลุมเปาหมายมีทักษะดาน

การเปนนักประชาสัมพันธ

และนําเที่ยวที่ดีสามรถนํา

ความรูที่ไดมาใชในทองถิ่น

ของตนเอง

กลุมเปาหมาย คณะ
ผูบริหาร เจาหนาที่และ

ตัวแทนหมูบาน 12 

หมูบาน จํานวนไมนอยกวา

 40 คน (เปลี่ยนแปลง

รายละเอียด)

120,000 กลุมเปาหมายที่
เขารวมโครงการ

รอยละ 70 มี

ความพึงพอใจใน

การอบรมและ

พัฒนาศักยภาพ

ดังกลาว

กลุมเปาหมายมี
ทักษะดานการ

เปนนัก

ประชาสัมพันธ

และมัคคุเทศกที่

ดีสามารถนํา

ความรูที่ไดมาใช

ในทองถิ่นของ

ตนเอง

   สํานักปลัด 

(งานประชาสัมพันธ)

รวม 1 โครงการ  -  - 0 0 0 120,000 0  -  -  - 

    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 5 การบริหารและพัฒนาองคกร

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร



สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขตประปา
หมูบานเขาที่ทํากิน บานหางฮุง

 หมูที่ 3 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ 

จ.ลําปาง

เพื่อใหประชาชนมีน้ําไวใช
ในการอุปโภค บริโภคอยาง

ทั่วถึง

(1) โดยทําการวางทอพีอี 
ชนิดความหนาแนนสูง PE

 100 PN 6  ขนาด

เสนผาศูนยกลางไมนอย

กวา 110 มม. ความยาว

ไมนอยกวา 1,600.00 

เมตร และอื่นๆ หรือ (2) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ

 1,200,000 ประชาชนที่ไดใช
น้ําประปาในจุด

ดังกลาว รอยละ 

80 มีความพึง

พอใจตอโครงการ

ขยายประปาอยู

ในระดับดี

ประชาชนมี
น้ําไวใชใน

การอุปโภค 

บริโภคอยาง

ทั่วถึง

กองชาง

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศูนยกลางโลจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

2 โครงการปรับปรุงระบบสงจาย
น้ําประปาหมูบาน บานเมาะ

สถานี หมูที่ 4 ต.แมเมาะ อ.แม

เมาะ จ.ลําปาง

เพื่อใหประชาชนมีน้ําไวใช
ในการอุปโภค บริโภคอยาง

ทั่วถึง

(1) โดยทําการเปลี่ยนทอ

ประปา P.V.C. เดิม เปนทอ

 PE ชนิดความหนาแนนสูง

 PE 100 PN 8 (SDR 21) 

TIS. 982-2556 ขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 75 มม. 

ความยาวไมนอยกวา 

1,733.00 เมตร และอื่นๆ

หรือ (2) ตามแบบแปลน 

ของ ทต.แมเมาะ

500,000 ประชาชนที่ไดใช
น้ําประปาในจุด

ดังกลาว รอยละ 

80 มีความพึง

พอใจตอโครงการ

ขยายประปาอยู

ในระดับดี

ประชาชนมี
น้ําไวใชใน

การอุปโภค 

บริโภคอยาง

ทั่วถึง

กองชาง

3 โครงการจัดระบบจราจรในเขต
เทศบาลตําบลแมเมาะ

เพื่อใหประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก ลดการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน

(1) ติดตั้งสัญญาณไฟ

กระพริบ (2) ติดตั้งปาย

เตือนจราจร (3) ติดตั้ง 

Guard rail Timber 

barricade (4) ตีเสน

จราจรและเสน Rumble 

Strip (5) ตีเสนทางมาลาย 

(6) ติดตั้งกระจกโคง (7) 

อื่นๆ (8) ตามแบบแปลน

ของ ทต.แมเมาะ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนในเขต
ตําบลแมเมาะ 

รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

ระบบจราจร

ลดการเกิด
อุบัติเหตุทาง

ถนน

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

4 โครงการปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายหมูบาน บานใหมนา

แขม หมูที่ 7 ต.แมเมาะ อ.แม

เมาะ จ.ลําปาง

เพื่อปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายใหมีคุณภาพที่ดี 

ใหประชาชนไดรับทราบ

ขาวสารอยางทั่วถึง

(1) โดยทําการปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย 1 

ระบบ หรือ (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

500,000 ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ 

80 มีความพึง

พอใจตอระบบ

เสียงตามสาย

ประชาชนใน
หมูบานได

รับทราบ

ขาวสารอยาง

ทั่วถึง

กองชาง

5 โครงการปรับปรุงถนนพรอม
ปรับภูมิทัศน สาย "1 อปท. 

ทองถิ่น ใสใจสิ่งแวดลอม" บาน

เมาะหลวง หมูที่ 8 ต.แมเมาะ 

อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนสอง
ขางถนนใหมีความสวยงาม

และปลอดภัย

(1) ปรับภูมิทัศน ปรับ
พื้นที่ขางถนน (2) ปลูก

ตนไม ดอกไม และอื่นๆ 

หรือ (3) ตามแบบแปลน

ของ ทต.แมเมาะ

500,000 รอยละ 70 
ประชาชนที่ใช

เสนทางดงกลาว

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

ถนนสาย 1 
อปท. ทอง

ถิ่นฯ มีความ

สวยงามและ

ปลอดภัย

สํานักปลัด

6 โครงการปรับภูมิทัศนและจัด
สวนหยอมพื้นที่สาธารณะ 

บริเวณหนาศาลหลักเมือง บาน

เมาะหลวง หมูที่ 8 ต.แมเมาะ 

อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

เพื่อปรับปรุงพื้นที่วางเปลา 
ใหสามารถใชเปนที่พักผอน

หยอนใจหรือจัดกิจกรรม

ตางๆ

(1) โดยทําการปรับภูมิทัศน
จัดทําพื้นที่สีเขียว ปลูกตนไม

 สนามหญา ทางเดิน คสล. 

ปายสวน ติดตั้งไฟฟาแสง

สวาง  ระบบน้ํารดสวน 

พื้นที่รวมไมนอยกวา 2,000 

ตร.ม. และอื่นๆ หรือ (2) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ

495,000 ประชาชนที่ใช
บริการสวนหยอม

 รอยละ 70 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

ประชาชนมี
ที่พักผอน

หยอนใจ

สํานักปลัด

6 โครงการ  -  - 0 0 1,500,000 4,195,000 2,000,000  -  -  - 



39     

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงตลาด (ตลาด
หวยเปด) บานหวยเปด หมูที่ 1

 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

เพื่อปรับปรุงใหตลาดอยูใน
สภาพดี เหมาะสมสําหรับ

ประกอบกิจการ สภาพที่ดี

และถูกสุขลักษณะอนามัย

(1) โดยการทาสี (2) ติดตั้ง
ลูกหมุนดูดอากาศ (3) 

เปลี่ยนฝารางระบายน้ํา (4)

 อื่นๆ หรือ (5) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

300,000 พอคา แมคา 
และประชาชน

ที่มาใชบริการ 

รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

ตลาดไดรับ
การปรับปรุง

ใหอยูใน

สภาพที่ดี ถูก

สุขลักษณะ

อนามัย

กองชาง

2 โครงการปรับปรุงอาคารสนาม
ฟุตซอล บานหวยรากไม หมูที่ 2

 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

เพื่อปรับปรุงอาคารสนาม
ฟุตซอลใหสามารถกันแดดได

(1) โดยทําการติดตั้งกัน
สาดหนาจั่วหลังคา ความ

ยาว 24.00 เมตร จํานวน 

2 จุด และอื่นๆ (2) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

500,000 ผูมาใชบริการ
สนามฟุตซอลมี

ความพึงพอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

ผูมาใช
บริการสนาม

ฟุตซอล

สามารถใช

สนามไดอยาง

เหมาะสม

กองชาง

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศูนยกลางโลจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

3 โครงการปรับปรุงถนนเดิม สาย
แยกบานนายเจริญ หนอแกว

งาม เชื่อมถนนเดิมสายปาก

ทางเขา(บานหลายทุง) บานหาง

ฮุง หมูที่ 3 ต.แมเมาะ อ.แม

เมาะ จ.ลําปาง

เพื่อปรับปรุงถนนใหมี
สภาพพรอมใชงานและมี

ความปลอดภัยในการสัญจร

(1) โดยทําการรื้อถนนเดิม
พรอมขนทิ้ง (2) ทําการ

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกวาง 4.00 - 

5.00 เมตร ยาว 180.00 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 886.00 ตารางเมตร 

และอื่นๆ หรือ (3) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

500,000 ประชาชนที่ใช
ถนน รอยละ 60 

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

ปรับปรุงถนนอยู

ในระดับดี

ลดการเกิด
อุบัติเหตุทาง

ถนน

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

4 โครงการปรับปรุงถนนเดิม 
บริเวณสี่แยกบานนางยวน เกี๋ยง

แกว ถึงถนนสายปากทางเขา 

(บานหลายทุง) บานหางฮุง หมู

ที่ 3 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.

ลําปาง

เพื่อใหประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาไดอยางสะดวก 

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

(1) โดยทําการรื้อถนนเดิม
พรอมขนทิ้ง (2) ทําการ

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกวาง 4.00 

เมตร ยาว 386.00 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

1,544.00 ตารางเมตร. 

และอื่นๆ หรือ (3) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

1,100,000 ประชาชนที่ใช
ถนน รอยละ 60 

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

ปรับปรุงถนนอยู

ในระดับดี

ประชาชน
สามารถ

สัญจรไปได

อยางสะดวก 

ลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง

5 โครงการปรับปรุงถนนโดยการ
ฉาบผิวกันลื่น (Anti-Skid) 

บริเวณสามแยกรานบานปาณี 

บานเมาะสถานี หมูที่ 4 ต.แม

เมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

เพื่อใหประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาไดอยางสะดวก 

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

(1) โดยการฉาบผิวกันลื่น 
(Anti-Skid) พื้นที่รวมกัน

ไมนอยกวา 376.00 ตร.ม. 

(2) ตีเสนจราจร พื้นที่ไม

นอยกวา 24.00 ตร.ม. 

และอื่นๆหรือ (3) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

500,000 ประชาชนที่ใช
ถนน รอยละ 60 

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

ปรับปรุงถนนอยู

ในระดับดี

ประชาชน
สามารถ

สัญจรไปได

อยางสะดวก 

ลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

6 โครงการปรับปรุงอาคาร อสม. 
บานเมาะสถานี หมูที่ 4 ต.แม

เมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

เพื่อใหประชาชนและ อสม.
 มีสถานที่สําหรับดําเนิน

กิจกรรมตางๆ อยาง

เหมาะสม

(1) โดยการปูกระเบื้องพื้น
อาคาร (2) เปลี่ยนหลังคา 

ฝาเพดาน หนาตาง และ 

อื่นๆ จํานวน 1 หลังหรือ 

(3) ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

300,000 ประชาชนและ 
อสม. รอยละ 60

 มีความพึงพอใจ

ตอโครงการอยูใน

ระดับดี

ประชาชน 
และอสม. มี

สถานที่

สําหรับ

ดําเนิน

กิจกรรมตางๆ

 อยาง

เหมาะสม

กองชาง

7 โครงการปรับปรุงอาคาร
ผูสูงอายุ บานเมาะสถานี หมูที่ 

4 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

เพื่อใหประชาชนและ กลุม
ผูสูงอายุ มีสถานที่สําหรับ

ดําเนินกิจกรรมตางๆ อยาง

เหมาะสม

(1) โดยทําการติดตั้งฝา
เพดาน (2) ติดตั้งผนัง

กระจกโครงคราว

อลูมิเนียม (3) ปูกระเบื้อง

พื้นอาคาร และอื่นๆ 

จํานวน 1 หลังหรือ (4) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ

500,000 ประชาชนและ
กลุมผูสูงอายุ 

รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

ประชาชน 
และผูสูงอายุ

 มีสถานที่

สําหรับ

ดําเนิน

กิจกรรมตางๆ

 อยาง

เหมาะสม

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

8 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทายหมูบานถึง

สายสุสาน บานหวยคิง หมูที่ 6 

ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

เพื่อปรับปรุงถนนใหมี
สภาพพรอมใชงานและมี

ความปลอดภัยในการสัญจร

(1) โดยทําการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงที่ 1 

สายทายหมูบาน  ขนาดกวาง 

4.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่

รวมกันไมนอยกวา 980.00 ตร.ม.

 หินคลุกไหลทางเฉลี่ยขางละ 

0.25 เมตร ชวงที่ 2 สายโรงรับ

ซื้อของเกา  ขนาดกวาง 4.00 

เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

รวมกันไมนอยกวา 920.00 ตร.ม.

 หินคลุกไหลทางเฉลี่ยขางละ 

0.50 เมตร ชวงที่ 3 สายสุสาน 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 

300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอย

กวา 1,200.00 ตร.ม. หินคลุก

ไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร 

ชวงที่ 4 สายซอยนางชลดา 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 

100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร  หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอย

กวา 400.00 ตร.ม. หินคลุกไหล

ทางเฉลี่ยขางละ 0.25 เมตร หรือ

 (2) ตามแบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ

1,900,000 ประชาชนที่ใช
ถนน รอยละ 60 

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

ปรับปรุงถนนอยู

ในระดับดี

ประชาชน
สามารถ

สัญจรไปได

อยางสะดวก 

ลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

9 โครงการกอสรางไหลถนน ซอย.
 7 และซอย.9 บานใหมนาแขม

 หมูที่ 7 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ 

จ.ลําปาง

เพื่อขยายไหลถนนใหมี
สภาพพรอมใชงานและมี

ความปลอดภัยในการสัญจร

(1) โดยทําการกอสราง
ไหลถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก กวางเฉลี่ย 1.50 

เมตร ความยาวรวมไม

นอยกวา 1,509.00 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

และอื่นๆ (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

1,500,000 ประชาชนที่ใช
ถนน รอยละ 60 

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

ปรับปรุงถนนอยู

ในระดับดี

ประชาชน
สามารถ

สัญจรไปได

อยางสะดวก 

ลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง

10 โครงการกอสรางไหลถนนสาย
กลาง ตั้งแตซอย 1 ถึงซอย 13 

บานใหมนาแขม หมูที่ 7 ต.แม

เมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

เพื่อขยายไหลถนนใหมี
สภาพพรอมใชงานและมี

ความปลอดภัยในการสัญจร

(1) โดยทําการกอสราง
ไหลถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกวางเฉลี่ย 

1.50 เมตร ความยาวรวม

ไมนอยกวา 840.00 เมตร

 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

และอื่นๆ (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

760,000 ประชาชนที่ใช
ถนน รอยละ 60 

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

ปรับปรุงถนนอยู

ในระดับดี

ประชาชน
สามารถ

สัญจรไปได

อยางสะดวก 

ลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

11 โครงการปรับปรุงถนนสายขาง
โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ บาน

เมาะหลวง หมูที่ 8 ต.แมเมาะ 

อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

เพื่อปรับปรุงถนนใหมี
สภาพพรอมใชงานและมี

ความปลอดภัยในการสัญจร

(1) โดยทําการปูยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต จุดที่ 1 

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 

เมตร ยาว 634.00 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร จุดที่

 2 ไหลทางดานโรงเรียน

อนุบาลแมเมาะ ขนาดกวาง

 4.00 เมตร ยาว 63.0 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

 จุดที่ 3 ไหลทางดาน

โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ 

ขนาดกวาง 5.80 เมตร ยาว

 73.00 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.05 เมตร หรือมีพื้นที่

รวมกันไมนอยกวา 

3,845.40 ตารางเมตร 

พรอมตีเสนจราจรพื้นที่ไม

นอยกวา 190.20 ตาราง

เมตร (2) ตามแบบแปลน

ของ ทต.แมเมาะ

1,200,000 ประชาชนที่ใช
ถนน รอยละ 60 

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

ปรับปรุงถนนอยู

ในระดับดี

ประชาชน
สามารถ

สัญจรไปได

อยางสะดวก 

ลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

12 โครงการขยายไหลถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายศูนยวิสาหกิจ

ชุมชนภายในหมูบาน บานเวียง

สวรรค หมูที่ 9 ต.แมเมาะ อ.แม

เมาะ จ.ลําปาง

เพื่อขยายไหลถนนใหมี
ความกวาง สภาพพรอมใช

งานและมีความปลอดภัยใน

การสัญจร

(1) โดยทําการขยาย
ไหลถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกวาง 1.50 

เมตร ยาว 960.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 1,440.00

 ตารางเมตร พรอมหูชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 จุด 

มีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 

48.35 ตารางเมตร และ

อื่นๆ (2) ตามแบบแปลน

ของ ทต.แมเมาะ

1,020,000 ประชาชนที่ใช
ถนน รอยละ 60 

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

ปรับปรุงถนนอยู

ในระดับดี

ประชาชน
สามารถ

สัญจรไปได

อยางสะดวก 

ลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง



47     

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 47      

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

13 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอยบานเลขที่ 

27 บานเวียงสวรรค หมูที่ 9    

ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

เพื่อปรับปรุงถนนใหมี
สภาพพรอมใชงานและมี

ความปลอดภัยในการสัญจร

(1) โดยทําการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 3.50 เมตร 

ยาว 100.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่

รวมกันไมนอยกวา 350.00

 ตารางเมตร หรือ (2) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

210,000 ประชาชนที่ใช
ถนน รอยละ 60 

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

ปรับปรุงถนนอยู

ในระดับดี

ประชาชน
สามารถ

สัญจรไปได

อยางสะดวก 

ลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง

14 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงคประจําหมูบาน 

บานเวียงสวรรค หมูที่ 9       

ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

เพื่อใหมีสถานที่การจัด
กิจกรรมไดอยางเหมาะสม

(1) โดยการปรับปรุงขยาย
เวทีอาคารอเนกประสงค

หลังใหม (2) ปรับปรุง

หองน้ําหลังเกาและหลัง

ใหม จํานวน 2 หลัง และ

อื่นๆ หรือ (3) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

250,000 ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ 

60 มีความพึง

พอใจตอโครงการ

อยูในระดับดี

ประชาชน 
ในหมูบาน   

มีสถานที่

สําหรับ

ดําเนิน

กิจกรรมตางๆ

 อยาง

เหมาะสม

กองชาง



48     

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 48      

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

15 โครงการปรับปรุงลานออกกําลัง
กาย บริเวณอาคาร

อเนกประสงค บานเวียงสวรรค

 หมูที่ 9 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ 

จ.ลําปาง

เพื่อปรับปรุงลานออกกําลัง
กายใหมีความเหมาะสม

(1) โดยทําการปูกระเบื้อง
พื้นลานออกกําลังกาย 

พื้นที่ไมนอยกวา 622.66 

ตารางเมตร หรือ (2) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

300,000 ประชาชนที่ออก
กําลังกาย รอยละ

 60 มีความพึง

พอใจตอโครงการ

อยูในระดับดี

ประชาชนที่
ออกกําลัง

กายมีสถานที่

สําหรับ

ดําเนิน

กิจกรรมตางๆ

 อยาง

เหมาะสม

กองชาง

16 โครงการปรับปรุงอาคาร อสม. 
บานเวียงสวรรค หมูที่ 9       

ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

เพื่อใหมีสถานที่การจัด
กิจกรรมไดอยางเหมาะสม

(1) โดยทําการเปลี่ยนวัสดุ
มุงหลังคา เปลี่ยนฝา

เพดาน ทาสีอาคาร และ

อื่นๆ หรือ (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

786,000 ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ 

60 มีความพึง

พอใจตอโครงการ

อยูในระดับดี

ประชาชน 
ในหมูบาน   

มีสถานที่

สําหรับ

ดําเนิน

กิจกรรมตางๆ

 อยาง

เหมาะสม

กองชาง



49     

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 49      

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

17 โครงการกอสรางอาคารหลังคา
คลุมลานอเนกประสงค บริเวณ

หนาอาคารผูสูงอายุ บานใหม

มงคล หมูที่ 10 ต.แมเมาะ    อ.

แมเมาะ จ.ลําปาง

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
เหมาะสมสําหรับทํา

กิจกรรมตางๆ ของหมูบาน

(1) ขนาดกวาง 30.00 
เมตร ยาว 40.00 เมตร 

และอื่นๆ หรือ (2) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

4,300,000 ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ 

60 มีความพึง

พอใจตอโครงการ

อยูในระดับดี

ประชาชน 
ในหมูบาน   

มีสถานที่

สําหรับ

ดําเนิน

กิจกรรมตางๆ

 อยาง

เหมาะสม

กองชาง

18 โครงการกอสรางอาคาร
จําหนายผลิตผลทางการเกษตร

 บริเวณทางเขาหมูบาน บานนา

แขมพัฒนา หมูที่ 11        ต.

แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

เพื่อใหมีสถานที่จําหนาย
ผลิตผลทางการเกษตรของ

ประชาชนในหมูบานและ

พื้นที่ใกลเคียง

(1) โดยทําการกอสราง
อาคารจําหนายผลิตผล

ทางการเกษตร ขนาดกวาง

 8.00 เมตร ยาว 30.00 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 240.00 ตร.ม. และ

อื่นๆ (2) ตามแบบแปลน

ของ ทต.แมเมาะ

2,000,000 ประชาชนใน
หมูบาน รอยละ 

60 มีความพึง

พอใจตอโครงการ

อยูในระดับดี

ประชาชนใน
หมูบานและ

พื้นที่ใกลเคียง

 มีสถานที่

จําหนาย

ผลิตผลทาง

การเกษตร

กองชาง



50     

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 50      

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

19 โครงการปรับปรุงถนนภายใน
หมูบาน บานเวียงหงสลานนา 

หมูที่ 12 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ 

จ.ลําปาง

เพื่อปรับปรุงถนนใหมี
สภาพพรอมใชงานและมี

ความปลอดภัยในการสัญจร

โดยการปรับปรุงถนนดวยแอส

ฟลทติกคอนกรีต ชวงที่ 1 สาย

หนาบานนายคํา ถามล (โซน 1)  

ขนาดกวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว

ไมนอยกวา 90.00 เมตร หนาเฉลี่ย

 0.05 เมตร  และขนาดกวางเฉลี่ย

 4.50 เมตร ยาวไมนอยกวา 

278.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 1,700 ตร.

ม. ชวงที่ 2 สายหนาบานผูชวยว

ราภรณ (โซน 1) ขนาดกวางเฉลี่ย 

4.50 เมตร ยาวไมนอยกวา 

130.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 

เมตร มีพื้นที่ไมนอกยวา 585 ตร.

ม. ชวงที่ 3 สายหนาบานนายนิ

รันตร (โซน 1) ขนาดกวางเฉลี่ย 

5.80 เมตร ยาวไมนอยกวา 

138.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 800 ตร.ม.

 ชวงที่ 4 สายหนาบานนายสนอง

 หมูเทพ ถึง บานนางศรีวรรณ 

โพธาเจริญ (โซน 2) ขนาดกวาง

เฉลี่ย 4.50 เมตร ยาวไมนอยกวา 

175.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 787 ตร.ม. และ

อื่นๆ หรือตามแบบแปลนของ ทต.

แมเมาะ

1,300,000 ประชาชนที่ใช
ถนน รอยละ 60 

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

ปรับปรุงถนนอยู

ในระดับดี

ประชาชน
สามารถ

สัญจรไปได

อยางสะดวก 

ลดการเกิด

อุบัติเหตุ

กองชาง



51     

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 51      

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

20 โครงการกอสรางรั้วรอบศูนย
วัฒนธรรมอําเภอแมเมาะ บาน

เมาะหลวง หมูที่ 8 ต.แมเมาะ 

อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

เพื่อบงบอกขอบเขตและ
ปองกันทรัพยสินของทาง

ราชการ

(1) โดยการกอสรางรั้ว 
คสล. และระบบไฟสอง

สวาง พรอมปะติมากรรม

รูปชางสี่งา และอื่นๆ หรือ 

(2) ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

4,500,000 ประชาชนและผู
มาใชบริการมี

ความพึงพอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

ศูนย
วัฒนธรรม

อําเภอแม

เมาะมีจุดบง

บอกเขตและ

สามารถ

ปองกัน

ทรัพยสิน

ของทาง

ราชการ

กองชาง

21 โครงการปรับปรุงหลังคาโรง
ซอมบํารุงเทศบาลตําบลแมเมาะ

 บานนาแขมพัฒนา หมูที่ 11 

ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

เพื่อปรับปรุงหลังคาให
สามารถดําเนินกิจกรรมให

อยางเหมาะสม

(1) โดยทําการเปลี่ยน
หลังคา METAL SHEET 

และขยายชายคา และอื่นๆ

 หรือ (2) ตามแบบแปลน

ของ ทต.แมเมาะ

285,000 ผูใชงานมีความ
พึงพอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

มีสถานที่
สําหรับ

ดําเนิน

กิจกรรมได

เปนอยางดี

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 52      

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

22 โครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลแมเมาะ

 บานนาแขมพัฒนา หมูที่ 11 

ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

เพื่อปรับปรุงสถานที่
ปฏิบัติงานใหดีขึ้น สามารถ

ใชงานไดอยางเหมาะสม

(1) โดยทําการซอมแซม
หลังคา สกายไลท หนา

บรรณ (2) ปรับปรุงดาดฟา

 และ อื่นๆ หรือ (3) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

1,200,000 ประชาชนและ
เจาหนาที่ของ 

ทต.แมเมาะ มี

ความพีงพอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

สถานที่ไดรับ
การปรับปรุง

อยาง

เหมาะสม

สํานักปลัด

23 โครงการกอสรางลานจอดรถ
ทองเที่ยวศูนยวัฒนธรรมอําเภอ

แมเมาะ บานเมาะหลวง หมูที่ 8

 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

เพื่อใหนักทองเที่ยวและผูมา
ใชบริการมีสถานที่สําหรับ

จอดรถที่เปนระเบียบ

เรียบรอย

(1) โดยทําการกอสรางลาน
 ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 

2,295.00 ตร.ม. และอื่นๆ

 หรือ (2) ตามแบบแปลน

ของ ทต.แมเมาะ

918,000 นักทองเที่ยวและ
ผูมาใชบริการมี

ความพึงพอใจตอ

โครงการลานจอด

รถอยูในระดับดี

นักทองเที่ยว
และผูมาใช

บริการมี

สถานที่จอด

รถอยางเปน

ระเบียบ

เรียบรอย

กองชาง

24 โครงการปรับปรุงหอนาฬิกา
เทศบาลตําบลแมเมาะ บาน

ใหมนาแขม หมูที่ 7 ต.แมเมาะ 

อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

เพื่อปรับปรุงหอนาฬิกาใหมี
ความสวยงาม

(1) โดยทําการติดตั้งจอ 
LED ขนาดไมนอยกวา 

1.00 x 1.00 เมตร 

จํานวน 2 ดานและอื่นๆ

 หรือ (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

300,000 ประชาชนในพื้นที่
 มีความพึงพอใจ

ตอโครงการอยูใน

ระดับดี

หอนาฬิกามี
ความสวยงาม

สํานักปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

25 โครงการปรับปรุงอาคารปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตําบลแมเมาะ

เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่
ใหพรอมใชงาน

(1) โดยทําการปรับปรุง
ระบบประปา (2) เปลี่ยน

วัสดุมุงหลังคา (3) เปลี่ยน

ฝาเพดาน และอื่นๆ หรือ 

(4) ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

400,000 ประชาชนผูมา
ติดตอและ

เจาหนาที่มีความ

พึงพอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

ประชาชนผู
มาติดตอและ

เจาหนาที่มี

สถานที่

ปฏิบัติงานที่

เหมาะสม

 สํานักปลัด

26 โครงการปรับปรุงลานหนา
เทศบาลตําบลแมเมาะ และ

ถนนรอบอาคารสํานักงาน

เทศบาลตําบลแมเมาะ บานนา

แขมพัฒนา หมูที่ 11 ต.แมเมาะ

 อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

เพื่อแกไขปญหาน้ําขังและ
ปรับปรุงลานใหเหมาะ

สําหรับการจอดรถและจัด

กิจกรรมตางๆ และ

ปรับปรุงถนนใหสามารถได

สะดวก

(1) โดยทําการปรับปรุง
ลานแอสฟลทติกคอนกรีต

เปนลานคอนกรีตเสริม

เหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร มีพื้นที่รวมกันไม

นอยกวา 2,617.00 ตาราง

เมตรและอื่นๆ (2) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

1,536,000 รอยละ 70
ประชาชนที่มาใช

บริการและ

เจาหนาที่  มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

ลานจอดรถ
ไดรับแกไข

ปญหาน้ําขัง

และปรับปรุง

ลานให

เหมาะ

สําหรับการ

จอดรถและ

จัดกิจกรรม

ตางๆและ

ถนนสามารถ

สัญจรไปได

สะดวก

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

27 โครงการกอสรางศาลพระภูมิ
และศาลเจาที่เทศบาลตําบล

แมเมาะ บานนาแขมพัฒนา 

หมูที่ 11 ต.แมเมาะ อ.แม

เมาะ จ.ลําปาง

เพื่อกอสรางศาลพระภูมิ
และศาลเจาที่ ซึ่งเปนที่ยึด

เหนี่ยวจิตใจของเจาหนาที่

และประชาชนในพื้นที่

(1) โดยทําการกอสราง
ฐานศาลพระภูมิ ขนาด

เสนผานศูนยกลางไมนอย

กวา 8.00 เมตร ยกฐาน 3

 ชั้น มีทางเดินรอบ พรอม

กอสรางศาลพระภูม,ิ ศาล

เจาที่แบบตกแตงปูนปน

ศิลปะพื้นถิ่น  และอื่นๆ 

หรือ (2) ตามแบบแปลน

ของ ทต.แมเมาะ

500,000 เจาหนาที่และ
ประชาชน รอยละ

 70 มีความพึง

พอใจตอโครงการ

เจาหนาที่
และ

ประชาชน 

รอยละ 70 มี

ความพึง

พอใจตอ

โครงการ

กอสราง

ดังกลาว

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

28 โครงการปรับปรุงลานหนา
สมาคมพัฒนาแมเมาะ บานนา

แขมพัฒนา หมูที่ 11 ต.แมเมาะ

 อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

เพื่อปรับปรุงลานใหมีความ
เหมาะสมและสามารถใช

งานกิจกรรมตางๆ ได

(1) โดยทําการปรับปรุง
ลานแอสฟลทติกคอนกรีต

เปนลานคอนกรีตเสริม

เหล็ก หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่รวมกันไมนอยกวา 

1,350 ตารางเมตร (2) 

กอสรางศาลาพักรอ ขนาด

กวาง 4.00 เมตร ยาว 

12.00 เมตร หรือมีพื้นที่

ใชสอยรวมกันไมนอยวา 

48.00 ตารางเมตร และ

อื่นๆ (3) ตามแบบแปลน

ของ ทต.แมเมาะ

1,410,000 ประชาชนที่มาใช
พื้นที่ดังกลาว 

รอยละ 70 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการปรับปรุง

ลานดังกลาว

ประชาชนมี
สถานที่รอพัก

และดําเนิน

กิจกรรมตางๆ

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

29 โครงการสนามเด็กเลนสราง
ปญญาของโรงเรียนเทศบาล  

แมเมาะ  บานเมาะหลวง หมูที่ 

8 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

เพื่อใหโรงเรียนเทศบาลแม
เมาะมีสถานที่ในการ

สงเสริมมีพัฒนาการของเด็ก

เล็กครบทุกดาน

(1) โดยทําการกอสราง
สรางสนามเด็กเลนสราง

ปญญา หรือ (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

     100,000 นักเรียนรอยละ 
80 มีพัฒนาการ

ที่ดีครบทุกดาน 

และประชาชน

รอยละ80 มี

ความพึงพอใจใน

ระบบการบริหาร

จัดการดาน

อาคารสถานที่

ของโรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ

โรงเรียนมี
สนามเด็ก

เลนที่ได

สงเสริม

พัฒนาการ

ของเด็กเล็ก

อยาง

ครบถวนได

มาตรฐาน

ปลอดภัย

สําหรับเด็ก

กองการศึกษาฯ

30 โครงการกอสรางอาคารจอดรถ
โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ

เพื่อใหโรงเรียนมีความเปน
ระเบียบดานอาคารสถานที่

เกิดความปลอดภัยสําหรับ

เด็กและผูมาใชบริการ

ตลอดจนไดมาตรฐานดาน

อาคารสถานที่

(1) โดยทําการกอสราง
อาคารจอดรถ  ขนาดกวาง

 7.00 เมตร ยาว 23.00 

เมตร สูง 2.50 - 3.00 

เมตร และอื่นๆ หรือ (2) 

ตามแบบแปลนของทต.แม

เมาะ

    500,000 ประชาชนรอยละ
 80 มีความพึง

พอใจในระบบ

การบริหาร

จัดการดาน

อาคารสถานที่

ของโรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ

โรงเรียนมี
สถานที่ที่

สะดวก

ปลอดภัย

สําหรับ

ประชาชนผู

มาติดตองาน

ราชการ

กองการศึกษาฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

31 โครงการกอสรางลานคอนกรีต
เสริมเหล็กรอบโรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ

เพื่อใหมีสถานที่รอบ
โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ มี

ความเหมาะสม ปลอดภัย

และสะดวกสําหรับผูมา

ติดตองานราชการ

(1) โดยทําการกอสราง
ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

พื้นที่รวมกันไมนอยกวา 

2,776.00 ตารางเมตร 

หรือ (2) ตามแบบแปลน

ของ ทต.แมเมาะ

  1,659,000 ประชาชนรอยละ
 80 มีความพึง

พอใจในระบบ

การบริหาร

จัดการดาน

อาคารสถานที่

ของโรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ

โรงเรียนมี
สถานที่ที่

สะดวก

ปลอดภัย

สําหรับผูมา

ติดตองาน

กองการศึกษา

32 โครงการกอสรางปะรําพิธีจัด
งานสนามฟุตบอลในโรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ

เพื่อใหโรงเรียนเทศบาลแม
เมาะมีสถานที่ในการจัด

กิจกรรมที่เหมาะสมเปน

ระเบียบเรียบรอย

(1) โดยทําการกอสรางปะ
รําพิธีจัดงานสนามฟุตบอล

 1 แหง ขนาดกวาง 7.00 

เมตร ยาว 10.00 เมตร 

หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอย

กวา 70.00 ตารางเมตร

และอื่นๆ หรือ (2) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

    500,000 ประชาชนรอยละ
 80 มีความพึง

พอใจในระบบ

การบริหาร

จัดการดาน

อาคารสถานที่

ของโรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ

โรงเรียนมี
สถานที่

สําหรับจัด

กิจกรรมได

อยาง

เหมาะสม

กองการศึกษา
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เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 58      

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

33 โครงการปรับปรุง
หองปฏิบัติการการประกอบ

อาหารสําหรับเด็กปฐมวัยใน

โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ 

เพื่อใหโรงเรียนเทศบาลแม
เมาะมีสถานที่ในการจัด

กิจกรรมที่เหมาะสมเปน

ระเบียบเรียบรอย

(1) โดยทําการกอสราง/

ปรับปรุงหองปฏิบัติการ

ประกอบอาหารสําหรับเด็ก

ปฐมวัย จํานวน 1 แหง

(1) ติดตั้งเคานเตอรครัว ขนาด

 กวาง 60 ซม. ยาว 4.40 ม. สูง

 60 ซม. (2) ติดตั้งเคานเตอร

ลางจาน ขนาด กวาง 60 ซม. 

ยาว 4.40 ม. สูง 60 ซม. (3) 

ติดตั้งเคานเตอรกลางหอง 

จํานวน 3 ตัว ขนาด กวาง 60 

ซม. ยาว 4.20 ม.สูง 60 ซม. (4)

 ติดตั้งชั้นลอยวางของ ขนาด 

กวาง 35 ซม. กวาง 4.40 ม. สูง

 40 ซม.  (2) ตามแบบแปลน

ของ ทต.แมเมาะ

    300,000 นักเรียนรอยละ 
80 มีพัฒนาการ

ที่ดีครบทุกดาน 

และประชาชน

รอยละ80 มี

ความพึงพอใจใน

ระบบการบริหาร

จัดการดาน

อาคารสถานที่

ของโรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ

โรงเรียนมี
สถานที่ที่

เหมาะสมกับ

การจัด

กิจกรรมที่

ดูแล

สุขภาพจิต

แจมใสและ

สงผล

ทางดาน

รางกายให

แข็งแรง

กองการศึกษาฯ

34 โครงการกอสรางศาลาพักรอรถ
 บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลแมเมาะ

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
มีความเปนระเบียบดาน

อาคารสถานที่เกิดความ

ปลอดภัยสําหรับเด็กและผู

มาใชบริการตลอดจนได

มาตรฐานดานอาคารสถานที่

(1) โดยทําการกอสราง

ศาลาพักรอรถ  ขนาดกวาง

 4.50 เมตร ความยาว 8.00

 เมตร จํานวน 1 แหง และ

อื่นๆ หรือ(2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

    370,000 ประชาชนรอยละ 
80 มีความพึงพอใจ

ในระบบการ

บริหารจัดการดาน

อาคารสถานที่ของ

 ศพด.เทศบาล

ตําบลแมเมาะ

ศพด.ทต.แม
เมาะมีสถานที่

ไดมาตรฐานที่

ปลอดภัย

สําหรับเด็ก

และประชาชน

กองการศึกษาฯ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

35 โครงการปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลแมเมาะ

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ความเปนระเบียบดาน

อาคารสถานที่เกิดความ

ปลอดภัยสําหรับเด็กและผู

มาใชบริการตลอดจนได

มาตรฐานดานอาคารสถานที่

(1) เปลี่ยนหลังคาและฝา
เพดาน (2) ปรับพื้น

หองเรียน (3 ) ปรับปรุง

หองน้ํา (4) ทาสีอาคาร

เรียน และอื่นๆ หรือ (5) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ

    800,000 ประชาชนรอยละ 
80 มีความพึงพอใจ

ในระบบการ

บริหารจัดการดาน

อาคารสถานที่ของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลแม

เมาะ

ศพด.ทต.แม
เมาะมี

สถานที่ได

มาตรฐานที่

ปลอดภัย

สําหรับเด็ก

และประชาชน

กองการศึกษาฯ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 60      

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

36 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ

โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ บาน

เมาะหลวง หมูที่ 8 ต.แมเมาะ 

อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

เพื่อความเปนระเบียบดาน
อาคารสถานที่ที่เกิดความ

ปลอดภัยสําหรับเด็กและผู

มาใชบริการตลอดจนได

มาตรฐานดานอาคารสถานที่

(1) โดยทําการปูพื้นดวย
เบาะกันกระแทก (2) ติด

ราวอลูมิเนียมกลม (3) 

ผามานบังกระจก (4) อื่นๆ

 หรือ (5) ตามแบบแปลน

ของ ทต.แมเมาะ

    400,000 อาคารเรียนและ
อาคารประกอบมี

ความปลอดภัย

และประชาชน 

รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจตอ

การบริหาร

จัดการดาน

สถานที่ของ

โรงเรียนเทศบาล

แมเมาะ

อาคารเรียน
และอาคาร

ประกอบมี

ความพรอม

ตอการบริการ

เด็กและผูมา

ติดตอราชการ

กองการศึกษาฯ/
กองชาง/กรม

สงเสริมฯ

 36 โครงการ  -  - 0 0 100,000 32,504,000 2,300,000  -  -  - 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 61       

แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ํา บริเวณบานเลขที่ 1 เชื่อม

บอพักเดิม บานหวยเปด หมูที่ 1

 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ขังในชุมชน

(1) โดยทําการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกวาง 0.40 

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร

 ยาว 75.00 เมตร และ

อื่นๆ  หรือ (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

380,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังใน

ชุมชน

กองชาง

    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 6 สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 62       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

2 โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ํา สายบานนายสุทัศน แกวคํา

งาม (ซอยหวายหวาน) บาน

หวยรากไม หมูที่ 2  ต.แมเมาะ 

อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ขังในชุมชน

(1) โดยทําการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดรางกวาง 0.40

 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร

 ยาวรวมทอระบายน้ํา 

687.00 เมตร และอื่นๆ 

(2) ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

2,000,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังใน

ชุมชน

กองชาง

3 โครงการวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมเท

ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณถนนสายบานนางจรัสศรี

 บานเมาะสถานี หมูที่ 4 ต.แม

เมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ขังในชุมชน

(1) วางทอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. 

ชั้น 3 ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 0.40 เมตร 

จํานวน 113.00 ทอน (2) 

เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

 หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม

นอยกวา 376.00 ตร.ม. 

และอื่นๆ หรือ (3) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

289,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังใน

ชุมชน

กองชาง



63      

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 63       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

4 โครงการปรับปรุงระบบระบาย
น้ํา บริเวณหวยเกาเคาะ บาน

ปงชัย หมูที่ 5 ต.แมเมาะ อ.แม

เมาะ จ.ลําปาง

เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ขังในชุมชน

(1) โดยทําการวางทอ
ระบายน้ํา คสล. มอก. ชั้น

 3 ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 0.80 เมตร  

ความยาว 18.00 เมตร 

จํานวน 2 แถว และอื่นๆ 

(2) ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

139,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังใน

ชุมชน

กองชาง

5 โครงการวางระบบระบายน้ํา
พรอมปรับปรุงพื้นที่บริเวณโรง

กรองน้ําดื่มชุมชน บานหวยคิง 

หมูที่ 6 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ 

จ.ลําปาง

เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ขังในชุมชน

(1) โดยทําการวางระบบ
ระบายน้ํา 1 ระบบ (2) เท

ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

มีพื้นที่ไมนอยกวา 379.00

 ตร.ม. และอื่นๆ (3) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

350,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังใน

ชุมชน

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

6 โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ําบริเวณบานนายเพชร ศรีสืบ

 บานเมาะหลวง หมูที่ 8 ต.แม

เมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ขังในชุมชน

(1) โดยทําการวางทอ     
ค.ส.ล.  มอก. ชั้น 3 ขนาด

เสนผานศูนยกลาง 0.60 

เมตร ความยาวรวม 

125.00 เมตร พรอมบอ

พักน้ํา ค.ส.ล. จํานวน 12 

บอ และอื่นๆ หรือ (2) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ

495,000 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 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

7 โครงการปรับปรุงระบบระบาย
น้ํา บริเวณสี่แยก ซอย.9 บาน

เมาะหลวง หมูที่ 8 ต.แมเมาะ 

อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ขังในชุมชน

(1) โดยทําการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. ทองราง

กวางเฉลี่ย 1.00 เมตร 

ความยาวไมนอยกวา 

73.00 เมตร พรอมวางทอ

ทางเขาบาน (เดิม) คสล. 

ชั้น 3 ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 0.60 เมตร  

ความยาวรวมไมนอยกวา 

20.00 เมตร และทางเขา

บาน คสล. พื้นที่รวมไม

นอยกวา 200.00 ตาราง

เมตร (2) ตามแบบแปลน

ของ ทต.แมเมาะ

480,000 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 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

8 โครงการปรับปรุงระบบระบาย
น้ํา บริเวณสามแยก ซอย 3 

บานเมาะหลวง หมูที่ 8 ต.แม

เมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ขังในชุมชน

(1) โดยทําการวางทอ     
ค.ส.ล. มอก ชั้น 3 ขนาด

เสนผานศูนยกลาง 1.00 ม.

  ความยาวไมนอยกวา 

25.00 เมตร (2) ถมดิน

ปรับระดับพื้นที่รองน้ํา

หลังทอ พื้นที่รวมไมนอย

กวา 860.00 ตารางเมตร 

ปริมาณวัสดุคัดเลือกถม

เฉลี่ย 1,300.00 ลูกบาศก

เมตร และอื่นๆ (3) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

492,000 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 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

9 โครงการปรับปรุงระบบระบาย
น้ํา บริเวณหนาบานนายดี    

เทพจักรคํา บานเมาะหลวง หมู

ที่ 8 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.

ลําปาง

เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ขังในชุมชน

(1) โดยทําการกอสรางราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ฝาปด

ตะแกรงเหล็ก ทองกวาง

เฉลี่ยไมนอยกวา 0.40 

เมตร ความยาวรวมไม

นอยกวา 120.00 เมตร 

และอื่นๆ หรือ (2) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

492,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังใน

ชุมชน

กองชาง

10 โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ํา ซอย.2 บานใหมมงคล หมูที่

 10 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.

ลําปาง

เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ขังในชุมชน

(1) โดยทําการกอสรางราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด

กวางเฉลี่ย 0.40 เมตร 

และทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 

มอก ชั้น 3 ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 0.60 เมตร 

ความยาวรวมไมนอยกวา 

595 เมตร และอื่นๆ หรือ 

(2) ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

2,350,000 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 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

11 โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ํา บานนาแขมพัฒนา หมูที่ 11

 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

(1) ซอย 5 เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ขังในชุมชน

(1) โดยทําการวางทอ
ระบายน้ํา คสล. ขนาด 

0.40 เมตร ชั้น 3 ความ

ยาวรวมบอพัก 280.00 

เมตร และอื่นๆ (2) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

700,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังใน

ชุมชน

กองชาง

(2) ซอย 5/1 เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ขังในชุมชน

(1) โดยทําการวางทอ
ระบายน้ํา คสล. ขนาด 

0.60 เมตร ชั้น 3 ความ

ยาวรวมบอพัก 242.00 

เมตร และอื่นๆ (2) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

600,000 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 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

(3) ซอย 5/2 เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ขังในชุมชน

(1) โดยทําการวางทอ
ระบายน้ํา คสล. ขนาด 

0.60 เมตร ชั้น 3 ความ

ยาวรวมบอพัก 2 ฝงๆละ 

229.00 เมตร และอื่นๆ 

(2) ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

1,600,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังใน

ชุมชน

กองชาง

(4) ซอย 5/3 เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ขังในชุมชน

(1) โดยทําการวางทอ
ระบายน้ํา คสล. มอก. ชั้น

 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

0.60 เมตร ความยาวรวม

บอพัก 2 ฝงๆละ 203.00 

เมตร และอื่นๆ หรือ (2) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ

1,047,000 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 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

(5) ซอย 5/4 เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ขังในชุมชน

(1) โดยทําการวางทอ
ระบายน้ํา คสล. มอก. ชั้น

 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

0.60 เมตร  ความยาวรวม

บอพัก 2 ฝงๆละ 174.00 

เมตร และอื่นๆ หรือ (2) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ

923,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังใน

ชุมชน

กองชาง

12 โครงการกอสรางฝาปดราง
ระบายน้ําในหมูบาน บานเวียง

หงสลานนา หมูที่ 12 ต.แมเมาะ

 อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

เพื่อปดรางระบายน้ํา 
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

(1) โดยเทคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนาเฉลี่ย 0.12 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 

1,000 ตร.ม. และอื่นๆ 

หรือ (2) ตามแบบแปลน

ของ ทต.แมเมาะ

1,200,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

พลัดตกรอง

ระบายน้ํา

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

13 โครงการปรับปรุงระบบระบาย
น้ํา ล็อกงาน (โซน 2) บานเวียง

หงสลานนา หมูที่ 12 ต.แมเมาะ

 อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

เพื่อปดรางระบายน้ํา 
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

พลัดตกรองระบายน้ํา

(1) โดยเทคอนกรีตเสริม
เหล็กปดรางระบายน้ํา 

หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 1,460 

ตร.ม. และอื่นๆ หรือ (2) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ

1,752,000 ประชาชนในพื้นที่
 รอยละ 60 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

พลัดตกรอง

ระบายน้ํา

กองชาง

13 โครงการ  -  - 0 0 0 15,289,000 0  -  -  - 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 72      

แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางพนังปองกัน
ตลิ่งพังลําหวยไคร บริเวณ

วังเกาบง บานปงชัย หมูที่ 5 ต.

แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

เพื่อปองกันตลิ่งพัง ดินทรุด
 ลดความเสียหายตอ

ทรัพยสิน

(1) โดยทําการเรียงหินใหญ
 กวาง 4.00 เมตร ยาว 

30.00 เมตร หรือมีพื้นที่

รวมกันไมนอยกวา 120.00

 ตร.ม. และอื่นๆ (2) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

135,000 ประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบจาก

ตลิ่ง มีความพึง

พอใจตอโครงการ

ประชาชน
ไดรับการ

แกไขปญหา

น้ํากัดเซาะ 

ตลิ่งพัง ลด

ความ

เสียหายตอ

ทรัพยสิน

กองชาง

    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 6 สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 73      

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

2 โครงการกอสรางพนังปองกัน
ตลิ่งพังลําหวยไคร บริเวณบาน

นายปง บานปงชัย หมูที่ 5 ต.แม

เมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

เพื่อปองกันตลิ่งพัง ดินทรุด
 ลดความเสียหายตอ

ทรัพยสิน

(1) โดยทําการเรียงหินใหญ
 กวาง 4.00 เมตร ยาว 

25.00 เมตร หรือมีพื้นที่

รวมกันไมนอยกวา 100.00

 ตร.ม. และอื่นๆ (2) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

119,000 ประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบจาก

ตลิ่ง มีความพึง

พอใจตอโครงการ

ประชาชน
ไดรับการ

แกไขปญหา

น้ํากัดเซาะ 

ตลิ่งพัง ลด

ความ

เสียหายตอ

ทรัพยสิน

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 74      

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

3 โครงการเรียงหินใหญปองกัน
ตลิ่งพังพรอมขุดลอกลําหวยไคร

 บริเวณสะพานหนาโรงเรียนปง

ชัย บานปงชัย หมูที่ 5 ต.แม

เมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

เพื่อปองกันตลิ่งพัง ดินทรุด
 ลดความเสียหายตอ

ทรัพยสิน

(1) โดยทําการเรียงหินใหญ
 กวาง 3.00 เมตร ความ

ยาวรวม 2 ขาง 355.00 

เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน

ไมนอยกวา 1,065 ตร.ม. 

(2) โดยทําการขุดลอกลํา

หวยไคร ขนาดกวาง 8.00 

เมตรโดยเฉลี่ย ยาว 

193.00 เมตร ลึกจากทอง

หวยเดิม 1.00 เมตรโดย

เฉลี่ย  และอื่นๆ (3) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

1,146,000 ประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบจาก

ตลิ่ง มีความพึง

พอใจตอโครงการ

ประชาชน
ไดรับการ

แกไขปญหา

น้ํากัดเซาะ 

ตลิ่งพัง ลด

ความ

เสียหายตอ

ทรัพยสิน

กองชาง

3 โครงการ  -  - 0 0 0 1,400,000 0  -  -  - 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 75       

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการดาดคอนกรีตรอบสระ
น้ําพรอมกอสรางทอระบายน้ํา 

สระน้ําเทศบาลตําบลแมเมาะ

เพื่อใหสระน้ําของทาง
เทศบาลตําบลแมเมาะ 

สามารถกักเก็บไดดีขึ้น มี

แหลงน้ําไวใชในกิจกรรม

ตางๆ

(1) โดยทําการดาด
คอนกรีตรอบสระเก็บน้ํา 

ขนาดความกวางไมนอย

กวา 5.00 เมตร ความยาว

รวมไมนอยกวา 230.00 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร พรอมกอสรางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. และอื่นๆ

 หรือ (2) ตามแบบแปลน

ของทาง ทต.แมเมาะ

495,000 สระเก็บน้ํา
เทศบาลฯ 

สามารถกักเก็บ

น้ําไดเพิ่มขึ้น

เทศบาลตําบล
แมเมาะมี

แหลงน้ําไวใช

ในกิจกรรมตางๆ

สํานักปลัด

    3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 1 สงเสริมและพัฒนาใหเปนแหลงผลิตฯ ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมและพัฒนาสินคาฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 76       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

2 โครงการกอสรางระบบประปา
เพื่อการเกษตรในครัวเรือน 

บานหวยรากไม หมูที่ 2 ต.แม

เมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

เพื่อใหประชาชนมีน้ําไวใช
ในการเกษตรกรรม อุปโภค

 บริโภคอยางทั่วถึง

(1) โดยทําการกอสราง 
ระบบกรองน้ําบาดาล ขนาด

 20 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง

 จํานวน 1 แหง (2) กอสราง

ถังน้ําใส ขนาดความจุ 100 

ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 

แหง (3) กอสรางหอถังสูง 

ขนาดจุ 45 ลูกบาศกเมตร 1

 แหง (4) อื่นๆ หรือ (5) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ

6,000,000 ประชาชนที่ได
ใชประปาเพื่อ

การเกษตรในจุด

ดังกลาว รอยละ

 80 มีความพึง

พอใจตอ

โครงการขยาย

ประปาอยูใน

ระดับดี

ประชาชนมีน้ํา
ไวใชใน

การเกษตร

กรรม อุปโภค 

บริโภคอยาง

ทั่วถึง

กองชาง

3 โครงการกอสรางฝายพรอมขุด
ลอกลําหวยแมปง บานปงชัย 

หมูที่ 5 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ 

จ.ลําปาง

(1) ใตฝายแมปงตอนลาง เพื่อใหเกษตรกรมีแหลงน้ํา
ไวสําหรับเกษตรกรรม และ

ใชในการอุปโภค บริโภค

(1) โดยทําการกอสรางฝาย 
สันฝายยาว 12.00 เมตร สูง

 1.50 เมตร (2) ขุดลอกลํา

หวยแมปงดินขุดไมนอยกวา 

770 ลูกบาศกเมตร และอื่นๆ

 (3) ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

500,000 เกษตรกรมี
แหลงน้ําไว

สําหรับ

การเกษตรเพิ่มขึ้น

เกษตรกรมี
แหลงน้ําไว

สําหรับ

เกษตรกรรม 

และใชในการ

อุปโภค บริโภค

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 77       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

(2) บริเวณสะพานบานนาย
เปลี่ยน

เพื่อใหเกษตรกรมีแหลงน้ํา
ไวสําหรับเกษตรกรรม และ

ใชในการอุปโภค บริโภค

(1) โดยทําการกอสรางฝาย
 สันฝายยาว 12.00 เมตร 

สูง 1.20 เมตร (2) ขุดลอก

ลําหวยแมปงดินขุดไมนอย

กวา 550 ลูกบาศกเมตร 

และอื่นๆ (3) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

500,000 เกษตรกรมี
แหลงน้ําไว

สําหรับ

การเกษตรเพิ่มขึ้น

เกษตรกรมี
แหลงน้ําไว

สําหรับ

เกษตรกรรม 

และใชในการ

อุปโภค บริโภค

กองชาง

4 โครงการวางระบบสงน้ําเพื่อ
การเกษตร จากเหมืองแมปง

ตอนลาง ถึงลําหวยไคร บานปง

ชัย หมูที่ 5 ต.แมเมาะ อ.แม

เมาะ จ.ลําปาง

เพื่อใหเกษตรกรมีแหลงน้ํา
ไวสําหรับเกษตรกรรม และ

ใชในการอุปโภค บริโภค

(1) โดยทําการวางทอ PVC
 ขนาด Ø 8 นิ้ว ชั้น 13.5 

ความยาวรวมบอพัก 

202.00 เมตร พรอม

ประตูน้ํา 1 จุด และอื่นๆ 

(2) ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

379,000 เกษตรกรมี
แหลงน้ําไว

สําหรับ

การเกษตรเพิ่มขึ้น

เกษตรกรมี
แหลงน้ําไว

สําหรับ

เกษตรกรรม 

และใชในการ

อุปโภค บริโภค

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 78       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

5 โครงการติดตั้งประตูน้ําปาก
เหมืองแมปงตอนบนและ

ตอนลาง บานปงชัย หมูที่ 5 ต.

แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

เพื่อกักเก็บน้ําใหเกษตรกร
มีแหลงน้ําไวสําหรับ

เกษตรกรรม และใชในการ

อุปโภค บริโภค

(1) โดยทําการติดตั้งตั้ง
ประตูน้ําเหล็กหลอ จํานวน

 2 จุด และอื่นๆ (2) ตาม

แบบแปลนของ ทต.แมเมาะ

60,000 เกษตรกรมี
แหลงน้ําไว

สําหรับ

การเกษตรเพิ่มขึ้น

เกษตรกรมี
แหลงน้ําไว

สําหรับ

เกษตรกรรม 

และใชในการ

อุปโภค บริโภค

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 79       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

6 โครงการกอสรางถังเก็บน้ํารูป
แชมเปญ พรอมเจาะบอบาดาล

เพื่อการเกษตรครัวเรือน บาน

เมาะหลวง หมูที่ 8 ต.แมเมาะ 

อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําไวใช
ในการเกษตรกรรม

โดยทําการกอสรางถังเก็บ
น้ํารูปแชมเปญ พรอม

เจาะบอบาดล จํานวน 3 

จุดๆ ละ 1,500,000 บาท 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (1)

 โดยการกอสรางถังเก็บน้ํา

รูปแชมเปญ ความจุ 20 

ลบ.ม. สูง 20 เมตร (2) 

เจาะบอบาดาล ความลึก

เฉลี่ย 60 - 100 เมตร 

พรอมติดตั้งระบบสูบน้ํา

เก็บในถังเก็บน้ํา พรอม

วางทอนําน้ํา PVC ชั้น 

13.5 เสนผาศูนยกลาง 2 

นิ้ว ยาวไมนอยกวา 50 

เมตร (3) กอสรางรั้วรอบ

กั้นพื้นที่โครงการขนาดไม

นอยกวา 24 ตร.ม. หรือ 

(4) ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ

4,500,000 เกษตรกรที่ไดใช
น้ํา รอยละ 70 

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการอยู

ในระดับดี

เกษตรกรมีน้ํา
ไวใชใน

การเกษตรกรรม

กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 80       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

7 โครงการขุดลอกสระน้ําเพื่อ
การเกษตร บริเวณทายหมูบาน

เชื่อมบานเวียงสวรรค บานนา

แขมพัฒนา หมูที่ 11 ต.แมเมาะ

 อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

เพื่อกักเก็บน้ําใหเกษตรกร
มีแหลงน้ําไวสําหรับ

เกษตรกรรม และใชในการ

อุปโภค บริโภค

(1) โดยขุดลอกสระน้ํา 
ขนาดกวาง 45.00 เมตร 

ยาว 67.00 เมตร ลึกจาก

ทองสระเดิม 1.00 เมตร 

โดยเฉลี่ย และอื่นๆ (2) 

ตามแบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ

500,000 เกษตรกรมี
แหลงน้ําไว

สําหรับ

การเกษตรเพิ่มขึ้น

เกษตรกรมี
แหลงน้ําไว

สําหรับ

เกษตรกรรม 

และใชในการ

อุปโภค บริโภค

กองชาง

รวม 7 โครงการ  -  - 0 0 1,000,000 11,934,000 0  -  -  - 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 81        

แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบริหารจัดการภัยพิบัติ
โดยอาศัยชุมชนเปนฐาน 

(Community Based Disaster 

 Risk Management : CBDRM)

1. เพื่อใหประชาชนไดเขา
มามีบทบาทและมีสวนรวม

เกี่ยวกับการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยใน

ชุมชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 2. เพื่อ

พัฒนาและสรางทักษะ

ความสามารถในการเตรียม

ความพรอมกับการเผชิญ

เหตุการณสาธารณภัย

ผูเขารับการอบรม ไดแก 
ประชาชน หรือผูแทน

หมูบานที่มีภูมิลําเนาอาศัย

อยูในเขตพื้นที่ของ

เทศบาลตําบลแมเมาะ

100,000 100,000 ประเมินจากแบบ
ประเมินผล

ฝกอบรม

โครงการฯ

1. ประชาชนไดเขามา

มีบทบาทและมีสวน

รวมเกี่ยวกับการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยฯ 2. สามารถ

พัฒนาและสรางทักษะ

 ความสามารถในการ

เตรียมความพรอมกับ

การเผชิญเหตุฯ 3. ลด

ความเสี่ยงทางดาน

ชีวิตและทรัพยสิน 4. 

มีความเขาใจทักษะ

การชวยงานปองกันฯ 

เบื้องตน 5. มีทัศนคติ

ที่ดีตอหนวยงานฯ

สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

    4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 82        

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

2 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจํา

เทศบาลตําบลแมเมาะ

1. เพื่อเสริมสรางศักยภาพและความ

เขมแข็งใหแกเทศบาลตําบลใหมี

บุคลากรที่สามารถปฏิบัติหนาที่

ชวยเหลือเจาพนักงานในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 2. เพื่อสงเสริมความรู

ดานการจัดการสาธารณภัยเบื้องตน

ระบบบัญชาการเหตุการณ (Incident

 Command System : ICS) การ

ควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสา

ธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่มีรูปแบบ

และมาตรฐานเดียวกันใหกับชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา 

อปท. 3. เพื่อพัฒนาระบบการ

ปฏิบัติงานกูภัยในภาวะฉุกเฉินใหเปน

ระบบ รวดเร็ว และทันตอเหตุการณ 

4. เพื่อสนับสนุนใหโครงการจิตอาสา

พระราชทาน 904 วปร. ในระดับ

พื้นที่ใหมีความเขมแข็งและมีทักษะ 

ความรู ความชํานาญในการจัดการ

ภัยพิบัติ อันจะสงผลใหกับประชาชน

ในชุมชน/ทองถิ่นมีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ผูเขารับการอบรม ไดแก 
ประชาชน หรือผูแทน

หมูบานที่มีภูมิลําเนาอาศัย

อยูในเขตพื้นที่ของ

เทศบาลตําบลแมเมาะ

150,000 150,000 ประเมินจากแบบ
ประเมินผล

ฝกอบรม

โครงการ

ฝกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิต

อาสาภัยพิบัติ

ประจําเทศบาล

ตําบลแมเมาะ

1. ผูเขารับการ

ฝกอบรมสามาร

ปฏิบัติหนาที่

ชวยเหลือ ไดอยาง

ถูกตอง รวดเร็ว 

เปนระบบและมี

มาตรฐานเดียวกัน 

2. ผูเชารับการ

ฝกอบรมสามารถให

การสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของกอง

อํานวยการฯ เมื่อ

เกิด สาธารณภัยได

อยางมี

ประสิทธิภาพ

สามารถลดความ

สูญเสียในชีวิตและ

ทรัพยสินจากสา

ธารณภัย 3. กอง

อํานวยการฯมีความ

เขมแข็งและยั่งยืน

สํานักปลัด 
(งานปองกัน)

รวม 2 โครงการ  -  - 0 0 0 250,000 250,000  -  -  - 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 83        

แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการควบคุมและปองกัน
โรคติดตอ

เพื่อควบคุมและปองกันการ
แพรระบาดของโรคติดตอที่

เกิดขึ้น

ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลแมเมาะ

100,000 100,000 ประชาชนที่อยูใน
กลุมเสี่ยง รอยละ

 60 มีความพึง

พอใจตอโครงการ

อยูในระดับดี

สามารถควบคุม
และปองกันการ

แพรระบาดของ

โรคติดตอที่

เกิดขึ้นไดอยาง

เหมาะสม 

ปลอดภัยและมี

ประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุขฯ

รวม 1 โครงการ  -  - 0 0 0 100,000 100,000  -  -  - 

    4.2 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 84        

แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางสนามกีฬา
อเนกประสงคในรม บานใหมนา

แขม หมูที่ 7 ต.แมเมาะ อ.แม

เมาะ จ.ลําปาง

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
สําหรับออกกําลังกายและ

สถานที่ทํากิจกรรม

(1) โดยการกอสราง
หลังคาคลุม (2) พื้น

คอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิว

พื้นยางสังเคราะห ขนาด

ความกวางไมนอยกวา 

22.00 เมตร ยาวไมนอย

กวา 42.00 เมตร หรือ (3)

 ตามแบบแปลน ทต.แม

เมาะ

   3,500,000 ประชาชนรอย
ละ 80 มีความ

พึงพอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับดี

ประชาชนมี
สถานที่สําหรับ

เลนกีฬาและ

ออกกําลังกาย

กองชาง

    4.5 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    4.5 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย

2 โครงการกอสรางสนามกีฬา
อําเภอแมเมาะ ต.แมเมาะ อ.แม

เมาะ จ.ลําปาง

(1) เพื่อใหประชาชนมี
สถานที่ออกกําลังกายที่

เปนมาตรฐาน               

  (2) เพื่อใชรองรับการจัด

กิจกรรมดานนันทนาการ

และกีฬา

(1) สนามกีฬามาตรฐาน 
(2) ติดตั้งระบบน้ํา ไฟฟา

สองสวาง (3) กอสรางที่นั่ง

 หองน้ํา (4) ตามแบบ

แปลน ทต.แมเมาะ

 10,000,000 สนามกีฬาที่ได
มาตรฐาน 1 แหง

สงเสริมให
ประชาชนมี

กิจกรรมการ

ออกกําลังกาย

อยางสม่ําเสมอ

ทต.แมเมาะ + 
หนวยงานอื่น

รวม 2 โครงการ  -  - 0 0 0 13,500,000 -             -  -  -
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุน สถานศึกษาโรงเรียน 
 แมเมาะวิทยา ตามโครงการ

จางวิทยากรชาวตางประเทศ 

เพื่อเตรียมความพรอมสู

ประชาคมอาเซียน

เพื่อเตรียมความพรอมใน
ภาษาที่สามสูประชาคม

อาเซียนใหกับผูเรียน

จดจางวิทยากร
ตางชาติสอนภาษา

เพิ่มเติม

400,000 นักเรียนไดรับ
การพัฒนาดาน

ภาษา รอยละ 80

เด็กนักเรียนมี
องคความร็ดาน

ภาษาจาก

เจาของภาษา

กองการศึกษาฯ

2 อุดหนุน สถานศึกษาโรงเรียน
อนุบาลแมเมาะ ตาม

โครงการจางวิทยากรชาว

ตางประเทศ เพื่อเตรียม

ความพรอมสูประชาคม

อาเซียน

เพื่อเตรียมความพรอมใน
ภาษาที่สามสูประชาคม

อาเซียนใหกับผูเรียน

จดจางวิทยากร

ตางชาติสอนภาษา

เพิ่มเติม

200,000 นักเรียนไดรับ
การพัฒนาดาน

ภาษา รอยละ 80

เด็กนักเรียนมี
องคความร็ดาน

ภาษาจาก

เจาของภาษา

กองการศึกษาฯ

    5.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    5.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

3 อุดหนุน วิทยาลัยเทคโนโลยี
การจัดการ กฟผ. แมเมาะ 

ตามโครงการจางวิทยากร

พิเศษเฉพาะทางเพื่อพัฒนา

และสงเสริมคุณภาพกาวสู

ไทยแลนด 4.0

เพื่อเตรียมโครงการจาง
วิทยากรพิเศษเฉพาะทาง

เพื่อพัฒนาและสงเสริม

คุณภาพ กาวสูไทยแลนด

 4.0

จัดจางวิทยากรพิเศษ
เฉพาะทาง

100,000 นักเรียนไดรับ
การพัฒนาดาน

สาขาวิชาชีพที่

เรียนจาก

วิทยากรพิเศษ

เฉพาะทาง รอย

ละ 80

นักเรียนมี
ความรู

ความสามารถ

เฉพาะทางใน

วิชาชีพสาขาที่

เรียนเพิ่มขึ้น

กองการศึกษาฯ

4 อุดหนุน โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนวัดบานแขม

เพื่อใหเด็กนักเรียนมี
อาหารกลางวัน

รับประทานอยางเพียงพอ

โรงเรียนวัดบานแขม 
(โรงเรียนสังกัด

สพท.ลป. เขต 1 ใน

เขตตําบลแมเมาะ)

1,000,000 นักเรียนในเขต
พื้นที่ไดรับอาหาร

กลางวันเพียงพอ

รอยละ 100

เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการ

ทางดาน

รางกายที่ดีสมวัย

กองการศึกษาฯ

5 อุดหนุน โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนอนุบาลแม

เมาะ(ชุมชน1)

เพื่อใหเด็กนักเรียนมี
อาหารกลางวัน

รับประทานอยางเพียงพอ

โรงเรียนอนุบาล แม
เมาะ(ชุมชน1) 

(โรงเรียนสังกัด

สพท.ลป. เขต 1 ใน

เขตตําบลแมเมาะ)

5,000,000 นักเรียนในเขต
พื้นที่ไดรับอาหาร

กลางวันเพียงพอ

รอยละ 100

เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการ

ทางดาน

รางกายที่ดีสมวัย

กองการศึกษาฯ

รวม 5 โครงการ  -  - 0 0 0 6,700,000 0  -  -  - 
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุน สภาวัฒนธรรม
อําเภอแมเมาะตามโครงการ

สงเสริมกิจกรรมตาม

ประเพณีและสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

ประจําปอําเภอแมเมาะ

เพื่ออนุรักษศิลปะ
ประเพณีวัฒนธรรม

ทองถิ่นไมใหสูญหายไป

จัดกิจกรรมดาน
วัฒนธรรม 3 กิจกรรม 

(1) อบรมตี  กองปูจา 

(2) การแขงขันตีกองปูจา

100,000 ประชาชนได
รวมกันสืบสาน

ประเพณีใน

ทองถิ่นรอยละ 

80

การมีสวนรวม
ในกิจกรรม

ประเพณีของ

อําเภอ

กองการศึกษาฯ

รวม 1 โครงการ  -  - 0 0 0      100,000 0  -  -  - 

    5.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากร สังกัดเทศบาลตําบล

แมเมาะ

เพื่อนําความรูที่ไดรับมา
พัฒนาศักยภาพการทํางาน

ใหดีขึ้นและตอบสนอง

ความตองการของประชาชน

ในพื้นที่ ตลอดถึงเปนการ

เพิมความรูและทักษะ

ใหกับบุคลากรในสังกัด

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล

 ลูกจางประจํา พนักงาน

จาง

150,000 แบบประเมินการ
สังเกต

บุคลากรนํา
ความรูที่ไดรับ

มาพัฒนางาน

และตอบสนอง

ความตองการ

ของประชาชน

ในพื้นที่ไดอยาง

ทั่วถึง

   สํานักปลัด 
(งานการเจาหนาที)

    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 5 การบริหารและพัฒนาองคกร

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร

2 โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม "การสรางจิตสํานึก

เครือขายตอตานการทุจริตยุค

ใหม ปราศจากการทุจริต

คอรรัปชั่น"

เพื่อสรางจิตสํานึกและ
คานิยมที่ดีใหกับเครือขาย 

โดยใชหลักธรรมคําสอน

ของพระพุทธศาสนาในการ

ใชชีวิตที่สุจริตโปรงใส 

ปราศจากการทุจริต

คอรรัปชั่น เพื่อใหเปน

เครือขายที่ดี มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีคุณภาพและมี

ความตระหนักรูถึงผลเสีย

ของการทุจริตคอรรัปชั่น

เครือขายตอตานการ
ทุจริตตําบลแมเมาะ

50,000 ผูเขารวม
โครงการฯ ไดรับ

ความรูเพื่อ

นําไปใชใน

ชีวิตประจําวัน

เครือขายมี

จิตสํานึกและ

คานิยมที่ดีโดย

นําหลักธรรรมคํา

สอน

พระพุทธศาสนา

ไปใชใน

ชีวิตประจําวัน

และมีความ

ตระหนักรูถึง

ผลเสียของการ

ทุจริตคอรรัปชั่น

สํานักปลัด

3 โครงการจิตอาสา เพื่อแสดงถึงความสามัคคี 
ความรวมมือรวมใจของ

ประชาชน กลุม ชมรมจิต

อาสา ภาครัฐและเอกชนใน

การพัฒนาสภาพแวดลอม 

และความเปนอยูของชุมชน

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล

 พนักงานจาง และ

ประชาชนจิตอาสาฯ ผูนํา

กลุมตางๆ ในชุมชนตําบล

แมเมาะ

20,000 มีผูเขารวม
โครงการฯ ไม

นอยกวารอยละ 

80 จากที่กําหนด

กลุมเปาหมาย

ประชาชนได
แสดงความ

จงรักภักดีและ

รวมนอมรําลึกใน

พระมหา

กรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวฯ

สํานักปลัด

รวม 3 โครงการ  -  - 0 0 150,000 70,000 0  -  -  - 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 91

แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมใหความรูแก
ประชาชนดานกฎหมายควบคุม

อาคารและการผังเมือง

เพื่อใหผูเขารวมการอบรมมี
ความรูความเขาใจดาน

กฎหมายควบคุมอาคาร

และการผังเมือง และ

สามารถนําไปปรับใชได

อยางถูกตอง

ผูนําชุมชน คณะกรรมการ
หมูบาน และตัวแทน

ประชาชนทั่วไป จํานวน 

140 คน

60,000 กลุมเปาหมาย 
รอยละ80 มี

ความพึงพอใจตอ

โครงการอยูใน

ระดับมาก

ผูเขารวมการ
อบรมมีความรู

ความเขาใจดาน

กฎหมายควบคุม

อาคารและการผัง

เมือง และ

สามารถนําไป

ปรับใชไดอยาง

ถูกตอง

กองชาง

รวม 1 โครงการ  -  - 0 0 0 60,000 0  -  -  - 

    6.6 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 5 การบริหารและพัฒนาองคกร

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร



เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)



93

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 93

แบบ ผ. 02/1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเปลี่ยนระบบไฟสอง
สวางสาธารณะในเขตพื้นที่

ตําบลแมเมาะ

เพื่อใหพื้นที่มีแสงสวาง
ที่เพียงพอ ประหยัดคา

ไฟฟา และลดการเกิด

อุบัติเหตุ

(1) โดยทําการติดตั้งโคมไฟ
สองสวาง LED ขนาด 30-50

 วัตต จํานวน 2,500 ชุด  

หรือ (2) ตามแบบแปลนของ

 ทต.แมเมาะ                

(ป2564 จํานวน 1,750 ชุด

 ,ป 2565 จํานวน 750 ชุด)

   7,000,000   3,000,000 รอยละ 70
ประชาชนใน

เขตพื้นที่

ตําบลแมเมาะ

 มีความพึง

พอใจตอ

โครงการ

ดังกลาว

พื้นที่ในเขต
ตําบลแมเมาะ

มีแสงสวางที่

เพียงพอ 

ประหยัดคา

ไฟฟา และลด

การเกิด

อุบัติเหตุ

กองทุนพัฒนา
ไฟฟาโรงไฟฟา

แมเมาะ 

จังหวัดลําปาง

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศูนยกลางโลจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 94

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

2 โครงการขุดเจาะบอบาดาล
พรอมวางทอ โรงเรียนเทศบาล

แมเมาะ

เพื่อใหมีแหลงน้ํา
สําหรับอุปโภค บริโภค 

และใชในกิจการของ

โรงเรียนเทศบาลแม

เมาะ

(1) ขุดเจาะบอบาดาล (2) 
ติดตั้งหอถังสูง (3) ระบบสง

จายน้ํา หรือ (4) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

    850,000 รอยละ 70 
ของผูใชน้ํามี

ความพึงพอใจ

ตอโครงการ

ดังกลาว

เด็ก นักเรียน 
ประชาชนและ

เจาหนาที่ใน

โรงเรียน

เทศบาลแม

เมาะ มีน้ําใช

สําหรับอุปโภค 

บริโภค และใช

ในกิจการ

โรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ

กองทุนพัฒนา
ไฟฟาโรงไฟฟา

แมเมาะ 

จังหวัดลําปาง

3 โครงการขยายเขตประปา
หมูบานเขาที่ทํากิน บานหางฮุง

 หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนมีน้ําไว
ใชในการอุปโภค 

บริโภคอยางทั่วถึง

(1) โดยทําการวางทอพีอี 
ชนิดความหนาแนนสูง PE 

100 PN 6  ขนาด

เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา

 110 มม. ความยาวไมนอย

กวา 1,600.00 เมตร และ

อื่นๆ หรือ (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ

  1,200,000 ประชาชนที่ได
ใชน้ําประปา

ในจุดดังกลาว 

รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจ

ตอโครงการ

ขยายประปา

อยูในระดับดี

ประชาชนมีน้ํา
ไวใชในการ

อุปโภค 

บริโภคอยาง

ทั่วถึง

กองทุนพัฒนา
ไฟฟาโรงไฟฟา

แมเมาะ 

จังหวัดลําปาง

รวม 3 โครงการ  -  - 0 0 2,050,000 7,000,000  5,000,000  -  -  - 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 95

แบบ ผ. 02/1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางถนนหินคลุก
บดอัดแนน เชื่อมระหวางบาน

เมาะหลวง หมูที่ 8 (ที่ทํากิน) 

ถึงบานเวียงหงสลานนา หมูที่ 

12 ตําบลแมเมาะ อําเภอแม

เมาะ จังหวัดลําปาง

เพื่อกอสรางและ
ปรับปรุงถนนใหมี

สภาพที่ดี การสัญจรไป

มาไดสะดวก

(1) โดยทําการกอสรางและ
ปรับปรุง ขนาดกวาง 5.00 

เมตร ยาว 2,200 เมตร หรือ

 (2) ตามแบบแปลนของ 

ทต.แมเมาะ หรือ อบจ.

ลําปาง

   2,000,000 ประชาชนที่ใช
ถนนเสนทาง

ดังกลาว รอย

ละ 60 มี

ความพึงพอใจ

ตอโครงการอยู

ในระดับดี

ถนนมีสภาพที่
ดี สามารถ

สัญจรไปมาได

สะดวก

อบจ.

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 5 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศูนยกลางโลจิสติกสอยางเปนระบบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 96

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

2 โครงการปรับปรุงผิวถนนโดย
การปูยางแอสฟลทติกคอนกรีต

 ถนนสายซอย 14 บานใหม

มงคล หมูที่ 10 ถึงบานปงชัย 

หมูที่ 5 ตําบลแมเมาะ อําเภอ

แมเมาะ จังหวัดลําปาง

เพื่อปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดี การสัญจรไป

มาไดสะดวก

(1) โดยทําการปูยางแอส
ฟลทติกคอนกรีตถนน 

ขนาดกวาง 5.00 เมตร หนา

 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่

รวมกันไมนอยกวา 6,215 

ตร.ม. หรือ (2) ตามแบบ

แปลนของ ทต.แมเมาะ หรือ

 อบจ.ลําปาง

2,200,000 ประชาชนที่ใช
ถนนเสนทาง

ดังกลาว รอย

ละ 60 มี

ความพึงพอใจ

ตอโครงการอยู

ในระดับดี

ถนนมีสภาพที่
ดี สามารถ

สัญจรไปมาได

สะดวก

อบจ.

3 โครงการปรับปรุงและ
ซอมแซมถนนโดยการแอส

ฟลทติกคอนกรีต สายตําบลแม

เมาะเขาสูบานสวนปาแมจาง 

หมูที่ 3 ตําบลสบปาด อําเภอ

แมเมาะ จังหวัดลําปาง

เพื่อปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดี การสัญจรไป

มาไดสะดวก

(1) โดยการแอสฟลทติกคอ
นกรีตถนน ขนาดกวาง 9.00

 เมตร ยาว 5,000.00 เมตร

 หรือ (2) ตามแบบแปลน

ของ ทต.แมเมาะ หรือ อบจ.

ลําปาง

4,000,000 ประชาชนที่ใช
ถนนเสนทาง

ดังกลาว รอย

ละ 60 มี

ความพึงพอใจ

ตอโครงการอยู

ในระดับดี

ถนนมีสภาพที่
ดี สามารถ

สัญจรไปมาได

สะดวก

อบจ.
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

4 โครงการปรับปรุงถนน พื้นที่
จัดสรรที่ทํากินราษฎร หมูที่ 7

 บริเวณบานเวียงหงสลานนา 

หมูที่ 12 ตําบลแมเมาะ 

อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

เพื่อปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดี การสัญจรไป

มาไดสะดวก

(1) โดยการลงลูกรังบดอัด
แนน ความยาว 3,600 เมตร

 หรือ (2) ตามแบบแปลน

ของ ทต.แมเมาะ หรือ อบจ.

ลําปาง

2,700,000 ประชาชนที่ใช
ถนนเสนทาง

ดังกลาว รอย

ละ 60 มี

ความพึงพอใจ

ตอโครงการอยู

ในระดับดี

ถนนมีสภาพที่
ดี สามารถ

สัญจรไปมาได

สะดวก

อบจ.
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

5 โครงการปรับปรุง
หองปฏิบัติการการประกอบ

อาหารสําหรับเด็กปฐมวัยใน

โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ

เพื่อใหโรงเรียน
เทศบาลแมเมาะมี

สถานที่ในการจัด

กิจกรรมที่เหมาะสม

เปนระเบียบเรียบรอย

(1) โดยทําการกอสราง/
ปรับปรุงหองปฏิบัติการ

ประกอบอาหารสําหรับเด็ก

ปฐมวัย จํานวน 1 แหง

(1) ติดตั้งเคานเตอรครัว ขนาด

 กวาง 60 ซม. ยาว 4.40 ม. 

สูง 60 ซม.

(2) ติดตั้งเคานเตอรลางจาน 

ขนาด กวาง 60 ซม.

ยาว 4.40 ม. สูง 60 ซม.

(3) ติดตั้งเคานเตอร

กลางหอง จํานวน 3 ตัว ขนาด

 กวาง 60 ซม. 

ยาว 4.20 ม.สูง 60 ซม.

(4) ติดตั้งชั้นลอยวางของ 

ขนาด กวาง 35 ซม. 

กวาง 4.40 ม. สูง 40 ซม.  

(2) ตามแบบแปลนของ ทต.แม

เมาะ

300,000 นักเรียนรอย
ละ 80 มี

พัฒนาการที่ดี

ครบทุกดาน 

และประชาชน

รอยละ80 มี

ความพึงพอใจ

ในระบบการ

บริหารจัดการ

ดานอาคาร

สถานที่ของ

โรงเรียน

เทศบาลแม

เมาะ

โรงเรียนมี
สถานที่ที่

เหมาะสมกับ

การจัด

กิจกรรมที่

ดูแล

สุขภาพจิต

แจมใสและ

สงผลทางดาน

รางกายให

แข็งแรง

กองทุนพัฒนา
ไฟฟาโรงไฟฟา

แมเมาะ 

จังหวัดลําปาง

รวม 5 โครงการ  -  - 11,200,000  -  -  - 
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แบบ ผ. 02/1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ํา
โดยใชพลังงานแสงอาทิตย 

บานหวยเปด หมูที่ 1 ตําบล  

แมเมาะ อําเภอแมเมาะ 

จังหวัดลําปาง

เพื่อลดภาระคาใชจาย
ในการผลิตน้ําประปา

บริการประชาชน

ตามแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําปาง

    500,000 คาใชจายใน
การผลิต

น้ําประปาลดลง

ภาระคาใชจาย
ในการผลิต

น้ําประปา

บริการ

ประชาชนลดลง

อบจ.

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

    3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําปางที่ 1 สงเสริมและพัฒนาใหเปนแหลงผลิตฯ ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมและพัฒนาสินคาฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปางที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

    3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

2 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ํา
โดยใชพลังงานแสงอาทิตย 

บานหางฮุง หมูที่ 3 ตําบล   

แมเมาะ อําเภอแมเมาะ 

จังหวัดลําปาง

เพื่อลดภาระคาใชจาย
ในการผลิตน้ําประปา

บริการประชาชน

ตามแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําปาง

    500,000 คาใชจายใน
การผลิต

น้ําประปาลดลง

ภาระคาใชจาย
ในการผลิต

น้ําประปา

บริการ

ประชาชนลดลง

อบจ.

3 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ํา
โดยใชพลังงานแสงอาทิตย 

บานปงชัย หมูที่ 5 ตําบล     

แมเมาะ อําเภอแมเมาะ 

จังหวัดลําปาง

เพื่อลดภาระคาใชจาย
ในการผลิตน้ําประปา

บริการประชาชน

ตามแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําปาง

    500,000 คาใชจายใน
การผลิต

น้ําประปาลดลง

ภาระคาใชจาย
ในการผลิต

น้ําประปา

บริการ

ประชาชนลดลง

อบจ.
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

    3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

4 โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา
บานปงชัย พรอมระบบ

กระจายน้ําดวยพลังงาน

แสงอาทิตย บานปงชัย หมูที่ 5

 ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ

 จังหวัดลําปาง

1. เพื่อเปนแหลงน้ํา

ตนทุน เพื่อการอุปโภค 

บริโภค สาธารณูปโภค 

และการเกษตรของ

ราษฎรในพื้นที่โครงการ

และบริเวณใกลเคียง    

2.เพิ่มประสิทธิภาพใน

การกระจายและเก็บกัก

น้ําในพื้นที่ 3. แกไข

ปญหาการขาดแคลนน้ํา

และภัยแลง 4. 

ประโยชนทางดาน

เศรษฐกิจและสังคม 

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น โดย

ประชาชนไดรับ

ประโยชน 150 

ครัวเรือน พื้นที่

การเกษตร 80 ไร

(1) โดยทําการขุดลอกแหลง
น้ําเดิมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเก็บกักน้ํา 

จํานวน 120,000 ลบ.ม. (2)

 ติดตั้งระบบสูบ ความสูง 

H=60 ม. ทอ HDPE 

dia.355 มม. (3) จัดสราง

โรงสูบแบบแพลอยน้ํา (4) 

จัดสรางโครงสรางรับแผง

เซลลแสงอาทิตยแบบแพ

ลอยน้ํา (5) ติดตั้งถังพักน้ํา 

ขนาด 100 ลบ.ม. จํานวน 6

 ชุด (6) กอสรางระบบ

กระจายน้ํา ทอ PVC dia 

200/150/100 มม. ยาว 

3.00 กิโลเมตร หรือ (7) 

ตามแบบแปลน ทต.แมเมาะ

 หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ

40,500,000 รอยละ 70 
ของ

ประชาชนที่

ไดรับ

ประโยชนจาก

โครงการฯ มี

ความพึงพอใจ

อยูในระดับดี

1. มีแหลงน้ําตนทุน 

เพื่อการอุปโภค 

บริโภค

สาธารณูปโภค และ

การเกษตรของ

ราษฎรในพื้นที่

โครงการและบริเวณ

ใกลเคียง 2.เพิ่ม

ประสิทธิภาพใน

การกระจายและ

เก็บกักน้ําในพื้นที่ 3.

 ไดรับแกไขปญหา

การขาดแคลนน้ํา

และภัยแลง 4. 

ประโยชนทาง ดาน

เศรษฐกิจและสังคม

 ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โดยประชาชนไดรับ

ประโยชน 150 

ครัวเรือน พื้นที่

การเกษตร 80 ไร

กรมสงเสริม
การปกครอง

สวนทองถิ่น / 

อบจ.ลําปาง / 

กองทุนรอบ

โรงไฟฟาฯ / 

หนวยงานอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของ

รวม 4 โครงการ  -  - 1,500,000  40,500,000  -  -  - 



เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

บัญชีครุภัณฑ (แบบ ผ.03)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนยบริการ แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณ

ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) ตามประกาศเกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม หรือ (2) ตามความจําเปนและเหมาะสม

17,000     สํานักปลัด

2 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน กระดานไวทบอรดธรรมดา แบบแขวน จํานวน 1 แผน
 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) ขนาด 40 x 60 ซม.

 หรือ (2) จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ (3) 

ตามความจําเปนและเหมาะสม

1,000     สํานักปลัด      
(งานนิติการ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

3 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว โดยมีรายละเอียดคุณ
ลักษณเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) ขนาดไมนอยกวา กวาง 

64 ซม. X ลึก 75 ซม. X สูง 110 ซม (2) บุดวยหนัง 

PVC (3) หุมดวยฟองน้ํา (4) พนักพิงสูงรองรับศรษะ

และคอ ตัวหลังพิงมีความโคงมนเพื่อรองรับสรีระแผน

หลังของผูนั่งไดอยางเหมาะสม (5) ดานขางทั้ง 2 ขาง 

มีที่สําหรับพักแขน (6) ปรับความสูงต่ําของที่นั่งไดดวย

ระบบ Gas Lift หรือไฮโดรลิก (7) ขาเกาอี้เปนลักษณะ

หาแฉกผลิดจากทอเหล็กกลม เสนผาศูนยกลางไมนอย

กวา 1 5/8 นิ้ว ปมขึ้นรูปชุบโครเมี่ยมที่ปลายขา ใสลูก

ลอพลาสติกเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่ หรือ (8) 

จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ (9) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

4,200     สํานักปลัด      
(งานนิติการ)

4 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 
15,300 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) 

ขนาดเสนทแยงมุม 120 นิ้ว หรือ 72 x 96 นิ้ว หรือ 84

 x 84 นิ้ว หรือ 89 x 92 นิ้ว หรือ 6 x 8 ฟุต หรือ 7 x 

7 ฟุต (2) จอมวนเก็บ ในกลองได บังคับจอ ขึ้น ลง 

หยุดดวยสวิตซหรือรีโมทคอนโทรล ใชไฟกําลัง AC 220

 โวลต 50 เฮิรตซ หรือ (3) ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

ของสํานักงบประมาณ หรือ (4) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

15,300 สํานักปลัด
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

5 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

พาวเวอรมิกเซอร จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 6,900 บาท 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานสังเขป ดังนี้ (1) 8

 แชนเนล (2) กําลัง 170 วัตตที่ 4 โอหม (3) ตอหวง

ลําโพงไดขางละ 2 คู หรือ (4) จัดหาโดยสืบราคาจาก

ทองตลาด หรือ (5) ตามความจําเปนและเหมาะสม

6,900 สํานักปลัด

6 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

(1) ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม หรือ (2) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

22,000     สํานักปลัด      
(งานกิจการสภา)

7 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) 

ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม หรือ (2) ตามความจําเปนและเหมาะสม

22,000     สํานักปลัด      
(งานนิติการ)

8 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องเจาะกระดาษขนาดใหญ จํานวน 1 เครื่องโดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) เจาะกระดาษไดไม

นอยกวา 300 แผน หรือ (2) จัดหาโดยสืบราคาจาก

ทองตลาด หรือ (3) ตามความจําเปนและเหมาะสม

10,000 สํานักปลัด
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

9 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู (สําหรับหองประชุม

เมาะหลวง) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 47,000 บาท โดยมี

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) ขนาดที่กําหนดไม

ต่ํากวา 36,000 บีทียู (2) ชนิดแขวน (3) มีระบบฟอก

อากาศ (4) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง (5) 

ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 (6) เปน

เครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย

สงความเย็นและระบายความรอน หรือ (7) ตามบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ หรือ (8) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

94,000 สํานักปลัด
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

10 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น ซุมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 พรอมติดตั้ง โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) กรอบไฟเบอรกลาส

 ขนาดไมนอยกวา 2.20 x 2.20 เมตร พรอมพระบรม

ฉายาลักษณ รัชกาลที่ 10  (2) กรอบตัวอักษร "ทรง

พระเจริญ" ไฟเบอรกลาส ขนาดไมนอยกวา 0.6 x 2.20

 เมตร (3) พานพุม ไฟเบอรกลาส ขนาดไมนอยกวา 

0.60 x 1.50 เมตร (4) ฐานทําดวยแผนซิงคขึ้นรูป 

ขนาดไมนอยกวา 1.00 x 4.00 เมตร (5) ฐานปูน กวาง

 4.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร (6) คชสีห - สิงห ไฟเบอร

กลาส ถือฉัตร ซาย-ขวา ขนาดความสูงไมนอยกวา 

3.50 เมตร (7) ตุงกระดางไฟเบอรกลาส ขนาดไมนอย

กวา 0.50 x 4.00 เมตร (8) ปายชื่อหนวยงาน หรือ (9)

 จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ (10) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

380,000 สํานักปลัด

11 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัวๆ ละ 4,200 บาท โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) แบบมี

พนักพิงสูง มีทาวแขน (2) ปรับสูงต่ําดวยโชคไฮโดรลิก 

หรือ (3) จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ (4) 

ตามความจําเปนและเหมาะสม

8,400      สํานักปลัด     
(งานทะเบียนฯ)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

12 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

สังเขป ดังนี้ (1) เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer,

 Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน (2) มี

ความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi (3) มี

ความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 

หนาตอนาที (ppm) (4) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาด

ไมนอยกวา 256 MB (5) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 

ได (6) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 

1200x1200 dpi (7) มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto 

Document Feed) (8) สามารถถายสําเนาเอกสารได (9) 

สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา (10) 

สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต (11) มีชอง

เชื่อมตอ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม

นอยกวา 1 ชอง (12) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย 

(Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา 

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง (13) มีถาดใสกระดาษไมนอย

กวา 250 แผน (14) สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal 

และ Custom หรือ (15) ตามประกาศเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ (16) ตามความจําเปน

และเหมาะสม

10,000 หนวยตรวจสอบ
ภายใน
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

13 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

 งานวางแผน

สถิติและวิชาการ

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพ

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอกยวา 6 

แกนหลัก (6 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0

 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช

ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย (2) หนวย

ประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 12 MB (3) มีหนวยประมวลผล

เพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ (3.1) 

เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจํา

ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ (3.2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติด

ตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 

ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 

หรือ (3.3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช

หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB (4) มี

หนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 

GB (5) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย

กวา 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดไมนอยกวา 480 GB 

จํานวน 1 หนวย (6) มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย (7) มีชอง

เชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง (8) มีชองเชื่อมตอ 

(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง (9) มีแปนพิมพ

และเมาส (10) มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

 หรือ(11) ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ (12) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

30,000     สํานักปลัด   
(งานประชาสัมพันธ)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

14 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

 งานวางแผน

สถิติและวิชาการ

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่องๆ ละ
 2,500 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน 

ดังนี้ (1) มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA 

(480 Watts) (2) สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 

15 นาที หรือ (3) ตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร หรือ (4) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

2,500     สํานักปลัด   
(งานประชาสัมพันธ)

15 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

 งานวางแผน

สถิติและวิชาการ

ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

กลองวิดีโอ จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) บันทึก

วิดีโอ 4K บันทึกแบบ 4K Ultra HD (2) ขนาดพิกเซลที่

ใชงานจริง (วิดีโอ) ไมนอยกวา 8.29 ลานพิกเซล (16:9)

 (3) ซูมออปติคอล ไมนอยกวา 10x (4) มีระบบ 

CLEAR IMAGE ZOOM ไมนอยกวา 4K : 15x HD : 

20x9 หรือ (5) จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ 

(6) ตามความจําเปนและเหมาะสม

30,000     สํานักปลัด   
(งานประชาสัมพันธ)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

16 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

 งานวางแผน

สถิติและวิชาการ

ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

กลองถายภาพ จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 58,000 บาท 

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) 

เปนกลองดิจิตอลแบบสะทอนเลนสเดี่ยว DSLR ชนิด

เปลี่ยนเลนสได (2) มีจุดรับภาพดวยความละเอียดไม

นอยกวา 24 ลานพิกเซล (3) มีจอภาพแบบ LCD ขนาด

ไมนอยกวา 3 นิ้ว (4) มี Hot-shoe สําหรับติดตั้ง แฟลช

ภายนอกเพิ่มเติมได (5) ถายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

พรอมเสียงแบบ Full HD (6) บันทึกภาพเก็บลงวัใน 

Memory Card แบบถอดได และสามารถถอดเปลี่ยน

สื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกสามารถถายขอมูลจาก

กลองไปยังคอมพิวเตอรได (7) บันทึกภาพลงใน

หนวยความจําไปไฟลภาพแบบ JPEG และ RAW ลงใน 

SD/SDHC/SDXC หรือดีกวา (8) มีเลนสซูมยี่หอเดียวกับ

ตัวกลอง ขนาดทางยาวโฟกัสอยูในชวงไมนอยกวา 18 - 

200 mm. หรือดีกวา มีขนาดรูรับแสง (f-stops) อยู

ในชวง 3.5 - 5.6 มีระบบปองกันภาพสั่นไหว (9) มีชอง

มองภาพ (10) มีสื่อบันทึกแบบ SD Card ขนาดความจุ

ไมนอยกวา 32 GB (11) ใชพลังงานจากแบตเตอรี่ 

Lithium-Ion สําหรับกลอง จํานวน 1 กอน พรอม

อุปกรณการชารจ หรือ (12) จัดหาโดยสืบราคาจาก

ทองตลาด หรือ (13) ตามความจําเปนและเหมาะสม

58,000     สํานักปลัด   
(งานประชาสัมพันธ)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

17 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

 งานวางแผน

สถิติและวิชาการ

ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

กลองเว็บแคม จํานวน 1 ตัวๆ ละ 3,000 บาท โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) กลอง

เว็บแคม สามารถรองรับกับระบบปฏิบัติการ Window

 7,8 Window 10 หรือดีกวา (2) มีความละเอียดไม

นอยกวา 1 ลานพิกเซลหรือเทียบเทา (3) รับรองการใช

งาน Hi-Speed USB 2.0 หรือดีกวา (4) สามารถเก็บ

ภาพในรูปแบบไฟลสกุล JPEG ไดเปนอยางนอย (5) 

ถายภาพตอเนื่องดวยความละเอียด HD 1080p หรือ  

720p ที่อัตรา 60 fps (6) โฟกัสอัตโนมัติ และมุมมอง 

78 องศา (8) เทคโนโลยีการบีบอัดขอมูลขนสงที่

ตองการแบนดวิธเครือขายนอย (9) แกไขภาพแสง

อยางนอยโดยอัตโนมัติ หรือ (10) จัดหาโดยสืบราคา

จากทองตลาด หรือ (11) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

3,000     สํานักปลัด   
(งานประชาสัมพันธ)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 112       

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

18 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

 งานวางแผน

สถิติและวิชาการ

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

เครื่องผสมสัญญาณเสียงดิจิตอล (มิกซเสียง) จํานวน
 1 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท โยมีรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) สามารถควบคุมการ

สั่งงานภาค MIXER เพื่อลด - เพิ่มระดับสัญญาณเสียง

และสามารถตอเพิ่ม - ขยายการทํางานได (2) เครื่อง

ควบคุมกํากับเสียง มี Faders แบบ Touch - 

Sensitive เพื่อควบคุมระดับสัญญาณเสียงและเพื่อ

การปรับแตงเสียงใหไดอยางสมดุลจํานวนไมต่ํากวา 8 

ชอง มีระบบ Motorized เพื่อใหทํางานรวมกับระบบ 

Automation ได , Faders (ALPS) มีความไมต่ํากวา 

100 มิลลิเมตร (3) มีจอแสดงผลแบบ OLED เพื่อบอก

ชื่อแทร็คเสียง (Channel Display) (4) ระบบการ

เชื่อมตอกับ Computer เปนแบบ Ethernet Control

 Protocol ชนิด Eucom หรือ (5) จัดหาโดยสืบราคา

จากทองตลาด หรือ (6) ตามความจําเปนและเหมาะสม

12,000     สํานักปลัด   
(งานประชาสัมพันธ)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 113       

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

19 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

 งานวางแผน

สถิติและวิชาการ

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

ดิจิตอลโปรเซสเซอร (คอมเพลสเซอร) จํานวน 1 
เครื่องๆ ละ 8,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) มีชองสัญญาณเขา 4 ชอง 

ชนิดอะนาล็อก (2) มีชองสัญญาณออก 8 ชอง ชนิดอะ

นาล็อก (3) มีโปรแกรมปรับแยกความถี่สัญญาณเสียง 

(Crossover) อยูภายในตัวเครื่อง (4) มีโปรแกรม

สําหรับควบคุมระดับสัญญาณเสียง (Compressor/ 

Expander/ Gate/ Limiter) อยูในตัวเครื่อง (5) มี

โปรแกรมหนวงเวลาสัญญาณเสียง (Delay) อยูใน

ตัวเครื่อง (6) มีโปรแกรมการปรับแตงสัญญาณแบบ

สําเร็จใหเหมาะสมสําหรับการใชงานอยูในตัวเครื่อง 

หรือ (7) จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ (8) 

ตามความจําเปนและเหมาะสม

8,000     สํานักปลัด   
(งานประชาสัมพันธ)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 114       

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

20 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

 งานวางแผน

สถิติและวิชาการ

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

ชุดไมโครโฟนบันทึกเสียงสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 
ชุดๆ ละ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานสังเขป 

ดังนี้ (1) ไมโครโฟนอัดเสียงสําหรับงานสตูดิโอ ความถี่

เสียงแบนดวิดไมนอยกวา 20-20,000 Hz (2) ขา

ไมโครโฟนชนิดตั้งโตะ เปนขาตั้งไมโครโฟนพรอมตัวยึด

จับไมโครโฟนชนิดกานบูม สามารถปรับโยกไดอิสระ (3)

 แผนปองกันลดเสียงรบกวน ประกอบดวยเสนใยโลหะ

สองชั้นและผาไนลอนสองชั้น อะแดปเตอรแบบเกลียว 

5/8 นิ้ว (4) มีตะกรอสําหรับโมโครโฟนบันทึกเสียง  

หรือ (5) จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ (6) 

ตามความจําเปนและเหมาะสม

6,000     สํานักปลัด   
(งานประชาสัมพันธ)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 115       

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

21 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

 งานวางแผน

สถิติและวิชาการ

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

ลําโพงกระจายเสียง จํานวน 1 ชุดๆ ละ 6,900 บาท 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) 

ลําโฟงเบียรฟลด สตูดิโอมอนิเตอร 2-ทาง เบส-รีเฟล็กซ

 ภาคขยายไฟ-แอมปลิฟาย (2) โคนวูฟเฟอร 5 นิ้ว และ

ความถี่สูง เปนโดม-ไททาเนียม 1 นิ้ว ใหความถี่

ตอบสนอง 50Hz-40kHz (3) ภาคขยายไดนามิค ไบ-

แอมผลิฟายเออร 67 วัตต (LF 40 วัตต + HF 27 วัตต)

 (4) ชองตอสัญญาณเขาชนิด XLR (บาลานซ) และ 

Phone TRS 1/4 นิ้ว (อันบาลานซ) (5) ควบคุมความ

ดังไดถึง 3 ระดับ ชวยการปรับแตระบบโดยรวมอยาง

เที่ยงตรง หรือ (6) จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด 

หรือ (7) ตามความจําเปนและเหมาะสม

6,900     สํานักปลัด   
(งานประชาสัมพันธ)

22 แผนงานรักษา
ความสงบ

เรียบรอย

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
วิทยาศาสตร

การแพทย

เครื่องอัดอากาศแรงดันสูง ขนาด 300 บาร จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

ดังนี้ (1) เครื่องยนตเบนซิน 4 จังหวะ ขนาดไมนอยกวา

 5 แรงมา สายเคปลาทนความรอน สามารถอัดอากาศ

ไดไมนอยกวา 90 ลิตร/นาที หรือ (2) จัดหาโดยสืบ

ราคาจากทองตลาด หรือ (3) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

500,000    สํานักปลัด    
(งานปองกันฯ)



116        

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 116       

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

23 แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เครื่องเปาลมใบไม ชนิดเครื่องยนต 4 จังหวะ จํานวน
 2 เครื่องๆ ละ 19,000 บาท โดยมีรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี(้1) เปนแบบเปสะพาย

หลัง ชวยลดความเมื่อยลา เหมาะกับการใชงานที่

ตอเนื่อง (2) เครื่องยนต 4 จังหวะ ระบบจุดเชื้อเพลิง : 

Solid state ignition (จุดระเบิดแบบอิเลคทรอนิกส) 

(3) สามารถสตารทเครื่องยนตไดงาย แมสะพายหลังอยู 

(4) ประหยัดน้ํามัน ใชงานตอเนื่องไดนานไมนอยกวา 1

 ชั่วโมง น้ําหนักสุทธิไมเกิน 12 กิโลกรัม หรือน้ําหนัก

ตามมาตรฐานผูผลิต (5) ขนาดเครื่องตามมาตรฐาน

ผูผลิต ความจุถังน้ํามันไมนอยกวา 1.5 ลิตร (6) อัตรา

ความเร็วลม (โดยไมมีทอเปาลม) ไมนอยกวา 70 

เมตร/วินาที (7) กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 70 ซีซี  

หรือ (8) ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งไม

สามารถจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑได หรือ (9) 

จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ (10) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

38,000    สํานักปลัด    
(งานปองกันฯ)



117        

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 117       

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

24 แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร ปมน้ํา สําหรับเติมรถดับเพลิง จํานวน 2 ชุดๆ ละ 

190,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

สังเขป ดังนี้ (1) มอเตอรไฟฟามีขนาดไมต่ํากวา 7.5 

แรงมา หรือ 5.5 กิโลวัตต (2) สูบน้ําไดไมนอยกวา 1,500

 ลิตร/นาที (3) เปนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใชมอเตอร

ไฟฟา (4) ขนาดทอเขา-ออก ไมนอยกวา 4/3 นิ้ว (5) 

สูบน้ําไดไมนอยกวาปริมาตรที่กําหดน (6) สงน้ําไดสูงไม

นอยกวา 14 เมตร หรือประมาณแนวราบ 140 เมตร (7)

 อุปกรณประกอบเครื่องสูบน้ํา ทอดูด ทอสงน้ํา พรอม

ทุนลอยน้ํา (8) ตูควบคุมพรอมระบบไฟฟา มิเตอรไฟฟา 

(9) อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของมอเตอร

ไฟฟาพรอมทอดูดและสงน้ํา พรอมอุปกรณืไฟฟาครบชุด

 ติดตั้งพรอมที่จะใชงาน หรือ (10) ราคานอกบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งไมสามารถจัดซื้อตามราคา

มาตรฐานครุภัณฑได หรือ (11) จัดหาโดยสืบราคาจาก

ทองตลาด หรือ (12) ตามความจําเปนและเหมาะสม 

(จุดติดตั้งบริเวณอางเก็บน้ําเมาะสถานี พื้นที่หมูที่ 4 

(บานเมาะสถานี), อางเก็บน้ําทางสายไฟแรงสูง เสนทาง

ไปบานเมาะสถานี)

380,000    สํานักปลัด    
(งานปองกันฯ)



118        

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 118       

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

25 แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

เครื่องรับสง-วิทยุ สื่อสาร ยาน VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด

กําลังสงไมนอยกวา 5 วัตต จํานวน 12 เครื่องๆ ละ 12,000 

บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) เปน

เครื่องรับ-สงวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ประเภทสอง 

ซึ่งสามารถใชงานรวมกับระบบการสื่อสารขงกรมการปกครองที่

มีอยูเดิมได (2) มีขนาดเล็ก กระทัดรัด ถือหรือตัวเหน็บติดตัวใช

งานไดอยางสะดวกในระหวางการปฏิบัติหนาที่ (3) โครงสราง

ตัวเครื่องมีความแข็งแรง ทนทานตอการตก กระแทก และ

สามารถปอกงันน้ําและฝุนละอองไดดี ตามมาตรฐาน 

MIL-STD-810 C/D/E และ IPx4 หรือดีกวา (4) มียานความถี่ใช

งานระหวาง 136-174 MHz (5) มีชองความถี่ใชงานไดทั้งระบบ 

SIMPLEX และ SEMI-DUPLEX (6) มีวงจรตัดการทํางานของ

ภาคสงเมื่อสงสัญญาณเกินกวาเวลาที่กําหนด (7) การ

เปลี่ยนแปลงความถี่และขอมูลการใชงานโดยใช SOFTWARE 

โปรแกรม (8) ใชพลังงานกระแสไฟฟาจากแบตเตอรี่ประจํา

เครื่องชนิดประจุไฟใหมได (9) มีวงจรการสแกนชองความถี่ที่

เลือกไวและกําหนดใหมีชองความถี่ PRIORITY ได (10) มี

หนาจอแสดงชองใชงาน และแสดงสัญลักษณระดับแรงดัน

กระแสไฟแบตเตอรี่ (11) มีระบบสง DTMF IDENTIFICATION 

NUMBER ไดไมนอยกวา 5 หลักหลังการปลอยคีย (12) สามารถ

ใชงานไดทั้งแบบ CARRIER SQIELCH และ CODE SQUELCH 

โดย CONTROLLED SQUELCH SYSTEM (CTCSS) และ 

CONTROLLED SQUELCH SYSTEM (CDCSS หรือ DCS) หรือ 

(13)  ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งไมสามารถจัดซื้อตาม

ราคามาตรฐานครุภัณฑได หรือ (14) จัดหาโดยสืบราคาจาก

ทองตลาด หรือ (16) ตามความจําเปนและเหมาะสม

144,000    สํานักปลัด    
(งานปองกันฯ)



119        

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 119       

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

26 แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กเก็บแฟมเอกสาร 4 ชั้น บานกระจกเลื่อน 
จํานวน 1 ตูๆ ละ 6,500 บาท โดยมีรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) ขนาดไมนอยกวา 

(ก) 916 x (ล) 458 x (ส) 1,830 มม. (2) บานประตู

กระจกทําจากเหล็กแผนหนาไมนอยกวา 0.5 ม.ม. (3) 

มีแผนชั้นทําจากเหล็กหนาไมนอยกวา 0.5 ม.ม. จํานวน

 2 แผน ปรับระดับได (4) บานกระจกเลื่อนล็อคดวย

ระบบกุญแจ (5) สวนที่เปนเหล็กตองเคลือบผิวกันสนิม

และพนสีทับ หรือ (6) ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของ

สํานักงบประมาณ หรือ (7) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

6,500    สํานักปลัด    
(งานปองกันฯ)

27 แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะประชุม จํานวน 6 ตัวๆ ละ 4,200 บาท โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) โตะ

ประชุม ขนาด (ย) 180 x (ก) 60 x (ส) 73 ซม. (2) 

หนาโตะเปนไมเต็มแผน ดานบนปดดวยโฟเมกา ลายไม

 (3) ขาโตะทําจากเหล็กมีบังหนาทําจากเหล็กปด

ดานขางและชั้นวางของปลายขามีปุมปรับระดับ หรือ 

(4) จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ (5) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

25,200    สํานักปลัด    
(งานปองกันฯ)



120        

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 120       

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

28 แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ประชุม จํานวน 30 ตัวๆ ละ 850 บาท โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) เกาอี้

ประชุม ขนาด (ก) 432 x (ล) 550 x (ส) 905 มม. (2) 

เกาอี้ประชุมชนิดโครงสรางทําจากเหล็กชุบโครเมียม 

เหล็กหนา 1.2 มม. (3) ที่นั่งพนักพิงบุฟองน้ําหุมหนัง

เทียม (4) ขาเหล็กชุบโครเมียม มีพลาสติกปดปลายขา 

หรือ (5) จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ (6) 

ตามความจําเปนและเหมาะสม

25,500    สํานักปลัด    
(งานปองกันฯ)

29 แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เลื่อยยนต บารยาว ขนาดไมต่ํากวา 12 นิ้ว จํานวน 2
 ตัวๆ ละ 15,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) เครื่องยนต 2 จังหวะ ไมต่ํากวา 

1.6 แรงมา (2) แผนบังคับโซมีความยาวไมนอยกวา 12

 นิ้ว (3) ปรับตั้งความตึงของโซได (4) คาบูเรเตอร หรือ

เมมเบรนคาบูเรเตอร (5) ระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส

 (6) โซขนาด 3/8 นิ้ว (7) เครื่องมือสําหรับถอด

ประกอบ (8) คูมือภาษาไทย (9) ระบบสตารทลานทด 

2 ชั้น ดึงเบา (10) มีการรับประกันสินคาไมนอยกวา 6 

เดือน หรือ (11) จัดหาโดยสืบราคาทองตลาด หรือ (12)

 ตามความจําเปนและเหมาะสม

30,000    สํานักปลัด    
(งานปองกันฯ)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

30 แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เลื่อยยนต บารยาว ขนาดไมต่ํากวา 20 นิ้ว จํานวน 2
 ตัวๆ ละ 28,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) เปนเครื่องยนต 2 จังหวะ หรือ 4

 จังหวะ ระบบคารบูเรเตอร (2) มีกําลังแรงมา ไมนอย

กวา 4 แรงมา (3) มีบารโซยาวไมนอยกวา 20 นิ้ว (4) 

มีระบบปองกันการสั่นสะเทือน ทํางานนุมนวล ชวยให

ผูใชทํางานนานขึ้น (5) ตัวเครื่องพรอมอุปกรณ

เครื่องมือบํารุงรักษาเบื้องตน มีคูมือการใชงาน (6) มี

การรับประกันสินคาไมนอยกวา 6 เดือน หรือ (7) 

จัดหาโดยสืบราคาทองตลาด หรือ (8) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

56,000    สํานักปลัด    
(งานปองกันฯ)

31 แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ถังน้ําสแตนเลส บรรจุน้ํา 1,500 ลิตร จํานวน 10 ถังๆ
 ละ 14,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

สังเขป ดังนี้ (1) ถังน้ําสแตนเลส สามารถบรรจุน้ําไม

นอยกวา 1,500 ลิตร พรอมขาตั้งและกอกน้ํา (2) 

ติดตั้งอุปกรณ พรอมใชงาน หรือ (3) จัดหาโดยสืบ

ราคาทองตลาด หรือ (4) ตามความจําเปนและเหมาะสม

140,000    สํานักปลัด    
(งานปองกันฯ)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

32 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

 งานบริหารงาน

คลัง

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรแท็ปเล็ต แบบที่ 2 จํานวน 4 เครื่องๆ ละ
 20,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

สังเขป ดังนี้ (1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไม

นอยกวา 4 แกนหลัก (4core) ที่มีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกา ไมนอยกวา 2.2GHZ (2) มีหนวยความจําหลัก 

(RAM) ที่มีขนาดไมนอยกวา 2 GB (3) มีหนวยความจํา

ขนาดไมนอยกวา 32 GB (4) มีหนาจอสัมผัสขนาดไม

นอยกวา 9.7 นิ้ว และมีความละเอียดไมนอยกวา 

2,048x1,536 Pixel (5) สามารถใชงานไดไมนอยกวา 

Wi-Fi Z802.11b,g,n,ac.) , Bluetooth และ GPS (6)

 มีอุปกรณเชื่อมตอระบบ 4G หรือดีกวา แบบติดตั้ง

ภายในตัวเครื่อง (built-in) (7) มีอุปกรณการเขียนที่

สามารถใชงานรวมกับอุปกรณคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต (8)

 มีกลองดานหนาความละเอียดไมนอยกวา 1.2 

Megapixel (9) มีกลองดานหลังความละเอียดไมนอย

กวา 8 Megapixel หรือ (10) ตามประกาศเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ (11) 

ตามความจําเปนและเหมาะสม

80,000 กองคลัง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 123       

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

33 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

 งานบริหารงาน

คลัง

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network
 แบบที่ 1 (28 หนา/นาท)ี จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 

8,900 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษระเฉพาะสังเขป

 ดังนี้ (1) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200

 x 1,200 dpi (2) มีความเร็วในการพิมพสําหรับ

กระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอนาที (ppm) (3) 

สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได (4) มี

หนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 

(5) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ

ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง (6) มีชองเชื่อมตอ

ระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอกยวา 1 ชอง หรือ 

สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 

802.11b, g,n) ได (7) มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไม

นอยกวา 250 แผน (8) สามารถใชไดกับ A4, Letter, 

Legal และ Custom หรือ (9) ตามประกาศเกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม หรือ (10) ตามความจําเปนและเหมาะสม

26,700 กองคลัง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

34 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

 งานบริหารงาน

คลัง

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องโทรศัพทไรสาย จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 4,500 
บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

(1) เครื่องโทรศัพทไรสาย (2) หนาจอ LCD ขนาดใหญ 

1.8 นิ้ว มองเห็นได (3) แสดงหมายเลขโทรเขา 

(หมายเลขผูโทรเขา) (4) หนวยความจําหมุนหมายเลข 

10 หมายเลข (5) รองรับสายโทรเดียว (6) 100 ความ

ทรงจําสมุดโทรศัพท (7) ระบบตอบรับสามารถบันทึก

ไดอะล็อกสูงสุด 18 นาที (8) ระบบโทรศัพทของลําโพง

สําหรับมือฟรีโดยไมตองยกหูโทรศัพท (9) ปุมโทรซ้ํา

เพื่อโทรซ้ําหมายเลขลาสุดได (10) ปุมแฟลชสําหรับรอ

สายหรือสงตอสายสาขา (11) ชวงการใชงานจํากัดใน 

250 เมตร ในกลางแจง / ไมเกิน 50 เมตร ในการสราง

สิ่งกีดขวาง (12) ขับเคลื่อนดวยแบตเตอรี่แบบชารจ 

AAA NI-MH หรือ (13) จัดหาโดยสืบราคาจาก

ทองตลาด หรือ (14) ตามความจําเปนและเหมาะสม

13,500 กองคลัง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

35 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

 งานบริหารงาน

คลัง

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 20 ตูๆ ละ 5,500 บาท 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) มี

มือจับชนิดบิด (2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น (3) 

คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

 หรือ (4) ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของสํานัก

งบประมาณ หรือ (5) ตามความจําเปนและเหมาะสม

55,000 55,000 กองคลัง

36 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

 งานบริหารงาน

คลัง

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องทําลายเอกสารแบบตัดละเอียด จํานวน 1 
เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

 (1) ทําลายครั้งละ 20 แผน (2) ขนาดที่กําหนดเปน

แบบทําลายขั้นต่ําต่ําครั้ง (3) ขนาดกระดาษหลัง

ทําลายความกวางระหวาง 3-5 มิลลิเมตร และความ

ยาวระหวาง 25-40 มิลลิเมตร หรือ (4) ตามบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  หรือ (5) 

ตามความจําเปนและเหมาะสม

52,800 กองคลัง

37 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

 งานบริหารงาน

คลัง

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องเจาะกระดาษขนาดใหญ จํานวน 1 เครื่อง โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) เจาะกระดาษไดไมนอย

กวา 300 แผน หรือ (2) จัดหาโดยสืบราคาจาก

ทองตลาด หรือ (3) ตามความจําเปนและเหมาะสม

10,000 กองคลัง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

38 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

 งานบริหารงาน

คลัง

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน* (จอแสดง

ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 

17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) มี

หนวยประมวลผลกลาง(CPU)ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4

 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 

3.1 GHz หรือดีกวาจํานวน 1 หนวย (2) หนวย

ประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอย

กวา 4 MB (3) มีหนวยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR4 

หรือดีกวามีขนาดไมนอยกวา 4 GB (4) มีหนวยจัดเก็บ

ขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวาขนาดความจุไมนอยกวา 1 

TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย

กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย (5) มี DVD-RW หรือ

ดีกวา จํานวน 1 หนวย (6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย

 (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง (7) มีชองเชื่อมตอ 

(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอยกวา 3 ชอง

 (8) มีแปนพิมพและเมาส(9) มีจอแสดงภาพขนาดไม

นอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย หรือ (10) ตาม

ประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม (11) ตามความจําเปนและเหมาะสม

17,000 กองคลัง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

39 แผนงานสราง
ความเขมแข็ง

ของชุมชน

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพ

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอกยวา 4 

แกนหลัก (4 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.8

 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช

ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย (2) หนวย

ประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 8 MB (3) มีหนวยประมวลผล

เพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ (3.1) 

เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจํา

ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ (3.2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติด

ตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 

ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 

หรือ (3.3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช

หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB (4) มี

หนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 

GB (5) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย

กวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดไมนอยกวา 120 GB 

จํานวน 1 หนวย (6) มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย (7) มีชอง

เชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง (8) มีชองเชื่อมตอ 

(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง (9) มีแปนพิมพ

และเมาส (10) มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

 หรือ (11) ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ 

(12) ตามความจําเปนและเหมาะสม

22,000 กองสวัสดิการสังคม
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

40 แผนงานสราง
ความเขมแข็ง

ของชุมชน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะคอมพิวเตอร 120 ซม. จํานวน 4 ตัวๆละ 3,000 
บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

(1) ขนาด กวางไมนอยกวา 120 ซม. x ลึก 60 ซม. x 

สูง 75 ซม. (2) หนาโตะหนา 25 มม. เคลือบเมลามีน 

(3) กันน้ํา ทนความรอนและรายขูดขีด (4) ขางหนา 18

 มม. เคลือบดวย PU Foil คุณภาพสูง (5) ลิ้นชักเมลา

มีน 16 มม. มีถาดดินสอและรางแขวนแฟม (6) กุญแจ

ล็อคลิ้นชักขางพรอมกันทั้ง 2 ใบ (7) สีบีชดํา (8) ราคา

นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งไมสามารถจัดซื้อตาม

ราคามาตรฐานครุภัณฑได หรือ (9) จัดหาโดยสืบราคา

จากทองตลาด หรือ (10) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

12,000 กองสวัสดิการสังคม
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

41 แผนงานสราง
ความเขมแข็ง

ของชุมชน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ชุดรับแขกไม จํานวน 1 ชุดๆ ละ 12,000 บาท โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) เกาอี้

ยาว 1 ตัว ขนาดไมนอยกวา ยาว 150 ซม. X กวาง 50

 ซม. X สูง 80 ซม. (2) เกาอี้ตัวสั้น 2 ตัว ขนาดไมนอย

กวา ยาว 60 ซม. x กวาง 50 ซม. x สูง 80 ซม. (3) 

โตะกลาง ขนาดไมนอยกวา ยาว 80 ซม. x กวาง 60 

ซม. x สูง 50 ซม. หรือ (4) ราคานอกบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ ซึ่งไมสามารถจัดซื้อตามราคามาตรฐาน

ครุภัณฑได หรือ (5) จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด 

หรือ (6) ตามความจําเปนและเหมาะสม

12,000 กองสวัสดิการสังคม

42 แผนงานสราง
ความเขมแข็ง

ของชุมชน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน แทนบรรยาย จํานวน 2 อันๆ ละ 4,800 บาท โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) แทน

บรรยายทําจากไมสัก ดานหนามีแกะลวดลาย ขาไมสัก

แบบกลม ขนาดไมนอยกวา กวาง 60 ซม. ลึก 40 ซม. 

สูง 125 ซม. หรือ (2) ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

 ซึ่งไมสามารถจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑได 

หรือ (3) จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ (4) 

ตามความจําเปนและเหมาะสม

9,600 กองสวัสดิการสังคม
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

43 แผนงานสราง
ความเขมแข็ง

ของชุมชน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดแบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาด 15,000 บีทียู จํานวน 1 

เครื่องๆ ละ 27,400 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ

สังเขป ดังนี้ (1) ขนาดที่กําหนดไมต่ํากวา 15,000 บีทียู

 (2) ชนิดติดผนัง (3) มีระบบฟอกอากาศ (Inverter) (4)

 ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง (5) ตองไดรับ

การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและฉลาก

ประหยัดไฟฟาเบอร 5 (6) เปนเครื่องปรับอากาศที่

ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและ

ระบายความรอน หรือ (7) ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

ของสํานักงบประมาณ หรือ (8) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

27,400 กองสวัสดิการสังคม

44 แผนงานสราง
ความเขมแข็ง

ของชุมชน

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

เครื่องขยายเสียงพกพา ขนาด 12 นิ้ว พรอมไมคลอย
 จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะเบื้องตนดังนี้ (1) 

เครื่องขยายเสียงเอนกประสงคที่สามารถใชงาน MP3 

USB SD CARD พรอมไมโครโฟนแบบไรสายจํานวน 2 

ตัว มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชารจไฟไดและใชงานได

นาน 3 ถึง 5 ชั่วโมง หรือ (2) จัดหาโดยสืบราคาจาก

ทองตลาด หรือ (3) ตามจําเปนและเหมาะสม

8,900 กองสวัสดิการสังคม
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

45 แผนงาน
การศึกษา งาน

บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

กลองวงจรปด  จํานวน 3 ตัว ๆละ  23,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ

สังเขป ดังนี้ มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา1,920x1,080 pixel

 หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel มี Feame rate ไมนอยกวา 25 ภาพ 

ตอวินาที (frame per second) ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ

lnfrared Cut-off Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพไดทั้ง

กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.25

 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (color) และไมมากวา 0.05 LUX สําหรับ

การแสดงภาพขาวดํา (Black/White) มีขนาดตัวรับภาพ (Image 

Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว  มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคา

ความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 4.5 มิลลิเมตรสามารถตรวจจับความ

เคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได  สามารถแสดง

รายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสงมาก (Wide Dynamic 

Range หรือ Super Dynamic Range) ได สามารถสงสัญญาณภาพ 

(Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลงไดรับมาตรฐาน Onvif (Open

 Network Video Interface Forum) สามารถสงสัญญาณภาพได

มาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย  สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ

 IPv6 ได- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100 Base –T หรือดีกวา และ สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 

802.3 af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกัน

ได  สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP , HTTPS , “NTP หรือ SNTP” , 

SNMP , RTSP , IEEE802.1X ไดเปนอยางนอย  มีชองสําหรับบันทึก

ขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini 

SD Card ตองมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application

 Programming Interface (API) ในรูปแบบแผน CD หรือ DVD ที่มี

ลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือสามารถ Download จากเว็บไซตผูผลิต ไดรับ

มาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน  ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดาน

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหาร

จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ หรือ (2) จัดหาโดยสืบราคาจาก

ทองตลาด หรือ (3 )ตามจําเปนและเหมาะสม

 -  - 69,000        - กองการศึกษาฯ
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

46 แผนงาน
การศึกษา งาน

บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

กลองถายภาพดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 15,000
 บาท โดยมีคุณลักษณะเบื้องตน ดังนี้ (1) ความ

ละเอียดขนาดไมนอยกวา 20 พิกเซล หรือ (2) จัดหา

โดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ (3) ตามจําเปนและ

เหมาะสม

 -  -         15,000 - กองการศึกษาฯ

47 แผนงาน
การศึกษา งาน

บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางาน (ไม) จํานวน 2 ตัว  ตัวละ 2,400 บาท 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) ขนาดไมนอย

กวา 120 x 60 x 75 ซม. หรือ (2) จัดหาโดยสืบราคา

จากทองตลาด หรือ (3) ตามความจําเปนและเหมาะสม

 -  - 4,800          - กองการศึกษาฯ

48 แผนงาน
การศึกษา งาน

บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

เครื่องขยายเสียงพกพา ขนาด 12 นิ้ว พรอมไมคลอย
 จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะเบื้องตนดังนี้ (1) 

เครื่องขยายเสียงเอนกประสงคที่สามารถใชงาน MP3 

USB SD CARD พรอมไมโครโฟนแบบไรสายจํานวน 2 

ตัว มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชารจไฟไดและใชงานได

นาน 3 ถึง 5 ชั่วโมง หรือ (2) จัดหาโดยสืบราคาจาก

ทองตลาด หรือ (3) ตามจําเปนและเหมาะสม

 -  - 8,900          - กองการศึกษาฯ



133        

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 133       

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

49 แผนงาน
การศึกษา งาน

บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมไอเย็น ขนาด 12,000 ลูกบาศกเมตร จํานวน 4
 เครื่องๆละ 23,000 บาท รวมเปนเงิน 92,000 บาท 

โดยมีคุณลักษณะเบื้องตนดังนี้ (1)แข็งแรง ทนทานดวย

วัสดุพลาสติก ABS ซึ่งแข็งแรง เหนียว ทนตอแรง

กระแทก และทนตออุณหภูม-ิ 20°C-80°C หนา

จอแสดงผล LCD ตั้งเวลาการทํางานได ปรับแรงลมได 

3 ระดับ มีระบบฆาเชื้อโรคในอากาศ Iron & Ozone 

ทําใหรูสึกเหมือนอยูในธรรมชาติ ควบคุมดวยรีโมท

คอนโทรล ปริมาณลม (ลูกบากศเมตร/ชั่วโมง) 12,000

 ครอบคลุมพื้นที่ (ตรม.) 50-80 ลดอุณหภูมิ (องศา

เซลเซียส) 5-15 กําลังไฟฟา (watt) 380 แหลงจายไฟ 

(โวลล/เฮริ์ต) 220/50 ความจุถังน้ํา(ลิตร) 120 ใชงาน

ตอเนื่อง (ชม.) 20-24 อัตราการระเหยของน้ํา (ลิตร/

ชม.) 5-6 ระดัลเสียง (เดซิเบล) 68 สินคามาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดานความปลอดภัย มอก.

934-2558 น้ําหนักสุทธิ (กิโลกรัม) 50 หรือ (2) จัดหา

โดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ (3) ตามความจําเปน

และเหมาะสม

 -  -         92,000 - กองการศึกษาฯ



134        

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 134       

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

50 แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา ไฟฟาวลฟุตซอล ขนาด 10X10X50 ซม. จํานวน 1 
ชุดๆละ 11,500 บาท โดยมีคุณลักษณะเบื้องตน ดังนี้

(1) ผลิตจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน น้ําหนักเบางายตอ

การเคลื่อนยาย มีกลองคอนโทรลควบคุมวงจร และ

กระดิ่งใหเสียงสัญญาณ (เสียงดังชัดเจน) มีแผนปาย

สําหรับแสดงตัวเลข 20-1 และ ปายลูกศรสีแดง แสดง

ตัวเลข 1-6 สําหรับใหสัญญาณไฟแสดงการฟาวล (ให

แสงสวางชัดเจน) หรือ (2) จัดหาโดยสืบราคาจาก

ทองตลาด หรือ (3) ตามความจําเปนและเหมาะสม

- - 11,500        - กองการศึกษาฯ

51 แผนงาน
การศึกษา งาน

บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัวๆละ 3,600 บาท โดยมี
คุณลักษณะเบื้องตน ดังนี้ (1) เกาอี้ทํางานแบบมีพนัก

พิงชนิดบุหนังเทียม มีที่วางแขน โครงเหล็กชุบ

โครเมียมดานบนบุทับดวยหนังเทียม สามารถปรับ

ระดับสูงต่ําดวยโชคไฮโดรลิคปรับขาอลูมิเนียม มี

ลอเลื่อน 5 ลอ ขนาดไมนอยกวา (ก) 65 x (ล) 68 X 

(ส) 96-105 ซม. หรือ (2) จัดหาโดยสืบราคาจาก

ทองตลาด หรือ (3) ตามความจําเปนและเหมาะสม

- - 7,200          - กองการศึกษาฯ



135        

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 135       

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

52 แผนงาน
การศึกษา งาน

บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค (Smart Card 
Reader) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเบื้องตน 

ดังนี้ (1) สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบ

เอนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 

7816 ได  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 

MHz  สามารถใชงานกับบัตรแบบเอนกประสงค 

(Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟาขนาด 5 Volts, 3 

Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย หรือ (2) ตาม

บัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร หรือ (3) ตามความจําเปนและเหมาะสม

- - 700             - กองการศึกษาฯ

53 แผนงาน
การศึกษา งาน

บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ

ขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คันๆละ 1,025,000 บาท
 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1)ขนาด 1 ตัน 

ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 

2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 

กิโลวัตต  แบบดับเบิ้ลแค็บ เปนกระบะสําเร็จรูป  หอง

โดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู หรือ (2) ตาม

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ หรือ 

(3) ตามความจําเปนและเหมาะสม

- - - 1,025,000    - กองการศึกษาฯ



136        

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 136       

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

54 แผนงาน
การศึกษา งาน

บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร โนตบุค สําหรับงานประมวลผล* จํานวน 1 เครื่อง 

ราคา 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

(1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) 

จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

(1.1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก 

(Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ (1.2) ในกรณีที่

มีหนวยความจําแบบCache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 

ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย

กวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช

ความสามารถในการประมวลผลสูง

(2) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา

 8 GB

(3) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 

1 TB หรือ ชนิด Solid State

Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จ านวน 1 หนวย

(4) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และ

มีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว

(5) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 

ชอง

(6) มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง

(7) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

(8) สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 

Bluetooth หรือ (9) ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร หรือ (10) ตามความจําเปนและเหมาะสม

- - 22,000        - กองการศึกษาฯ



137        

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 137       

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

55 แผนงาน
การศึกษา  งาน

ระดับกอนวัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางาน(ไม) จํานวน 8 ตัว  ตัวๆละ 2,400 บาท  
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) ขนาดไมนอย

กวา 120 x 60 x 75 ซม. หรือ (2) จัดหาโดยสืบราคา

จากทองตลาด หรือ (3) ตามความจําเปนและเหมาะสม

- - - 19,200        - กองการศึกษาฯ 
(โรงเรียนเทศบาล

แมเมาะ)

56 แผนงาน
การศึกษา  งาน

ระดับกอนวัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

โทรทัศน แอล อี ดี แบบ Smart TV โทรทัศนสี แอล 
อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด

จอภาพ 1366 X 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 4 

เครื่องๆละ 8,600 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป

ดังนี้ (1)ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 X 768 พิก

เซล ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพขั้นต่ํา 32 นิ้ว 

แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 

สามารถเชื่อมตออินเตอรเนตได(Smart TV) ชองตอ 

HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณ

ภาพและเสียง ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับ

ไฟลภาพ เพลงและภาพยนตร มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล 

(Digital)ในตัว หรือ (2) ตามบัญชีเกณฑราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ ของสํานักงบประมาณ หรือ (3) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

- - - 34,400        - กองการศึกษาฯ 
(โรงเรียนเทศบาล

แมเมาะ)



138        

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 138       

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

57 แผนงาน
การศึกษา  งาน

ระดับกอนวัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน* (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 40 เครื่อง ราคา 

17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) มีหนวย

ประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core)

 มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน

ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จ านวน 1 หนวย

(2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 

Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม

นอยกวา 4 MB

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มี

ขนาดไมนอยกวา 4 GB

(3) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด

ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State

Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย

(4) มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

(5) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา

 1 ชอง มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ

ดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง

(6) มีแปนพิมพและเมาส

(7) มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 

หนวย หรือ (8) ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร หรือ (9) ตามความจําเปน

และเหมาะสม

- - - 680,000      - กองการศึกษาฯ 
(โรงเรียนเทศบาล

แมเมาะ)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

58 แผนงาน
การศึกษา  งาน

ระดับกอนวัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพเลเชอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 
1 (18 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 10,000 บาท 

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ (1) มีความละเอียดในการ

พิมพไมนอยกวา 600x600 dpi

(2) มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม

นอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm)

(3) มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา

 18 หนาตอนาที (ppm)

(4) สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได

(5) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB

(6) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

(7) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จ านวนไมนอย

กวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi

 (IEEE 802.11b, g, n) ได

(8) มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน

(9) สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

หรือ (10) ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร หรือ (11) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

- - - 10,000        - กองการศึกษาฯ 
(โรงเรียนเทศบาล

แมเมาะ)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 140       

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

59 แผนงาน
การศึกษา  งาน

ระดับกอนวัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 5 เครื่องๆ ละ
 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) มี

กําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)

 สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที หรือ (2) 

ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร (3)ตามความจําเปนและเหมาะสม

- - - 12,500        - กองการศึกษาฯ 
(โรงเรียนเทศบาล

แมเมาะ)

60 แผนงาน
การศึกษา  งาน

ระดับกอนวัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ

ขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คันๆละ 1,025,000 บาท
 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1)ขนาด 1 ตัน 

ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 

2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 

กิโลวัตต แบบดับเบิ้ลแค็บ เปนกระบะสําเร็จรูป  หอง

โดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู หรือ (2) ตาม

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบประมาณ 

หรือ (3) ตามความจําเปนและเหมาะสม

- - - 1,025,000    - กองการศึกษาฯ 
(โรงเรียนเทศบาล

แมเมาะ)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

61 แผนงาน
การศึกษา  งาน

ระดับกอนวัยเรียน

ครุภัณฑ  ครุภัณฑ
    โฆษณาและ

เผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA  ขนาด 
3,500 ANSI Lumens จํานวน 21 เครื่องๆละ 30,300

 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1)เปน

เครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพื่อ

ฉายภาพจากคอมพิวเตอรและวีดีโอ ใช LCD Panel 

หรือระบบ DLP ระดับ XGA เปนระดับความละเอียด

ของภาพที่ True ขนาดที่กําหนดเปนขนาดคาความ

สองสวางขั้นต่ํา หรือ (2) ตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ ของสํานักงบประมาณ หรือ (3)ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

- - - 636,300      - กองการศึกษาฯ 
(โรงเรียนเทศบาล

แมเมาะ)

62 แผนงาน
การศึกษา  งาน

ระดับกอนวัยเรียน

ครุภัณฑ  ครุภัณฑ
    โฆษณาและ

เผยแพร

จอรับภาพ ชนิดแขวนมือดึง (Wall Screen) ขนาด
เสนทแยงมุม  120 นิ้ว จํานวน 21 เครื่องๆละ 6,500 

บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1)ขนาดเสน

ทแยงมุม 120 นิ้ว หรือ 72x96 นิ้ว หรือ  (2) จัดหา

โดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ (3) ตามความจําเปน

และเหมาะสม

- - - 136,500      - กองการศึกษาฯ 
(โรงเรียนเทศบาล

แมเมาะ)

63 แผนงาน
การศึกษา  งาน

ระดับกอนวัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะนักเรียน  จํานวน 70 ตัวๆละ 2,100 บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ (1)ขนาดไมนอยกวา กวาง 60 ซม. 

ยาว 120 ซม. สูง 50 ซม. โครงขาทําจากเหล็กเหลี่ยม 

แผนไมรองนั่งทําจากไมปารติเกลเต็มแผนปดทับดวยโฟ

เมกา ติดขอบ pvc หรือ (2) จัดหาโดยสืบราคาจาก

ทองตลาด หรือ (3) ตามความจําเปนและเหมาะสม

- - - 147,000      - กองการศึกษาฯ 
(โรงเรียนเทศบาล

แมเมาะ)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 142       

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

64 แผนงาน
การศึกษา  งาน

ระดับกอนวัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้นักเรียน  จํานวน 440 ตัวๆ ละ 350 บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ (1)ขนาดไมนอยกวา กวาง 34 ซม. 

ลึก 32 ซม. สูง 55 ซม. โครงขาทําจากเหล็กเหลี่ยม 

แผนไมรองนั่งทําจากไมปารติเกลเต็มแผนปดทับดวยโฟ

เมกา ติดขอบ pvc หรือ (2) จัดหาโดยสืบราคาจาก

ทองตลาด หรือ (3) ตามความจําเปนและเหมาะสม

- - - 154,000      - กองการศึกษาฯ 
(โรงเรียนเทศบาล

แมเมาะ)

65 แผนงาน
การศึกษา  งาน

ระดับกอนวัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กเก็บเอกสารบานกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 
20 ตูๆละ 4,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเบื้องตน ดังนี้ 

(1) ขนาด 4 ฟุต ยาวไมนอยกวา 118 ซม.ลึก 40 ซม. 

สูง 87 ซม.หรือ (2) จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด 

(3)ตามความจําเปนและเหมาะสม

- - - 80,000        - กองการศึกษาฯ 
(โรงเรียนเทศบาล

แมเมาะ)

66 แผนงาน
การศึกษา  งาน

ระดับกอนวัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะพับเอนกประสงค จํานวน 30 ตัวๆละ 2,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะเบื้องตน ดังนี้ (1)หนาโตะทําจาก

พลาสติกHDPE สีขาว หนาโตกันน้ําได ขาโตะเปน

เหล็กกลมทําสีดําเกล็ดเงิน สามารถพับเก็บไดขนาดไม

นอยกวา (ย) 180 x (ก) 75 x (ส) 73 ซม. หรือ (2) 

ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑซึ่งไมสามารถจัดซื้อ

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑได หรือ (3) จัดหาโดยสืบ

ราคาจากทองตลาด หรือ (4) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

- - - 75,000        - กองการศึกษาฯ 
(โรงเรียนเทศบาล

แมเมาะ)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

67 แผนงาน
การศึกษา  งาน

ระดับกอนวัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ชั้นวาง 3 ชั้น 1 ชอง  จํานวน 30 ชั้นๆละ 450 บาท 
โดยมีคุณลักษณะเบื้องตน ดังนี้ (1) ขนาดกวางไมนอย

กวา 30 ซม. ยาว 40 ซม. สูง 85 ซม. หรือ(2) จัดหา

โดยสืบราคาจากทองตลาด (3) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

- - - 13,500        - กองการศึกษาฯ 
(โรงเรียนเทศบาล

แมเมาะ)

68 แผนงาน
การศึกษา  งาน

ระดับกอนวัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) จํานวน 6 

เครื่องๆละ 48,100 บาท โดยมีคุณลักษณะเบื้องตน 

ดังนี้ (1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 30,000 บี

ทียู (2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง (3) 

เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น

ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัด

ไฟฟาเบอร 5 (4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ

สําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบาย

ความรอนจากโรงงานเดียวกัน (5) มีความหนวงเวลา

การทํางานของคอมเพรสเซอร หรือ (6) ตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ หรือ (7) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

- - - 288,600      - กองการศึกษาฯ 
(โรงเรียนเทศบาล

แมเมาะ)



144        

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 144       

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

69 แผนงาน
การศึกษา  งาน

ระดับกอนวัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 40 ตัวๆละ 
2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะเบื้องตน ดังนี้ (1) พัดลม

ติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว หรือ (2) จัดหาโดยสืบราคาจาก

ทองตลาด หรือ (3) ตามความจําเปนและเหมาะสม

- - 50,000        50,000        - กองการศึกษาฯ 
(โรงเรียนเทศบาล

แมเมาะ)

70 แผนงาน
การศึกษา  งาน

ระดับกอนวัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะวางคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้ จํานวน 40 ชุดๆละ 
3,800 บาท โดยมีคุณลักษณะเบื้องตน ดังนี้ (1) โตะ

ขนาด (ย)80 (ก)60 (ส)60 ซม. ทําจากไมมีชั้นวาง

คียบอรด มีที่วางซีพียู ดานลาง (2) เกาอี้คอมพิวเตอร

แบบโครงสรางไม ไมมีลอ (3)จัดหาโดยสืบราคาจาก

ทองตลาด (4)ตามความจําเปนและเหมาะสม

- - - 152,000      - กองการศึกษาฯ 
(โรงเรียนเทศบาล

แมเมาะ)

71 แผนงาน
การศึกษา  งาน

ระดับกอนวัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง(ถังสีแดง) จํานวน 3 
ถังๆละ 1,500 บาท โดยมีคุณลักษณะเบื้องตน ดังนี้ (1)

 เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง(ถังสีแดง) ขนาด 10 

ปอนด หรือ (2) จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ 

(3) ตามความจําเปนและเหมาะสม

- - - 4,500          - กองการศึกษาฯ 
(โรงเรียนเทศบาล

แมเมาะ)

72 แผนงาน
การศึกษา  งาน

ระดับกอนวัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้เบาะนวม จํานวน 8 ตัวๆละ 480 บาท โดยมี
คุณลักษณะเบื้องตน ดังนี้ (1) ที่นั่งบุฟองน้ําอัดหนา ไม

นอยกวา 1.5 นิ้ว ขนาดไมนอยกวา กวาง 44 ซม. ยาว 

55 ซม. สูง 90 ซม. หรือ (2) จัดหาโดยสืบราคาจาก

ทองตลาด หรือ (3) ตามความจําเปนและเหมาะสม

- - - 3,840          - กองการศึกษาฯ 
(โรงเรียนเทศบาล

แมเมาะ)



145        

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 145       

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

73 แผนงาน
การศึกษา  งาน

ระดับกอนวัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

เครื่องซักผาแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จํานวน
 1 เครื่องๆละ18,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ

สังเขป ดังนี้ (1) เปนขนาดที่สามารถซักผาแหงไดครั้ง

ละไมนอยกวาที่กําหนด (2) เปนเครื่องแบบถังเดี่ยว 

เปดฝาบน (3) มีระบบปนแหงหรือหมาด หรือ (4) ตาม

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบประมาณ 

หรือ (5) ตามความจําเปนและเหมาะสม

- - - 18,000        - กองการศึกษาฯ 
(โรงเรียนเทศบาล

แมเมาะ)

74 แผนงาน
การศึกษา  งาน

ระดับกอนวัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

ตูเย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตูๆละ18,500 
บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) ขนาดที่

กําหนดเปนความจุภายในขั้นต่ํา (2) เปนรุนที่รับฉลาก

ประสิทธิภาพ เบอร 5 ของการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย (3) การจัดซื้อตูเย็นขนาดอื่นใหพิจารณา

ถึงการประหยัดพลังงานไฟฟาดวยนอกเหนือจากการ

พิจารณาดานราคา หรือ (4) ตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ ของสํานักงบประมาณ หรือ (5) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

- - - 18,500        - กองการศึกษาฯ 
(โรงเรียนเทศบาล

แมเมาะ)



146        

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 146       

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

75 แผนงาน
การศึกษา  งาน

ระดับกอนวัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน* (จอแสดง

ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 

17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) มี

หนวยประมวลผลกลาง(CPU)ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4

 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 

3.1 GHz หรือดีกวาจํานวน 1 หนวย (2) หนวย

ประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน

ขนาดไมนอยกวา 4 MB (3) มีหนวยความจําหลัก(RAM)

 ชนิด DDR4 หรือดีกวามีขนาดไมนอยกวา 4 GB (4) มี

หนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวาขนาดความจุ

ไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด

ความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย (5) มี 

DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย (6) มีชองเชื่อมตอ

ระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 

ชอง (7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ

ดีกวาไมนอยกวา 3 ชอง (8) มีแปนพิมพและเมาส(9) มี

จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

หรือ (10) ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร หรือ (11) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

- - 17,000        - กองการศึกษาฯ 
(ศพด.ทต.แมเมาะ)



147        

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 147       

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

76 แผนงาน
การศึกษา  งาน

ระดับกอนวัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพชนิดเลเชอร หรือ LED สี ชนิด Network 

แบบที่ 1 (18 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 

10,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ (1) มีความ

ละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi

(2) มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม

นอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm)

(3) มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย

กวา 18 หนาตอนาที (ppm)

(4) สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได

(5) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 

MB

(6) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา

 จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

(7) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)

 แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 

ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi 

(IEEE 802.11b, g, n) ได

(8) มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน

(9) สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

หรือ (10) ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร หรือ (11) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

- - 10,000        - กองการศึกษาฯ 
(ศพด.ทต.แมเมาะ)



148        

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 148       

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

77 แผนงาน
การศึกษา  งาน

ระดับกอนวัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบทึบ ชนาด 4 ฟุต 
จํานวน 10 ตูๆละ 4,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ

เบื้องตน ดังนี้ (1)ขนาด 4 ฟุต ยาวไมนอยกวา 118 

ซม.ลึก 40 ซม. สูง 8.7 ซม. หรือ (2) จัดหาโดยสืบ

ราคาจากทองตลาด หรือ (3) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

- - - 40,000        - กองการศึกษาฯ 
(ศพด.ทต.แมเมาะ)

78 แผนงาน
การศึกษา  งาน

ระดับกอนวัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ชั้นวาง 3 ชั้น 1 ชอง  จํานวน 40 ชั้นๆละ 450 บาท 
โดยมีคุณลักษณะเบื้องตน ดังนี้ (1)ขนาดกวางไมนอย

กวา 30 ซม. ยาว 40 ซม. สูง 85 ซม. หรือ (2) จัดหา

โดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ (3) ตามความจําเปน

และเหมาะสม

- - - 18,000        - กองการศึกษาฯ 
(ศพด.ทต.แมเมาะ)



149        

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 149       

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

79 แผนงาน
การศึกษา  งาน

ระดับกอนวัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน (ระบบ Inverter)  (ราคารวมคาติดตั้ง) 

จํานวน 3 เครื่องๆละ 48,100 บาท โดยมีคุณลักษณะ

เบื้องตน ดังนี้ (1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 

30,000 บีทียู (2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคา

ติดตั้ง (3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทํา

ความเย็นขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการ

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลาก

ประหยัดไฟฟาเบอร 5 (4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่

ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและ

หนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน (5) มี

ความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร หรือ (6)

 ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ 

หรือ (7) ตามความจําเปนและเหมาะสม

- - - 144,300      - กองการศึกษาฯ 
(ศพด.ทต.แมเมาะ)

80 แผนงาน
การศึกษา  งาน

ระดับกอนวัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง(ถังสีแดง) จํานวน 5 
ถังๆละ 1,500 บาท โดยมีคุณลักษณะเบื้องตน ดังนี้ (1)

 เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง(ถังสีแดง) หรือ (2) 

จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ (3) ตามความ

จําเปนและเหมาะสม

- - - 7,500          - กองการศึกษาฯ 
(ศพด.ทต.แมเมาะ)



150        

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 150       

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

81 แผนงาน
การศึกษา  งาน

ระดับกอนวัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้พลาสติกมีพนักพิง จํานวน 50 ตัวๆละ 300 บาท
 โดยมีคุณลักษณะเบื้องตน ดังนี้ (1) เกาอี้พลาสติกมี

พนักพิง หรือ (2) จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด (3) 

ตามความจําเปนและเหมาะสม

- - - 15,000        - กองการศึกษาฯ 
(ศพด.ทต.แมเมาะ)

82 แผนงาน
การศึกษา  งาน

ระดับกอนวัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

เครื่องตัดหญา แบบขอออน จํานวน 1 เครื่องๆละ 
10,900 บาท โดยมีคุณลักษณะเบื้องตน ดังนี้ (1)เปน

เครื่องตัดหญาแบบสะพาย เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา

 1.4 แรงมา ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี 

พรอมใบมีด หรือ (2) จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด

 หรือ (3) ตามความจําเปนและเหมาะสม

- - 10,900        - กองการศึกษาฯ 
(ศพด.ทต.แมเมาะ)

83 แผนงาน
การศึกษา  งาน

ระดับกอนวัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะพับเอนกประสงค จํานวน 30 ตัวๆละ 2,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะเบื้องตน ดังนี้ (1) หนาโตะทําจาก

พลาสติกHDPE สีขาว หนาโตกันน้ําได ขาโตะเปน

เหล็กกลมทําสีดําเกล็ดเงิน สามารถพับเก็บไดขนาดไม

นอยกวา (ย) 151 x (ก) 75 x (ส) 73 ซม. หรือ (2) 

ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑซึ่งไมสามารถจัดซื้อ

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑได หรือ (3) จัดหาโดยสืบ

ราคาจากทองตลาด หรือ (4) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

- - - 75,000        - กองการศึกษาฯ 
(ศพด.ทต.แมเมาะ)



151        

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 151       

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

84 แผนงาน
การศึกษา  งาน

ระดับกอนวัยเรียน

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือ

การแพทย

เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอล จํานวน 9 เครื่องๆละ 
800 บาท โดยมีคุณลักษณะเบื้องตน ดังนี้ (1) เครื่องชั่ง

น้ําหนักแบบดิจิตอล หรือ (2) จัดหาโดยสืบราคาจาก

ทองตลาด หรือ (3) ตามความจําเปนและเหมาะสม

- - - 7,200          - กองการศึกษาฯ 
(ศพด.ทต.แมเมาะ)

85 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้สํานักงาน จํานวน 4 ตัวๆ ละ 4,200 บาท โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) แบบมี

พนักพิงสูง มีทาวแขน (2) ปรับสูงต่ําดวยโชคไฮโดรลิก 

มีลอเลื่อน (3) ขนาดไมนอยกวา กวาง 55 ซม. X ลึก 

66 ซม. X สูง 108-114 ซม.  หรือ (4) จัดหาโดยสืบ

ราคาจากทองตลาด หรือ (5) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

16,800 กองสาธารณสุขฯ

86 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 2 ตูๆ ละ 3,800 บาท
 โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) 

ขนาดไมนอยกวา กวาง 118 ซม. X ลึก 40 ซม. X สูง 

87 ซม. (2) ภายในมีชั้นปรับระดับได 2 ชั้น (3 ชอง) 

หรือ (3) จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ (4) 

ตามความจําเปนและเหมาะสม

7,600 กองสาธารณสุขฯ



152        

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 152       

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

87 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้อเนกประสงค จํานวน 150 ตัวๆ ละ 600 บาท 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) ที่

นั่งพนักพิงโครงไมพารติเคิล บุฟองน้ําหนา 2 นิ้ว หุม

หนังเทียม (2) โครงขาเหล็ก หนา 1 มม. ชุบโครเมียม 

(3) ใตเบาะนั่งมีเสริมเหล็กเพิ่มความแข็งแรง ขนาดไม

นอยกวา กวาง 44 ซม. x ลึก 55 ซม. x สูง 91 ซม. 

หรือ  (4) จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ (5) 

ตามความจําเปนและเหมาะสม

90,000 กองสาธารณสุขฯ

88 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะคอมพิวเตอร 80 ซม. จํานวน 1 ตัวๆ ละ 2,500 
บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

(1) ขนาดไมนอยกวา  กวาง 80 ซม. X ลึก 60 ซม. X 

สูง 75 ซม. (2) โครงสรางทําจากไมปารติเคิล เคลือบผิว

เมลามิน หนาโตะเจาะรู รอยสายไฟบนหนาโตะ หรือ 

(3) จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ (4) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

2,500 กองสาธารณสุขฯ

89 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ชั้นเหล็ก จํานวน 3 ตัวๆ ละ 13,000 บาท โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) ชั้นเหล็ก

 ขนาดไมนอยกวา กวาง 180 ซม. X ลึก 60 ซม. X สูง 

200 ซม. (2) มี 4 แผนชั้น ปรับระดับได รับน้ําหนัก 

250 กก./ชั้น (3) ปรับประดับชั้นได สามารถถอด

ประกอบได หรือ (4) จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด 

หรือ (5) ตามความจําเปนและเหมาะสม

39,000 กองสาธารณสุขฯ



153        

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 153       

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

90 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ

ขนสง

รถบรรทุกขยะแบบอัดทาย จํานวน 1 คันๆ ละ 
2,400,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

สังเขป ดังนี้ (1) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ (2) ปริมาตร

กระบอกสูบ ไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต

สูงสุด ไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต (3) แบบอัดทาย (3.1) 

ตูบรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตูไมนอยกวา 10 

ลูกบาศกเมตร และสามารถรับน้ําหนักมูลฝอยไดไม

นอยกวา 5,000 กก. (3.2) ตัวถังทําดวยเหล็กหนาไม

นอยกวา 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไมนอยกวา 4.50 

มิลลิเมตร (3.3) รถรับน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 6,000 

กิโลกรัม และน้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก ไมต่ํา

กวา 12,000 กก. (3.4) ชุดอัดทายทํางานดวยระบบไฮ

ดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไมนอยกวา 2,500 

ปอนดตอตารางนิ้ว (3.5) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบ สี

เหลือง 1 ดวง หรือ (4) ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

ของสํานักงบประมาณ หรือ (5) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

2,400,000 กองสาธารณสุขฯ



154        

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 154       

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

91 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ

ขนสง

รถสามลอเครื่อง จํานวน 2 คันๆ ละ 120,000 บาท มี
คุณลักษณะสังเขป ดังนี้ (1) เครื่องยนตเบนซิน สูบเดี่ยว

 4 จังหวะ (2) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 150 ซีซี 

(3) ระบายความรอนดวยอากาศ (4) ควบคุมการจุด

ระเบิดดวยระบบ CDI (5) ระบบเกียร เดินหนา 5 ถอย

หลัง 5 (6) ระบบขับเคลื่อนชนิดเพลาขับ (7) น้ําหนัก

บรรทุกไดไมต่ํากวา 500 กก. น้ําหนักรถเปลา 390 กก. 

(8) มีระบบเบรก ดัมพเบรก (9) มีไฟสองสวางดานหนา 

(10) มีสัญญาณไฟเลี้ยว หนา-หลัง ซาย-ขวา (11) 

กระบะสามารถยกได (12) กระบะเปดไดทั้ง 3 ดาน 

(13) ระบบสตารทไฟฟาและคันสตารทเทา (14) ขนาด

มิติรถไมนอยกวา 330x130x145 ซม. (15) ขนาดมิติ

กระบะไมนอยกวา 180x130x31 ซม. (16) ขนาดลอ

ยางหนาและหลัง 110/90-16/5.00-12 (17) มีหลังคา

ไฟเบอรสวนคนขับ (18) เสริมคอก 3 ดาน (19) พรอม

ติดตั้งไฟไซเรน (20) พนสีโลโกเทศบาลพรอมเลข

ครุภัณฑ ติดกับตัวรถทั้งสองดาน หรือ (21) จัดหาโดย

สืบราคาจากทองตลาด หรือ (22) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

240,000      กองสาธารณสุขฯ



155        

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 155       

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

92 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องพนสะพายหลังชนิดละอองฝอยละเอียด (ULV)
 ขนาดเล็ก จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 85,000 บาท โดยมี

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) 

เครื่องยนตเบนซิน 2 จังหวะ ลูกสูบแนวดิ่ง (2) กําลัง

เครื่องยนต 5 แรงมา สําหรับการปองกัน กําจัดแมลงซึ่ง

เปนพาหะนําโรค เชน ยุง แมลง เปนตน หรือ (3) จัดหา

โดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ (4) ตามความจําเปน

และเหมาะสม

170,000      กองสาธารณสุขฯ

93 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 4,300 

บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

(1) ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม หรือ (2) ตามความจําเปนและเหมาะสม

12,900        กองสาธารณสุขฯ

94 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 4 เครื่องๆ
 ละ 2,500 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

สังเขป ดังนี้ (1) ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณ

ภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม หรือ (2) ตามความจําเปนและเหมาะสม

10,000        กองสาธารณสุขฯ
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เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 156       

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

95 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น ตะแกรงใสขยะ จํานวน 10 อันๆ ละ 6,200 บาท โดย
มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) 

ตะแกรงใสขยะ มีขนาดไมนอยกวา กวาง 1.50 เมตร 

ยาว 3.00 เมตร สูง 1.50 เมตร (2) โครงสรางทําจาก

เหล็กกลอง 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 1.5 มม. มีตาขายถักเหล็ก

ปดรอบทุกดาน ขนาดชอง 2 นิ้ว (3) มีประตูตะแกรงที่

สามารถเปด-ปดได 2 ดาน ดานบน 1 บาน ดานหนา 2

 บาน (4) กลองตะแกรงเหล็กมีตะแกรงเหล็กทั้ง 4 ดาน

 (5) พื้นตะแกรงเสริมโครงสรางเพื่อรับน้ําหนักขยะ (6) 

มีลอเคลื่อนยายได 4 ลอ (7) พรอมทําสี หรือ (8) จัดหา

โดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ (9) ตามความจําเปน

และเหมาะสม

62,000        กองสาธารณสุขฯ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 157       

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

96 แผนงานเคหะ
และชุมชน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ 
Inverter) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 48,100 บาท โดยมี 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) ขนาดที่

กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 30,000 บีทียู (2) ราคาที่

กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง (3) เครื่องปรับอากาศ

ที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไมเกิน 

40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 

5 (4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้ง

ชุด ทั้งหนวยสงความเย็น และหนวยระบายความรอน

จากโรงงานเดียวกัน (5) มีความหนวงเวลาการทํางาน

ของคอมเพรสเซอร (6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณดังนี้ สวิตซ 1 ตัว 

ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม

เกิน 15 เมตร หรือ (7) ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

ของสํานักงบประมาณ หรือ (8) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

96,200 กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

97 แผนงานเคหะ
และชุมชน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 3 ตูๆ ละ 5,500 บาท 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) มี

มือจับชนิดบิด (2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น (3) 

คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

 หรือ (4) ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของสํานัก

งบประมาณ หรือ (5) ตามความจําเปนและเหมาะสม

16,500 กองชาง

98 แผนงานเคหะ
และชุมชน

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 2,500 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

สังเขป ดังนี้ (1) มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800

 VA (480 Watts) (2) สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอย

กวา 15 นาที หรือ (3) ตามประกาศเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ (4) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

15,000 กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 159       

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

99 แผนงานเคหะ
และชุมชน

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3 จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 6,300 บาท 

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) ใช

เทคโนโลยีแบบพนหมึก (inkjet) (2) มีความละเอียดไม

นอยกวา 1,200x1,200 dpi (3) มีความเร็วในการพิมพ

รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 32 

หนาตอนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพตอนาที (ipm) (4)

 มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 

ไมนอยกวา 20 หนาตอนาที (ppm) หรือ 10.4 ภาพ

ตอนาที (ipm) (5) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ 

USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง (6) มี

ถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน (7) สามารถ

ใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom หรือ  

(8) ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม หรือ (9) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

18,900 กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 160       

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

100 แผนงานเคหะ
และชุมชน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ เทปวัดระยะ จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 800 บาท เปนเงิน 
4,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป

 ดังนี้ (1) เทปวัดทําดวยวัสดุ ไฟเบอรกลาส (2) เทปวัด

มีความยาว 50 เมตร (3) หนากวางของเทปวัด 15 

มิลลิเมตร ตัวอักษรใหญเห็นชัดเจน (4) มือจับเพื่อหมุน

เก็บสายขนาดใหญ สะดวกในการใชงานที่ตัวเทปมีสาย

รัดใชล็อคมือเพื่อไมใหหลน (5) เทปที่วัดใชมาตรา

เมตริก และสามารถอานคาระยะไดทั้ง 2 ดานของสาย

เทปที่วัดดานหนา หนวยวัด เปน มิลลิเมตร เซนติเมตร 

เมตร (6) มีหนังสือรับรองจากกอง ชั่ง ตวง วัด หรือ (7)

 ราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งไมสามารถ

จัดซื้อตามราคา บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑได หรือ 

(8) จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด หรือ (9) ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม

4,000 กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

101 แผนงานเคหะ
และชุมชน

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) มีหนวประมวลผลกลาง (CPU)

 ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ 

อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ (1.1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ

 Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา  4

 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และ

มีหนวย ประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไม

นอยกวา 10 แกน หรือ (1.2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม นอยกวา 6 MB 

ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมี

เทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถใน

การประมวลผลสูง (2) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ

ดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB  (3) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA 

หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย - (4) มี

จอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมี

ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว  (5) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 

2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง (6) มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ 

VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง (7) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย 

(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง  (8) สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 

802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth หรือ (9) ตามประกาศเกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ (10) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

22,000 กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

102 แผนงานเคหะ
และชุมชน

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพเลเชอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบ

ที่ 1 (18 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 10,000 

บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ (1) มีความละเอียด

ในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi

(2) มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม

นอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm)

(3) มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย

กวา 18 หนาตอนาที (ppm)

(4) สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได

(5) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 

MB

(6) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา

 จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

(7) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)

 แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 

ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi 

(IEEE 802.11b, g, n) ได

(8) มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน

(9) สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

หรือ  (10) ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร หรือ (11) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

10,000 กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 163       

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

103 แผนงานเคหะ
และชุมชน

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 21.5 นิ้ว จํานวน 4 
เครื่องๆ ละ 3,700 บาท  โดยมี รายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) มีขนาดไมนอยกวา 21.5

 นิ้ว (2) รองรับความละเอียดการแสดงผลไมนอยกวา 

1,920x1,080 Pixel (3) มีRefresh Rate ไมนอยกวา 

60 Hz (4) มีContrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1  

หรือ (5) ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร หรือ (6) ตามความจําเปนและ

เหมาะสม

14,800 กองชาง

- - - 1,045,200 9,907,140 0 -
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