




 

ค าน า 
 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ฉบับที่ 3  (พ.ศ. 2561) ก าหนดว่า “แผนพัฒนา  หมายความว่า  แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และ “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  เทศบาลต าบลแม่เมาะ จึงได้จัดท าและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564) ฉบับนี้ขึ้น ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) ข้อ 22 โดยผ่านกระบวนการเวทีประชาคม
ท้องถิ่นและขั้นตอนเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่เมาะ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลแม่เมาะและประชาคมท้องถิ่น พิจารณา
และเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564) 
ตลอดจนคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564) เทศบาลต าบลแม่เมาะ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จะได้ใช้เป็น
แนวทางในกรพัฒนา การปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยน าโครงการพัฒนาในแผนฯ ไปจัดท า
งบประมาณตามปีที่ก าหนดไว้ตรงตามเป้าหมายและตอบสนองความต้องการของประชาชนต าบลแม่เมาะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อไป 
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 บันทึกหลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564) 
************************************************************** 

 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการด าเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม 
รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

  เทศบาลต าบลแม่เมาะ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) ซึ่ง
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้น แต่การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ผู้บริหาร และเพ่ือบรรเทาปัญหาความ เดือดร้อน ความ
ต้องการของประชาชน ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังมิได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563) ซึ่งบางโครงการที่บรรจุ
ไว้ไม่ตรงกับรายละเอียดโครงการ ดังนั้น เทศบาลต าบลแม่เมาะ จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) ข้อ 9 ให้ยกเลิก
ความใน ข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ 22 เพ่ือให้ประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 

  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ” 

  ข้อ 10 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

  “ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ” 

  



   

  ฉะนั้น เทศบาลต าบลแม่เมาะ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564) เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความจ าเป็นของประชาชน    
ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และใช้เป็นกรอบในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2564)  
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง  
 

 

บทน ำ 
 

  ตามที่เทศบาลต าบลแม่เมาะได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) โดยเทศบาล ให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งในส่วนของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เสร็จสิ้นและได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ พ.ศ. 2561 – 
2565 เรียบร้อยแล้วนั้น 

  ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ผู้บริหาร และเพ่ือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังมิได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และแก้ไขเพ่ิมเติม และบางโครงการที่บรรจุไว้ไม่ตรงกับรายละเอียดโครงการ ดังนั้น 
เทศบาลต าบล   แม่เมาะ จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
3 (พ.ศ. 2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) ข้อ 22 โดยให้เป็นอ านาจคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคม
ท้องถิ่น กรณีเทศบาลจะต้องจัดส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง เห็นชอบแผนและให้นายกฯ 
ประกาศต่อไป 
 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  แผนพัฒนา  หมายความว่า  แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  “โครงการพัฒนา” หมายความว่า  โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
 

2.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2564) 

  2.1 เพ่ือให้การจัดท าโครงการในการแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564) มีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และสถานการณ์ปัจจุบันมาก
ที่สุด 

  2.2 เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 



2 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2564)  
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง  
 

 

  2.3 เพ่ือเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการในการก่อสร้าง และพ้ืนที่จะด าเนินการให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และใกล้เคียงมากที่สุด 

  2.4 ความจ าเป็นในด้านการจัดหา วัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ทดแทนวัสดุครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพตามกาลเวลา ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและสามารถบริการประชาชนได้
อย่างเต็มศักยภาพ 

  2.5 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
พัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

3. ขั้นตอนการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2564) 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) ข้อ 9 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ 22 เพ่ือให้ประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 

  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ” 

  ข้อ 10 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1 และข้อ 22/2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

  “ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ” 

  เทศบาลต าบลแม่เมาะได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) ตามรายละเอียดที่
กล่าวมาข้างต้นครบทุกขั้นตอนที่ก าหนดไว้ และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการ
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 



(แบบ ผ.01)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

บญัชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เพ่ิมเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
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แบบ ผ. 01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 1 2,500,000 2 15,300,000 16 40,400,000 18 58,200,000

1 2,500,000 2 15,300,000 16 40,400,000 18 58,200,000

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 600,000 2 600,000
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
2.4 แผนงานการเกษตร

2 600,000 2 600,000รวม

2) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการอนุรกัษ์และ
บรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม

                      บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จงัหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ป2ี562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

1) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - 
สาธารณปูการ

รวม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 3
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ป2ี562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3.3 แผนงานศาสนา วฒันธรรมและ
นันทนาการ

3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
3.5 แผนงานการเกษตร 2 200,000 2 200,000

2 200,000 2 200,000

4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 250,000 1 250,000
4.2 แผนงานสาธารณสุข 3 20,145,000 3 20,145,000
4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 70,000 2 70,000
4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 40,000 2 40,000
4.5 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

4.6 แผนงานศาสนา วฒันธรรมและ
นันทนาการ

3 600,000 3 600,000

4.7 แผนงานงบกลาง
11 21,105,000 11 21,105,000

3) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การทอ่งเที่ยว

รวม

4) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและสุข
ภาวะอนามัย

รวม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 4
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ป2ี562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

5.1 แผนงานการศึกษา 11 8,980,000 11 8,980,000

5.2 แผนงานศาสนา วฒันธรรมและ
นันทนาการ

4 1,000,000 4 1,000,000

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

15 9,980,000 15 9,980,000

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 220,000 5 220,000
6.2 แผนงานการศึกษา 2 480,000 2 480,000
6.3 แผนงานสาธารณสุข
6.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน
6.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 20,000 1 20,000
6.6 แผนงานเคหะและชุมชน

8 720,000 8 720,000

1 2,500,000 2 15,300,000 54 73,005,000 56 90,805,000

รวม

6) ยุทธศาสตรด์้านการเมืองและการพัฒนา
องค์กร

รวม

รวมทัง้สิ้น

5) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษาและ  
ภมูิปญัญา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 5



โครงการพัฒนาที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนพัฒนาชุมชน

บญัชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง
(แบบ ผ.01-1)
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แบบ ผ. 01/1

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

 -  -  -  -  -  -  -  - 57 56,954,000 57 56,954,000

 -  -  -  -  -  -  -  - 57 56,954,000 57 56,954,000รวมทัง้สิ้น

โครงการพัฒนาทีน่ ามาจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้านและ

แผนพัฒนาชมุชน

รวม 5 ปี

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา ทีน่ าจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชมุชน
เทศบาลต าบลแมเ่มาะ อ าเภอแมเ่มาะ จังหวัดล าปาง

ปี 2561 ป2ี562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 6



เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง
(แบบ ผ.02)

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เปลีย่นแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน

และอาคารประกอบ(แบบ
แปลนมาตรฐาน สน.ศท.ชั้นลอย
 ขนาด 20X45 (แผนพัฒนาฯ 
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 2 
หน้า 20 ล าดับ 25)

เพื่อใหโ้รงเรียนมีความเปน็
ระเบยีบด้านอาคารสถานที่
เกิดความปลอดภยัส าหรับ
เด็กและผู้มาใช้บริการ
ตลอดจนได้มาตรฐานด้าน
อาคารสถานที่

(1) โดยท าการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์(แบบ
แปลนมาตรฐาน สน.ศท.
ชั้นลอย ขนาด 20X45  
จ านวน 1 อาคาร (2) ตาม
แบบแปลนของ กรม
ส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ่นหรือ ทต.แม่เมาะ

7,200,000 
เดิม : ปี 2564

ประชาชนร้อยละ
 80 มีความพงึ
พอใจในระบบ
การบริหาร
จัดการด้าน
อาคารสถานที่
ของโรงเรียน
เทศบาลแม่เมาะ

โรงเรียนมี
อาคาร
สถานที่ได้
มาตรฐานที่
ปลอดภยั
ส าหรับเด็ก
และประชาชน

 กองการศึกษาฯ 
  / กองช่าง   
(งบอดุหนนุ

เฉพาะกจิ กรม
ส่งเสริมฯ)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2564)

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 5 สรา้งเสรมิและพัฒนาจังหวัดล าปางใหม้ีความพรอ้มรองรบัการเปน็ศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเปน็ระบบ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 7



8

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ

2 โครงการก่อสร้างอาคาร
ปฏบิติังานและศูนย์บริการ 
One Stop Service เทศบาล
ต าบล แม่เมาะ

(1) เพื่อใช้ในการปฎบิติังาน
ของกองคลังและส่วน
ราชการอื่น ของเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ      (2) 
จัดเก็บเอกสารทางราชการ
ของเทศบาลต าบลแม่เมาะ 
(3) เพื่อใหบ้ริการ
ประชาชนอย่างสะดวก
รวดเร็ว ณ จุดเดียว

(1)  โดยท าการก่อสร้าง 
อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น 
ขนาดกวา้ง ไม่น้อยกวา่ 
15.00 เมตร ยาวไม่น้อย
กวา่ 51.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ใช้สอยโดยรวมไม่     
 น้อยกวา่ 2,200 ตาราง
เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบล
แม่เมาะ

 25,000,000 ประชาชนที่มาใช้
บริการฯ ร้อยละ 
60 มีความพงึ
พอใจต่ออาคาร 
อยู่ในระดับดี

(1) เจ้าหนา้ที่
มสีถานที่ที่
เหมาะสมใน
การบริการ
ประชาชน  
(2) มสีถานที่
ส าหรับจัดเกบ็
เอกสาร
ราชการอย่าง
เปน็ระเบยีบ 
และเหมาะสม
  (3) สามารถ
ใหบ้ริการ
ประชาชน
อย่างสะดวก
รวดเร็ว ณ จุด
เดียว

 กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 8



9

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ

3 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร
และอาคารประกอบอาหาร
โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 194 ล าดับ 139)

เพื่อใหโ้รงเรียนเทศบาล  
แม่เมาะมีโรงอาหารและ
อาคารประกอบอาหารที่ถูก
สุขลักษณะตามหลัก
โภชนาการและได้รับการ
รับรองมาตรฐานจาก
กระทรวงสาธารณสุข

(1) ก่อสร้างโรงอาหาร 
จ านวน 1 หลัง หรือ (2) 
ตามแบบแปลนของ ทต.
แม่เมาะ

15,000,000 
เดิม : ปี 2563

ประชาชนร้อยละ
 80 มีความพงึ
พอใจในระบบ
การบริหาร
จัดการด้าน
อาคารสถานที่
ของโรงเรียน
เทศบาลแม่เมาะ

โรงเรียน
เทศบาล    
แม่เมาะมี
อาคารโรง
อาหารและ
อาคาร
ประกอบ
อาหารที่ถูก
สุขลักษณะ
ตามหลัก
โภชนาการ
และได้รับ
การรับรอง
มาตรฐาน
จาก
กระทรวง
สาธารณสุข

กองการศึกษาฯ
 / ร.ร.เทศบาล
แม่เมาะ

3 โครงการ  -  - 25,000,000 15,000,000 7,200,000  -  -  - 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 9
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสร้างจิตส านึกใหแ้ก่

ประชาชนในการบ าบดัน้ าเสีย
ครัวเรือน (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 
หน้า 215 ล าดับที่ 37)

1. เพื่อใหผู้้รับการอบรม
ได้รับความรู้ความเข้าใจใน
เร่ืองการจัดการน้ าเสียใน
ครัวเรือน ชุมชนและ
สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 2. เพื่อใหผู้้เข้ารับการ
อบรมได้รับความรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองทรัพยากรน้ า
และการใช้น้ าอย่างประหยัด
 (เปล่ียนแปลงวัตถปุระสงค์)

อบรมใหค้วามรู้และสร้าง
จิตส านึกใหแ้ก่แกนน าหรือ
ตัวแทนหมู่บา้นในเขต
เทศบาลต าบลแม่เมาะ 
จ านวน 48 คน     
(เปล่ียนแปลงกลุ่มเปูาหมาย)

30,000 ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความพงึ
พอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับมาก

1. แหล่งน้ า
สาธารณะใน
ต าบลแมเ่มาะ
มคุีณภาพดีขึ้น
 2. ปญัหาหรือ
ข้อร้องเรียน
เกี่ยวกบั
มลพษิทางน้ า
ลดลง

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2564)

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 6 ส่งเสรมิการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการอนุรกัษ์และบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 10



11

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการอนุรกัษ์และบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการบริหารจัดการขยะของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นของ
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม
แบบครบวงจรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัล าปาง (แผนพัฒนา
ท้องถิน่ฯ ฉบับที ่2/2563 หน้า 25 ล าดับที ่4)

เพื่อใหก้ารก าจัดขยะ     
มูลฝอยของเทศบาลฯ 
เปน็ไปอย่างถูกต้องตาม
หลักสุขาภบิาลและอนามัย
ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนในเขตเทศบาลฯ
 ที่ขอรับบริการในการเก็บ
ขนและก าจัดขยะมูลฝอย

420,000 
เดิม : 375,000

ร้อยละ 100 ของ
ขยะมูลฝอยที่
เก็บขนได้
สามารถส่งก าจัด
อย่างถูกต้องตาม
หลักสุขาภบิาล
และอนามัย
ส่ิงแวดล้อม

ขยะมูลฝอยที่
เก็บขนได้
สามารถส่ง
ก าจัดอย่าง
ถูกต้องตาม
หลัก
สุขาภบิาล
และอนามัย
ส่ิงแวดล้อม

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการ  -  - 600,000  -  -  - 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 11
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชื

สมุนไพรตามแนวพระราชด าริฯ 
(ย้ายแผนงาน)

เพี่อใหป้ระชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับผลผลิตทาง
การเกษตรและสมุนไพร 
และสามารถจัดจ าหน่าย 
สร้างรายได้ใหแ้ก่ชุมชน

ประชาชนในต าบลแม่เมาะ 100,000 กลุ่มประชาชนที่
มีความสนใจใน
ด้านเกษตรและ
สมุนไพร มีความ
พงึพอใจต่อ
โครงการฯ

ประชาชนมี
ความรู้เกีย่วกบั
ผลผลิตทาง
การเกษตรและ
สมนุไพร และ
สามารถจัด
จ าหนา่ย สร้าง
รายได้ใหแ้กชุ่มชน

กองสวสัดิการฯ

2 โครงการส่งเสริมเกษตร
พอเพยีงตามทฤษฎตีามรอยพอ่ 
(ย้ายแผนงาน)

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
ท าการเกษตรแบบพอเพยีง
ตามแนวทางของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรอดุลยเดชฯ

ประชาชนในต าบลแม่เมาะ 100,000 ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 60มี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจใน
เศรษฐกิจพอเพยีง

กองสวสัดิการฯ

รวม 2 โครงการ  -  - 0 0 0 0 200,000  -  -  - 

    3.5 แผนงานการเกษตร

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2564)

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 1 ส่งเสรมิและพัฒนาใหเ้ปน็แหล่งผลิตฯ ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ส่งเสรมิและพัฒนาสินค้าฯ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 12



13

แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปอูงกันและควบคุม

โรคพษิสุนัขบา้ ประจ าป ี2565 
(แผนพัฒนาท้องถิน่ หน้า 259 ล าดับที ่3 - 
แกไ้ขชื่อโครงการ)

เพื่อปอูงกันการระบาดของ
โรคพษิสุนัขบา้

สุนัขและแมวในเขต
เทศบาลต าบลแม่เมาะ 
ประมาณ 3,000 ตัว

120,000 ประชาชนที่เล้ียง
สุนัขและแมวมี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

ปอูงกันการ
ระบาดของโรค
พษิสุนัขบา้ในเขต
เทศบาลต าบล 
แม่เมาะ

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รวม 1 โครงการ  -  - 120,000  -  -  - 

    4.2 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2564)

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 4 เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเ้ปน็สังคมแหง่การเรยีนรูฯ้
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 13
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมทกัษะการวา่ยน้ า

 (แผนพัฒนาฯ หน้า 284 ล าดับ 5)
เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลแม่เมาะมีทกัษะใน
การวา่ยน้ า (เปล่ียนแปลง
วัตถุประสงค์)

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขตต าบลแม่
เมาะ

300,000 เด็ก เยาวชน 
และประชาชนใน
เขตต าบลแม่เมาะ
ได้รับการพฒันา
ทกัษะวา่ยน้ า 
ร้อยละ 80

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ได้รับการอบรม
เพิ่มทกัษะการ
วา่ยน้ า

กองการศึกษาฯ

รวม 1 โครงการ  -  - 300,000  -  -  - 

    4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2564)

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 4 เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเ้ปน็สังคมแหง่การเรยีนรูฯ้
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 14
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการตลาดนัดวชิาการ

การจัดการศึกษาทอ้งถิ่น
อ าเภอแม่เมาะประจ าป ี(แผน
พัฒนาฯ หน้า 290 ล าดับ 5)

เพื่อจัดแสดงผลงานทาง
วชิาการของบคุลากรครู
และผลงานนักเรียน 
ส่งเสริมใหม้ีการร่วมมือ
เปน็เครือข่ายเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการจัด
การศึกษาอย่างแทจ้ริง 
(เปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์)

เด็ก ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง และ
ประชาชน

     80,000 
เดิม : ปี 2564

เด็ก ครู 
ประชาชน ร้อย
ละ 80 ได้รับ
ประโยชน์จาก
กิจกรรมด้าย
การจัดการ
ศึกษาทอ้งถิ่น

เด็กและครู
ได้รับการ
พฒันา
แลกเปล่ียน
เรียนรู้ผลงาน
ด้านการจัด
การศึกษา
ทอ้งถิ่น

กองการศึกษาฯ

รวม 1 โครงการ  -  -       80,000  -  -  - 

    5.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2564)

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 4 เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเ้ปน็สังคมแหง่การเรยีนรูฯ้
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

5. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษาและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 15
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดงานประเพณี

ลอยกระทงประจ าปี (แผน
พัฒนาฯ หน้า 294 ล าดับ 1)

(1) เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีทอ้งถิ่น  (2) 
เพื่อใหป้ระชาชนในเขต
พื้นที่ได้มีกิจกรรม
ประเพณีทอ้งถิ่นร่วมกัน

ส่วนราชการ ประชาชน
ในเขตต าบลแม่เมาะ  
หมู่ 1 - 12

    350,000 
เดิม : ปี 2564

ประชาชนร้อย
ละ 80 ร่วมกัน
สืบสาน
ประเพณีทอ้งถิ่น

ธ ารงไวซ่ึ้ง
ประเพณี อันดี
งามของประเทศ
 และชุมชน
ทอ้งถิ่น

กองการศึกษาฯ

รวม 1 โครงการ  -  -      350,000  -  -  - 

    5.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2564)

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 4 เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเ้ปน็สังคมแหง่การเรยีนรูฯ้
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

5. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษาและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 16
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรมครูและบคุลากรกอง
การศึกษาฯ สังกัดเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ (แผนพัฒนาฯ หน้า 
317 ล าดับ 1)

เพื่อใหค้รูและบคุลากรกอง
การศึกษาฯ มีโอกาสปฏบิติั
ธรรม ได้ศึกษาธรรมะที่
เข้าใจง่าย และน ามาใช้ได้
จริงในชีวติประจ าวนั 
(เปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์)

บคุลากรกองการศึกษา
สังกัดเทศบาลต าบล      
แม่เมาะ ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กและโรงเรียนเทศบาล
แม่เมาะ

130,000 ผู้เข้าอบรมได้น า
ความรู้ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรมไปใช้ได้
ในชีวติประจ าวนั
 ร้อยละ 80

บคุลากรกอง
การศึกษาสังกัด
เทศบาลต าบล 
แม่เมาะสามารถ
น าหลักธรรมมา
ประยุกต์ใช้ใน
การปฏบิติังาน

กองการศึกษาฯ

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนจัดงาน
วนัเด็กแหง่ชาติประจ าป ี(แผน
พัฒนาฯ หน้า 317 ล าดับ 2)

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กได้ร่วม
กิจกรรมและให้
ความส าคัญกับเด็กและ
เยาวชน

เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อแสดง
ความสามารถต่างๆ

350,000 เด็กและเยาวชน 
ร้อยละ 80 ใน
เขตพื้นที่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมตาม
โครงการ

เด็กมีกิจกรรม
ร่วมกันในวนัเด็ก
แหง่ชาติ

กองการศึกษาฯ

รวม 1 โครงการ  -  - 480,000  -  -  - 

    6.2 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2564)

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 4 เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเ้ปน็สังคมแหง่การเรยีนรูฯ้
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 5 การบรหิารและพัฒนาองค์กร

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 17



เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง
(แบบ ผ.02)

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างร้ัวรอบศูนย์

วฒันธรรมอ าเภอแม่เมาะ 
พร้อมปรับภมูิทศัน์ บา้นเมาะ
หลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ      
อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อก่อสร้างเขตร้ัวรอบ
ศูนย์วฒันธรรมและปรับ
ภมูิทศัน์ใหม้ีความสวยงาม 
เปน็เอกลักษณ์ และรองรับ
นักทอ่งเที่ยว

(1) โดยท าการก่อสร้างร้ัว
รอบศูนย์วฒันธรรมอ าเภอ
แม่เมาะ และซุ้มประตูเข้า
 ความยาวรวมไม่น้อยกวา่
 650.00 เมตร พร้อมปรับ
ภมูิทศัน์และอื่นๆ        (2)
 ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

6,000,000 ประชาชนและ
นักทอ่งเที่ยว 
ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการ อยู่ใน
ระดับดี

ศูนย์
วัฒนธรรม
อ าเภอแม่
เมาะ มคีวาม
สวยงาม เปน็
เอกลักษณ์
และสามารถ
รองรับ
นกัท่องเที่ยวได้

กองช่าง 
(นโยบายนายก)

    1.2 แผนงานด้านอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2564)

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 5 สรา้งเสรมิและพัฒนาจังหวัดล าปางใหม้ีความพรอ้มรองรบัการเปน็ศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเปน็ระบบ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 18



19

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานด้านอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ

2 โครงการปรับปรุงทางขึ้น - ลง
และลานจุดลอยกระทง บริเวณ
สระน้ าเฉลิมพระเกียรติฯ บา้น
เมาะหลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ 
อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อปรับปรุงทางขึ้น-ลง
และลานจุดลอยกระทงเดิม
ที่ช ารุดใหอ้ยู่ในสภาพที่ดี 
และใช้งานได้อย่าง
เหมาะสม ปลอดภยั

(1) โดยท าการปรับปรุง
ทางขึ้น-ลงและลานจุด
ลอยกระทง ขนาดกวา้งไม่
น้อยกวา่ 6.00 เมตร ยาว
เฉล่ียไม่น้อยกวา่ 56.00 
เมตร พร้อมไฟส่องสวา่ง
และอื่นๆ (2) ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
แม่เมาะ

820,000 ประชาชนที่มาใช้
สถานที่ดังกล่าว 
ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการ อยู่ใน
ระดับดี

ทางขึ้น-ลง
และลานจุด
ลอยกระทง
อยู่ในสภาพที่
ดี และใช้งาน
ได้อย่าง
เหมาะสม 
ปลอดภยั

กองช่าง 
(นโยบายนายก)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 19
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานด้านอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ

3 โครงการก่อสร้างหอ้งน้ าศูนย์
วฒันธรรมอ าเภอแม่เมาะ บา้น
เมาะหลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ 
อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อใหร้องรับการบริการ
ใหแ้ก่ประชาชนและ
นักทอ่งเที่ยวที่มายังศูนย์
วฒันธรรมอ าเภอแม่เมาะ

(1) โดยท าการก่อสร้าง
หอ้งน้ า จ านวน 1 หลัง 
แยก ชาย-หญิง พร้อมทั้ง
หอ้งน้ าส าหรับคนพกิาร 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 12.50 เมตร และอื่นๆ
 (2) รายละเอียดตามแบบ
แปลน ทต.แม่เมาะ

800,000 ประชาชนและ
นักทอ่งเที่ยวที่มา
ใช้สถานที่
ดังกล่าว ร้อยละ 
80 มีความพงึ
พอใจต่อโครงการ
 อยู่ในระดับดี

ประชาชน
และ
นักทอ่งเที่ยว
ที่มาศูนย์
วฒันธรรม
อ าเภอแม่
เมาะ มี
หอ้งน้ าไวใ้ช้
บริการ อย่าง
เหมาะสม 
สะอาด 
ปลอดภยั
และมีความ
สวยงาม

กองช่าง 
(นโยบายนายก)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 20
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานด้านอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ

4 โครงการก่อสร้างอาคารงาน
ปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั
 (ศูนย์หว้ยเปด็) บา้นหว้ยเปด็ 
หมู่ที่ 1 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 
จ.ล าปาง

เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่ มีสถานที่
ปฏบิติังานและเก็บรักษา
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ พร้อม
ทั้งที่จอดรถราชการได้อย่าง
เหมาะสม

(1) โดยท าการก่อสร้าง
อาคาร ขนาดกวา้ง 10.00 
เมตร ยาวประมาณ 10.00
 เมตร และอื่นๆ  (2) ตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ

980,000 เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนที่มาใช้
บริการ ร้อยละ 
80 มีความพงึ
พอใจต่อ
โครงการก่อสร้าง
ดังกล่าวอยู่ใน
ระดับดี

เจ้าหน้าที่ มี
สถานที่
ปฏบิติังาน
และเก็บรักษา
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ 
พร้อมทั้งที่
จอดรถ
ราชการได้
อย่าง
เหมาะสม

ส านักปลัด

5 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์
โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ

เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์ของ
โรงเรียนใหส้วยงาม เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน

(1) จัดสวนหย่อมเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวบริเวณหน้า
หอ้งน้ า ทางเชื่อมระหวา่ง
อาคารช้างแก้วและอาคาร
ผาช้าง (2) อื่นๆ หรือ (3) 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

300,000 ประชาชนร้อยละ
 80 มีความพงึ
พอใจด้านอาคาร
 สถานที่ภายใน
โรงเรียน

โรงเรียน
เทศบาลแม่
เมาะ มี
สวนหย่อมที่
สวยงาม เอื้อ
ต่อการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน

กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 21
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานด้านอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ

6 โครงการก่อสร้างหอถังส่งน้ า 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ บา้นใหม่นาแขม
 หมู่ที่ 7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 
จ.ล าปาง

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนและ
บคุลากรในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กฯ มีน้ าใช้ส าหรับการ
บริโภคและอุปโภคอย่าง
เพยีงพอ

(1) โดยท าการก่อสร้างหอ
ถังส่งน้ า ขนาดความสูงไม่
น้อยกวา่ 12.00 เมตร 
พร้อมถังเก็บน้ า และอื่นๆ
 หรือ (2) ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลแม่เมาะ

400,000 เด็กนักเรียน 
ผู้ปกครองและ
บคุลากรใน ศพด.
 ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการดังกล่าว
อยู่ในระดับดี

เด็กนักเรียน
และบคุลากร
ในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กฯ มี
น้ าใช้ส าหรับ
การบริโภค
และอุปโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการศึกษา 
(ศพด.ทต.แม่เมาะ)

7 โครงการปรับปรุงติดต้ังประตู
เข้า-ออก ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลแม่เมาะ บา้น
ใหม่นาแขม หมู่ที่ 7 ต.แม่เมาะ 
อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อปรับปรุงประตูของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ ใหม้ีความ
ปลอดภยัแก่ชีวติและ
ทรัพย์สิน

(1) โดยท าการติดต้ัง
ประตูสแตนเลส จ านวน 3
 ชุด และอื่นๆ หรือ (2) 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

200,000 เด็กนักเรียน 
ผู้ปกครองและ
บคุลากรใน ศพด.
 ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการดังกล่าว
อยู่ในระดับดี

เด็กนักเรียน 
ผู้ปกครอง
และบคุลากร
ในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กฯ
ได้รับความ
ปลอดภยัทั้ง
ชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองการศึกษา 
(ศพด.ทต.แม่เมาะ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 22
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานด้านอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ

8 โครงการก่อสร้างเสาธงและ
ฐานพระพทุธรูปศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลแม่เมาะ

เพื่อเปน็สถานที่ประกอบ
กิจกรรมต่างๆและสร้าง
ขวญัและก าลังใจใหแ้ก่เด็ก
นักเรียนและบคุลากรใน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ

(1) โดยท าการก่อสร้างเสา
ธง สูง 9.00 เมตร พร้อม
ฐานพระพทุธรูป และอื่นๆ
 หรือ (2) ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลแม่เมาะ

350,000 เด็กนักเรียน 
ผู้ปกครองและ
บคุลากรใน ศพด.
 ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการดังกล่าว
อยู่ในระดับดี

เด็กนักเรียน
และบคุลากร
ในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กฯ มี
สถานที่
ส าหรับ
ประกอบ
กิจกรรม

กองการศึกษา 
(ศพด.ทต.แม่เมาะ)

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลแม่เมาะ บา้น
ใหม่นาแขม หมู่ที่ 7 ต.แม่เมาะ 
อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาลฯ ใหอ้ยู่ใน
สภาพที่ดี เหมาะสมและมี
ความปลอดภยั

(1) โดยปรับปรุงหรือ
ซ่อมแซมอาคารเรียน 
เปล่ียนประตู เปล่ียนโถ
ปสัสาวะชาย จ านวน 8 
ชุดและอื่นๆ หรือ (2) ตาม
แบบแปลนของ ทต.แม่
เมาะ

150,000 เด็กนักเรียน 
ผู้ปกครองและ
บคุลากรใน ศพด.
 ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการดังกล่าว
อยู่ในระดับดี

อาคารเรียน
ของศูนย์
พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลฯ
 มีสภาพที่ดี 
เหมาะสม
และมีความ
ปลอดภยั

กองการศึกษา 
(ศพด.ทต.แม่เมาะ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 23
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานด้านอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ

10 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ บา้น
เมาะหลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ 
อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนของโรงเรียน
เทศบาลแม่เมาะ ใหอ้ยู่ใน
สภาพที่ดี เหมาะสมและมี
ความปลอดภยั

(1) ซ่อมแซมหลังคา 
อาคารกาสะลอง  อาคาร
ผาช้าง (2) ซ่อมแซมราง
รินบริเวณทางเดิน
เชื่อมต่ออาคารช้างแก้ว
และอาคารกาสะลอง(3) 
ติดต้ังเหล็กดัดหน้าต่าง
อาคารช้างแก้ว (4) 
เปล่ียนกระดานไวทบ์อร์ด
ในหอ้งเรียนอาคารช้าง
แก้วและอาคารกาสะลอง 
และอื่นๆ (5) รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาล
ก าหนด

200,000 เด็กนักเรียน 
ผู้ปกครองและ
บคุลากรใน
โรงเรียนเทศบาล
แม่เมาะ ร้อยละ 
80 มีความพงึ
พอใจต่อ
โครงการดังกล่าว
อยู่ในระดับดี

อาคารเรียน
ของโรงเรียน
เทศบาลแม่
เมาะ มี
สภาพที่ดี 
เหมาะสม
และมีความ
ปลอดภยั

กองการศึกษา 
(รร.เทศบาลแมเ่มาะ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 24
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานด้านอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ

11 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม
สนามเด็กเล่นศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลแม่เมาะ

เพื่อใหส้นามเด็กเล่นศูนย์
พฒันาเด็กเล็กฯ สามารถ
ใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภยั

(1) โดยท าการก่อสร้าง
หลังคาคลุมสนามเด็กเล่น 
ขนาดกวา้ง 12.00 เมตร 
ยาว 15.00 เมตร จ านวน 
1 หลัง (2) อื่นๆ หรือ (3) 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

1,800,000 เด็กนักเรียน 
ผู้ปกครองและ
บคุลากรใน ศพด.
 ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการดังกล่าว
อยู่ในระดับดี

สนามเด็กเล่น
 ศพด.ทต.แม่
เมาะมีความ
เหมาะสม 
ปลอดภยั 
สามารถจัด
กิจกรรมได้

กองการศึกษา 
(ศพด.ทต.แม่เมาะ)

12 โครงการปรับปรุงสนามฟตุซอล 
โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ

เพื่อปรับปรุงพื้นสนามใหม้ี
ความเหมาะสม และสร้าง
ตาข่ายปอูงกันไม่ใหลู้กฟตุ
ซอล สร้างความเสียหาต่อ
อาคารข้างเคียง

(1) ปรับปรุงพื้นสนามเดิม
เปน็พื้นยางพาราเคลือบผิว
 ความหนา 6 มม.พื้นที่รวม
    ไม่น้อยกวา่ 875 ตาราง
เมตร พร้อมตีเส้น และ
อื่นๆ (2) ติดต้ังตาข่าย
ปอูงกันลูกฟตุซอล หรือ 
(3) รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
แม่เมาะก าหนด

500,000 ประชาชนที่มาใช้
สถานที่ดังกล่าว 
ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการ อยู่ใน
ระดับดี

นักกีฬามี
สนามฟตุซอล
ใช้เล่นกีฬาได้
อย่าง
เหมาะสม

กองการศึกษา 
(รร.เทศบาลแมเ่มาะ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 25
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานด้านอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ

13 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร
และอาคารประกอบอาหาร
โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ

เพื่อใหโ้รงเรียนเทศบาล  
แม่เมาะมีโรงอาหารและ
อาคารประกอบอาหารที่ถูก
สุขลักษณะตามหลัก
โภชนาการและได้รับการ
รับรองมาตรฐานจาก
กระทรวงสาธารณสุข

(1) ก่อสร้างโรงอาหาร 
จ านวน 1 หลัง หรือ (2) 
ตามแบบแปลนของ ทต.
แม่เมาะ

15,000,000 ประชาชนร้อยละ
 80 มีความพงึ
พอใจในระบบ
การบริหาร
จัดการด้าน
อาคารสถานที่
ของโรงเรียน
เทศบาลแม่เมาะ

โรงเรียน
เทศบาลแม่
เมาะมีอาคาร
โรงอาหาร
และอาคาร
ประกอบ
อาหารที่ถูก
สุขลักษณะ
ตามหลัก
โภชนาการ
และได้รับ
การรับรอง
มาตรฐาน
จาก
กระทรวง
สาธารณสุข

กองการศึกษา 
(รร.เทศบาลแมเ่มาะ)

14 โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลแม่เมาะ

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ส านักงานใหส้ามารถใช้งาน
ได้ดี เหมาะสม ปลอดภยั 
และสวยงาม

(1) โดยท าการซ่อมแซม
หลังคา ฝูา เพดาน ระบบ
ไฟฟาู และอื่นๆ (2) 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
แม่เมาะ

2,000,000 ประชาชนที่มาใช้
สถานที่ดังกล่าว 
ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการ อยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนและ
เจ้าหนา้ที่มี
สถานที่บริการ
ที่เหมาะสม 
ปลอดภยัและ
สวยงาม

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 26
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานด้านอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ

15 โครงการปรับภมูิสถาปตัยกรรม
อาคารส านักงานเทศบาลต าบล
แม่เมาะ

เพื่อใหอ้าคารส านักงานมี
ความสวยงามและเปน็
เอกลักษณ์

(1) โดยท าการปรับปรุง
งานสถาปตัยกรรมตัว
อาคาร (2) งานผนัง (3) 
งานตกแต่งอาคารภายนอก
 ภายในใหม้ีรูปทรงทาง
สถาปตัยกรรม (4) ตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ

2,000,000 ประชาชนที่มาใช้
สถานที่ดังกล่าว 
ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการ อยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนและ
เจ้าหนา้ที่มี
สถานที่บริการ
ที่เหมาะสม 
ปลอดภยัและ
สวยงาม

กองช่าง

16 โครงการติดต้ังระบบพลังงานโซ
ล่าเซลล์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟาู
ใชช้ส าหรับอาคาร ส านักงาน
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟาู
 และใช้พลังงานทดแทน 
ประหยัดพลังงาน

(1) ระบบพลังงานโซล่า
เซลล์ 1 ระบบ (2) 
รายละเอียดตามแบบ
แปลน ทต.แม่เมาะ ก าหนด

2,000,000 สามารถประหยัด
ค่าไฟฟาูได้ลง 
ร้อยละ 20

ส านกังาน
เทศบาลต าบล
แมเ่มาะ
ประหยัด
ค่าใช้จ่ายด้าน
ไฟฟาู

กองช่าง

16 โครงการ  -  - 0 0 0 300,000 33,200,000  -  -  - 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 27
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพและศึกษาดูงานด้าน
อาสาสมัครปอูงกันภยัฝุายพล
เรือน (อปพร.)

เพื่อเปน็การส่งเสริมและ
สนับสนุนให ้อปพร. และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
ศูนย์ อปพร. ทต.แม่เมาะ 
มีทกัษะความรู้ในการ
ช่วยเหลือด้านการปอูงกัน
ภยัเบื้องต้นในชุมชนและ 
ได้มีการศึกษาหาความรู้
จากหน่วยงานอื่นน ามา
พฒันาองค์กรและชุมชนใน
พื้นที่

สมาชิกอาสาสมัครปอูงกัน
ภยัฝุายพลเรือน (อปพร.) 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ของ ศูนย์ อปพร. ของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

250,000 ประเมินจาก
แบบประเมินผล
การฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และศึกษาดูงาน
ด้านอาสาสมัคร
ปอูงกันภยัฝุายพล
เรือน (อปพร.)

อปพร. และ
เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับศูนย์ 
อปพร. ทต.แม่เมาะ
 มีทักษะความรู้ใน
การช่วยเหลือด้าน
การปูองกันภัย
เบื้องต้นในชุมชน
และ ได้มีการศึกษา
หาความรู้จาก
หน่วยงานอื่นน ามา
พัฒนาองค์กรและ
ชุมชนในพื้นที่

ส านักปลัด 
(งานปอูงกัน)

รวม 1 โครงการ  -  - 250,000  -  -  - 

    4.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2564)

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 4 เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเ้ปน็สังคมแหง่การเรยีนรูฯ้
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 28
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมและเฝูาระวงั

ด้านสุขาภบิาลอาหาร
1. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้าน
การสุขาภบิาลอาหารใหก้ับ
ผู้สัมผัสอาหารและผู้
ประกอบกิจการด้านอาหาร
 2. เพื่อเปน็การเฝูาระวงั
ด้านสุขาภบิาลอาหารของ
ร้านอาหารใหเ้ปน็ไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

1. อบรมใหค้วามรู้
หลักสูตรการสุขาภบิาล
อาหารส าหรับผู้สัมผัส
อาหารและผู้ประกอบ
กิจการด้านอาหาร จ านวน
 50 คน 2. ติดตามและ
เฝูาระวงัด้านสุขาภบิาล
อาหารของร้านอาหารใน
เขตเทศบาล

25,000 1. ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ใน
เร่ืองการสุขาภิบาล
อาหาร โดยสามารถ
ท าแบบทดสอบหลัง
การอบรมได้คะแนน
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80
 2. ร้านอาหารที่แจ้ง
หรือได้รับอนุญาตใน
เขตเทศบาล ได้รับ
การตรวจสอบและ
เฝูาระวังด้าน
สุขาภิบาลอาหาร
อย่างน้อยร้อยละ 50

1. ผู้สัมผัสอาหาร
และ
ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารมี
ความรู้และ
สามารถประกอบ
กจิการได้อย่าง
ถูกต้องตาม
หลักการ
สุขาภบิาลอาหาร 
2. ประชาชนมี
ความมั่นใจมากขึ้น
ในการเลือกซ้ือ
และบริโภคอาหาร

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

    4.2 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2564)

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 4 เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเ้ปน็สังคมแหง่การเรยีนรูฯ้
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 29
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    4.2 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

2 โครงการควบคุมและปอูงกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19)

1. เพื่อเปน็การควบคุมและ
ปอูงกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 2. เพื่อใหป้ระชาชน
เขตเทศบาลต าบลแม่เมาะ
เข้าถึงและรับการฉีดวคัซีน
ได้โดยเร็วและทั่วถึง 3. 
เพื่อสร้างภมูิคุ้มกันหมู่ 
(Herd immunity) ใหก้ับ
ประชาชนในเขตเทศบาล 4.
 เพื่อตรวจหาเชื้อเบื้องต้น
แก่ประชาชน ลดการ
แพร่กระจายของไวรัสโคโร
นา

1. จัดหาวคัซีนปอูงกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควดิ-19) จ านวน 20,000
 โดส ส าหรับประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลแม่เมาะ
 จ านวน 10,000 คน 2. 
จัดหาชุดตรวจการติดเชื้อ
โควดิ-19 หรือ Antigen 
test kit 3. อุปกรณ์อื่นที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจ
และปอูงกันการติดเชื้อโค
วดิ-19

20,000,000 ร้อยละ 70 ของ
ประชาชน
กลุ่มเปาูหมาย
ได้รับการฉีด
วคัซีนปอูงกันโค
วดิ-19 หรือการ
ตรวจหาเชื้อไวรัส
โคโรนาเบื้องต้น

1. ลดความเส่ียง
ในการติดเชื้อ
โรคและลดความ
รุนแรงของโรคที่
อาจเกิดขึ้นกับ
ประชาชนกลุ่ม
เส่ียง 2. 
ประชาชน
สามารถกลับมา
ด ารงวถิีชีวติได้
อย่างปกติโดยเร็ว
 3. ตรวจเชื้อ
ไวรัสเบื้องต้นลด
การแพร่เชื้อ

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รวม 2 โครงการ  -  - 20,025,000  -  -  - 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 30
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 อุดหนุน กิ่งกาชาดอ าเภอ      

แม่เมาะ ตาม โครงการอุดหนุน
กิ่งกาชาดอ าเภอแม่เมาะ

เพื่อสนับสนุนและ
สงเคราะหผู้์ด้อยโอกาสใน
พื้นที่ต าบลแม่เมาะ ใหม้ี
คุณภาพชีวติที่ดี

กิจกรรมสาธารณกุศลตาม
พนัธกิจของเหล่ากาชาด

20,000 ผู้ด้อยโอกาสใน
พื้นที่มีความพงึ
พอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

ผู้ด้อยโอกาสใน
พื้นที่ได้รับการ
สงเคราะหใ์หม้ี
คุณภาพชีวติที่ดี

กองสวสัดิการ
สังคม

2 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ด้านการส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวติ

เพื่อใหค้วามช่วยเหลือ
ประชาชนหรือผู้มีรายได้
น้อยที่ได้รับความเดือดร้อน
ในการด ารงชีพ

กิจกรรมใหค้วาม
ช่วยเหลือประชาชน

50,000 ผู้ด้อยโอกาสใน
พื้นที่มีความพงึ
พอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

ผู้ด้อยโอกาสใน
พื้นที่ได้รับการ
สงเคราะหใ์หม้ี
คุณภาพชีวติที่ดี

กองสวสัดิการ
สังคม

รวม 2 โครงการ  -  - 70,000  -  -  - 

    4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2564)

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 4 เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเ้ปน็สังคมแหง่การเรยีนรูฯ้
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 31
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้

ประกอบกิจการและจัดต้ัง
เครือข่ายหอพกัต าบลแม่เมาะ

สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.หอพกั พ.ศ.
 2558

ผู้ประกอบกิจการหอพกั
และประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
50 คน

20,000 ประชาชนร้อยละ
 80 ที่เข้าร่วมมี
ความพงึพอใจใน
รูปแบบกิจกรรม

ผู้ประกอบ
กิจการหอพกั
และประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจใน พ.ร.บ.
 หอพกั พ.ศ. 
2558

กองสวสัดิการ
สังคม

    4.4 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2564)

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 4 เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเ้ปน็สังคมแหง่การเรยีนรูฯ้
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 32
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    4.4 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

2 อุดหนุน อ าเภอแม่เมาะ ตาม
โครงการสนับสนุนการจัดงาน
จัดงานร่ืนเริงและงานฤดูหนาว
และของดีนครล าปาง

เพื่อใหก้ลุ่มอาชีพในต าบล
แม่เมาะได้น าสินค้าออกจ า
หน่วยในงาน เปน็การเปดิ
ตลาดและเพิ่มรายได้ให้
กลุ่มอาชีพ

จัดนิทรรศการแสดงสินค้า
ชุมชน 1 จุด

20,000 กลุ่มอาชีพและ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมมีความพงึ
พอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

กลุ่มอาชีพใน
ต าบลแม่เมาะได้
น าสินค้าออกจ า
หน่วยในงาน 
เปน็การเปดิ
ตลาดและเพิ่ม
รายได้ใหก้ลุ่ม
อาชีพ

กองสวสัดิการ
สังคม

รวม 2 โครงการ  -  - 40,000  -  -  - 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 33
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการแข่งขันกีฬาสาน

สัมพนัธภ์าคีเครือข่ายปฐมวยั
ต าบลแม่เมาะ

เพื่อส่งเสริมความสามัคคี
ใหแ้ก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขตต าบลแม่
เมาะ

โรงเรียนในเขตต าบลแม่
เมาะ

100,000 เด็ก เยาวชน 
และประชาชนใน
เขตต าบลแม่เมาะ
 เกิดความสามัคคี
 ร้อยละ 80

เด็ก เยาวชน 
และประชาชนใน
เขตต าบลแม่
เมาะ เกิดความ
สามัคคี

กองการศึกษาฯ

2 โครงการแข่งขันกีฬาฟตุซอล 
ต้านยาเสพติด

(1) เพื่อส่งเสริมความ
สามัคคีใหแ้ก่ประชาชนใน
เขตต าบลแม่เมาะ (2)เพื่อ
ส่งเสริมใหใ้ช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์หา่งไกลยา
เสพติด

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในต าบลแม่เมาะ
 ได้ร่วมออกก าลังกายและ
เข้าร่วมแข่งขัน ไม่น้อยกวา่
 15 ทมี

200,000 เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ร้อยละ 80 หนัมา
ใช้เวลาวา่งในการ
เล่นกีฬาเพิ่มขึ้น

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
หนัมาสนใจใน
กิจกรรมด้าน
กีฬามากขึ้น

กองการศึกษาฯ

รวม 2 โครงการ  -  - 300,000  -  -  - 

    4.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2564)

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 4 เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเ้ปน็สังคมแหง่การเรยีนรูฯ้
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 34



35

แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรม “เทคนิคการ

จัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก
ปฐมวยั”

(1) เพื่อพฒันาครูให้
เพิ่มพนูความรู้ และน ามา
ถ่ายทอดได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ (2) เพื่อ
ส่งเสริมนักเรียนใหไ้ด้รับ
การส่งเสริมพฒันาการทั้ง
ส่ีด้าน  (3) เพื่อใหค้รูมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคนิคการเล่า
นิทาน

ครูและบคุลากรสังกัด
กองการศึกษาฯ 
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

50,000 ครูและบคุลากร
สังกัดกอง
การศึกษาฯ ได้รับ
เทคนิคการจัด
ประสบการณ์
ส าหรับเด็ก
ปฐมวยั ร้อยละ 
80

ครูและ
บคุลากรสังกัด
กองการศึกษาฯ
 มีความรู้ความ
เข้าใจเทคนิค
การจัด
ประสบการณ์
ส าหรับเด็ก
ปฐมวยั

กองการศึกษาฯ

    5.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2564)

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 4 เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเ้ปน็สังคมแหง่การเรยีนรูฯ้
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

5. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษาและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 35
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    5.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

5. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษาและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เด็กปฐมวยัทอ้งถิ่นไทยผ่าน
การเล่น

เพื่อพฒันาเด็กใหค้รบทั้ง 
4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ 
จิตใจ ด้านสังคม และ
ด้านสติปญัญา

เด็ก ศพด.ทต.แม่เมาะ 
ร้อยละ 100

50,000 เด็ก ศพด.ทต.แม่
เมาะ ร้อยละ 80
มีพฒันาการครบ
ทั้ง 4 ด้าน

เด็ก ศพด.ทต.
แม่เมาะ มี
พฒันาการครบ
ทั้ง 4 ด้าน

กองการศึกษาฯ /
 ศพด.ทต.แม่เมาะ

3 โครงการจัดการศึกษาปฐมวยั
แบบ new normal

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กได้รับ
การพฒันาอย่างต่อเนื่อง

เด็ก ศพด.ทต.แม่เมาะ 
ร้อยละ 100

50,000 เด็ก ศพด.ทต.แม่
เมาะ ร้อยละ 80 
ได้รับการพฒันา
อย่างต่อเนื่อง

เด็ก ศพด.ทต.
แม่เมาะ ได้รับ
การพฒันา
อย่างต่อเนื่อง

กองการศึกษาฯ /
 ศพด.ทต.แม่เมาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 36
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    5.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

5. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษาและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

4 โครงการพฒันาโปรแกรม
บริหารงานวชิาการโรงเรียน

1. เพื่อพฒันาโปรแกรม
การบริหารงานวชิาการ
โรงเรียน
2. เพื่อใหโ้รงเรียนมี
โปรแกรมส าหรับจัดเก็บ
ประมวลผลงานด้าน
วชิาการอย่างเปน็ระบบ

โปรแกรมบริหารงาน
วชิาการ จ านวน 1 
โปรแกรม

500,000 ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 
ร.ร.เทศบาลแม่
เมาะ ร้อยละ 80
 มีความพงึพอใจ
ในโปรแกรม
บริหารงาน
วชิาการ

1. โรงเรียน
เทศบาลแม่
เมาะมี
โปรแกรมการ
บริหารงานด้าน
วชิาการ
2. โรงเรียนมี
โปรแกรม
ส าหรับจัดเก็บ
ประมวลผล
งานด้าน
วชิาการอย่าง
เปน็ระบบ

กองการศึกษาฯ /
 ร.ร.เทศบาลแม่เมาะ

5 อุดหนุน สถานศึกษาโรงเรียน
 แม่เมาะวทิยา ตามโครงการ
จ้างวทิยากรภาษาต่างประเทศ

เพื่อใหผู้้เรียนมีทกัษะใน
ด้านการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศ

จัดจ้างวทิยากรสอน
ภาษาต่างประเทศ

     700,000 นักเรียนได้รับ
การพฒันาด้าน
ภาษา ร้อยละ 80

เด็กนักเรียนมี
องค์ความรู้ด้าน
ภาษาต่าง 
ประเทศ

กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    5.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

5. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษาและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

6 อุดหนุน สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ
(ชุมชน 1) ตามโครงการจ้าง
วทิยากรภาษาต่างประเทศ

เพื่อใหผู้้เรียนมีทกัษะใน
ด้านการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษใน
ชีวติประจ าวนั

จัดจ้างวทิยากรสอน
ภาษาต่างประเทศ

400,000 นักเรียนได้รับ
การพฒันาด้าน
ภาษา ร้อยละ 80

เด็กนักเรียนมี
องค์ความรู้ด้าน
ภาษาต่าง 
ประเทศ

กองการศึกษาฯ

7 อุดหนุน สถานศึกษาโรงเรียน
วดับา้นแขม ตามโครงการ
จ้างวทิยากรภาษาต่างประเทศ

เพื่อใหผู้้เรียนมีทกัษะใน
ด้านการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษในหอ้งเรียน
และชีวติประจ าวนั

จัดจ้างวทิยากรสอน
ภาษาต่างประเทศ

260,000 นักเรียนได้รับ
การพฒันาด้าน
ภาษา ร้อยละ 80

เด็กนักเรียนมี
องค์ความรู้ด้าน
ภาษาต่าง 
ประเทศ

กองการศึกษาฯ

8 อุดหนุน วทิยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
 ตามโครงการจ้างวทิยากร
พเิศษเฉพาะทางเพื่อพฒันา
และส่งเสริมคุณภาพก้าวสู่
ไทยแลนด์ 4.0

เพื่อเตรียมโครงการจ้าง
วทิยากรพเิศษเฉพาะทาง
เพื่อพฒันาและส่งเสริม
คุณภาพส่งเสริมคุณภาพ
ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

จัดจ้างวทิยากรพเิศษ
เฉพาะทาง

170,000 นักเรียนมีความรู้
ความ สามารถ
เฉพาะทางใน
วชิาชีพสาขาที่
เรียนเพิ่มขึ้น

นักเรียนมี
ความรู้
ความสามารถ
เฉพาะทางใน
วชิาชีพสาขาที่
เรียนเพิ่มขึ้น

กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 38
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    5.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

5. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษาและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

9 อุดหนุน โครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรียนวดับา้นแขม

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนมี
อาหารกลางวนั
รับประทานอย่างเพยีงพอ

โรงเรียนวดับา้นแขม 
(โรงเรียนสังกัด 
สพป.ลป.เขต ๑  ใน
เขตต าบล
แม่เมาะ)

1,000,000 นักเรียนในเขต
พื้นที่ได้รับอาหาร
กลางวนัเพยีงพอ 
ร้อยละ 100

นักเรียนมี
พฒันาการด้าน
ร่างกายที่สมวยั

กองการศึกษาฯ

10 อุดหนุน โครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรียนอนุบาลแม่
เมาะ (ชุมชน ๑)

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนมี
อาหารกลางวนั
รับประทานอย่างเพยีงพอ

โรงเรียนอนุบาลแม่
เมาะ (ชุมชน 1) 
(โรงเรียนสังกัด 
สพป.ลป.เขต 1  ใน
เขตต าบลแม่เมาะ)

5,000,000 นักเรียนในเขต
พื้นที่ได้รับอาหาร
กลางวนัเพยีงพอ 
ร้อยละ 100

นักเรียนมี
พฒันาการด้าน
ร่างกายที่สมวยั

กองการศึกษาฯ

รวม 10 โครงการ  -  - 8,180,000  -  -  - 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 39
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริม

ศิลปวฒันธรรมภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

(1) เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษศิ์ลปะวฒันธรรม
ภมูิปญัญาทอ้งถิ่นไม่ให้
สูญหาย (2) เพื่อให้
ประชาชนในเขตพื้นที่ได้
มีกิจกรรมประเพณี
ทอ้งถิ่นร่วมกัน

ประชาชนและกลุ่ม
ผู้สูงอายุต าบลแม่เมาะ
 หมู่ 1-12

300,000 ประชาชนและ
กลุ่มผู้สูงอายุ
ต าบลแม่เมาะ 
ร้อยละ 80 
ร่วมกันส่งเสริม
ศิลปะวฒันธรรม
ภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

ธ ารงไวซ่ึ้ง
ประเพณี อันดี
งามของประเทศ
 และชุมชน
ทอ้งถิ่น

กองการศึกษาฯ

    5.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2564)

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 4 เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเ้ปน็สังคมแหง่การเรยีนรูฯ้
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

5. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษาและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 40
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    5.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ

5. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษาและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

2 โครงการข่วงผญาถ่ายทอด
ภมูิปญัญาวฒันธรรมทอ้งถิ่น

(1) เพื่อพื้นฟแูละ
อนุรักษภ์มูิปญัญาทอ้งถิ่น
ไม่ใหสู้ญหายและมีการ
สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น (2) 
เพื่อใหป้ราชญ์ชาวบา้น
ได้มีเวทกีารถ่ายทอดภมูิ
ปญัญา

เยาวชนและประชาชน 
ได้ร่วมกันฟื้นฟสืูบสาน
และถ่ายทอดภมูิปญัญา
ในทอ้งถิ่น

250,000 เยาวชนและ
ประชาชน ร้อย
ละ 80 ร่วมกัน
สืบสานภมูิ
ปญัญา
วฒันธรรม
ทอ้งถิ่น

เยาวชนและ
ประชาชน ได้
เรียนรู้และสืบ
สานภมูิปญัญา
วฒันธรรม
ทอ้งถิ่น

กองการศึกษาฯ

3 อุดหนุน สภาวฒันธรรม
อ าเภอแม่เมาะตามโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมตาม
ประเพณีและสืบสาน
วฒันธรรมทอ้งถิ่นของสภา
วฒันธรรมอ าเภอแม่เมาะ

เพื่ออนุรักษศิ์ลปะ
ประเพณีวฒันธรรม
ทอ้งถิ่นไม่ใหสู้ญหายไป

จัดกิจกรรมด้าน
วฒันธรรม ดังนี้   (1) 
อบรมตีกลองปูุจา
(2) การแข่งขันตีกลอง
ปูุจาและการแสดง
พื้นบา้น (3) อบรมการ
แสดงพื้นบา้น (ฟอูนเจิง)

100,000 ประชาชน
อนุรักษศิ์ลปะ 
ประเพณี
วฒันธรรม
ทอ้งถิ่นไม่ให้
สูญหายไป

การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
ประเพณีของ
อ าเภอ

กองการศึกษาฯ

รวม 3 โครงการ  -  - 650,000  -  -  - 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 41
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพฒันาความรู้เพิ่ม

ศักยภาพการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธปิไตย

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและ
เยาวชนในพื้นที่ 2. เพื่อ
สร้างจิตส านึกและการมี
ส่วนร่วมในชุมชนและรู้
บทบาทหน้าที่ของตนเอง
ตามระบอบประชาธปิไตย

ประชาชนและเยาวชนใน
พื้นที่ต าบลแม่เมาะ

40,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
ความรู้และน า
ความรู้ไปใช้
ประยุกต์ใช้

ประชาชน 
เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
การเมืองการ
ปกครอง 
บทบาทและ
หน้าที่ของ
ตนเองตาม
ระบอบ
ประชาธปิไตย

ส านักปลัด 
(ฝุายอ านวยการ)

    6.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2564)

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 4 เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเ้ปน็สังคมแหง่การเรยีนรูฯ้
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 5 การบรหิารและพัฒนาองค์กร

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 42
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    6.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

งบประมาณ

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร

2 โครงการเสริมสร้างความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต และปลูกฝัง
ทศันคติ วฒันธรรมที่ดีในการ
ต่อต้านการทจุริต

1. เพื่อปรับเปล่ียนฐาน
ความคิดของประชาชน ใหม้ี
จิตสาธารณะและเหน็แก่
ประโยชนส่์วนรวมมากกว่า
ประโยชนส่์วนตน 2. เพื่อ
ปลูกฝังจิตส านกึและค่านยิมที่
ดีในการต่อต้านการทจุริต
และประพฤติมชิอบ 3. 
เพื่อใหค้วามรู้แกป่ระชาชน
เพื่อปอูงกนัผลประโยชนท์บั
ซ้อน 4. เพื่อใหค้วามรู้แก่
ประชาชนได้รับการพฒันา
จิตใจและพฒันาตนเองใหม้ี
จิตสาธารณะเกดิความส านกึ
ร่วมในการเสริมสร้างสังคม
แหง่คุณธรรมและสมานฉันท์
ประพฤติตนเปน็พลเมอืงดี 
สร้างประโยชนใ์หแ้ก่
ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ สร้างจิตส านกึ
ในการกระท าความดี รู้จักการ
ให ้การเสียสละ

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชนใน
ต าบลแม่เมาะ

50,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
ความรู้และน า
ความรู้และมี
จิตส านึกในการ
ต่อต้านการทจุริต
และเข้าร่วมเปน็
เครือข่ายต่อต้าน
การทจุริต

1. ผู้เข้ารับการอบรม
ปรับเปล่ียนฐานความคิด
ของประชาชน ใหม้ีจิต
สาธารณะและเหน็แก่
ประโยชนส่์วนรวมมากกวา่
ประโยชนส่์วนตน 2. ผู้เข้า
รับการอบรมมีจิตส านกึ
และค่านยิมที่ดีในการ
ต่อต้านการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ 3. ผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้และ
ปอูงกันผลประโยชนท์บั
ซ้อน 4. ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับการพัฒนาจิตใจและ
พัฒนาตนเองใหม้ีจิต
สาธารณะเกิดความส านกึ
ร่วมในการเสริมสร้างสังคม
แหง่คุณธรรมและ
สมานฉันทป์ระพฤติตนเปน็
พลเมืองดี สร้างประโยชน์
ใหแ้ก่ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ สร้างจิตส านกึ
ในการกระท าความดี รู้จัก
การให ้การเสียสละ

ส านักปลัด 
(ฝุายอ านวยการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    6.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

งบประมาณ

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร

3 โครงการส่งเสริม พฒันาและ
ยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

เพื่อพฒันาและยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
เทศบาลแบบมีส่วนร่วม

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และบคุลากรในสังกัด
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

50,000 ร้อยละ 80 ของผู้
ร่วมโครงการ
ดังกล่าวมีความ
พงึพอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

กลุ่มเปาูหมายมี
ความรู้ความ
เข้าใจ และมี
ศักยภาพด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
การปอูงกันการ
ทจุริตประพฤติมิ
ชอบ

ส านักปลัด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 44
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    6.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

งบประมาณ

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร

4 โครงการขับเคล่ือนการจัดท า
แผนพฒันาหมู่บา้น (แผนชุมชน)

เพื่อใหชุ้มชนมีการบริหาร
จัดการชุมชนโดยใช้
แผนพฒันาหมู่บา้น (แผน
ชุมชน) เปน็กลไกในการ
ขับเคล่ือนน าไปสู่พฒันา
ทอ้งถิ่น

(1) ใหค้วามรู้เกี่ยวกับการ
จัดท าแผนพฒันาหมู่บา้น 
(แผนชุมชน) (2) จัดอบรม
ผู้น าชุมชน คณะกรรมการ
หมู่บา้น และประชาชนที่
สนใจ (3) ร่วมประชุมและ
จัดท าแผนพฒันาหมู่บา้น 
(แผนชุมชน) ร่วมกับ
หน่วยงาน (4) รวบรวม 
วเิคราะห ์และจัดท า
แผนพฒันาหมู่บา้น (แผน
ชุมชน)

50,000 ร้อยละ 80 ของผู้
ร่วมโครงการ
ดังกล่าวมีความ
พงึพอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี และมี
แผนพฒันา
หมู่บา้นเปน็ของ
ตนเอง

หมู่บา้น มี
แผนพฒันา
หมู่บา้น (แผน
ชุมชน) ใช้เปน็
กรอบในการ
พฒันาที่ก าหนด
โดยชุมชน 
น าไปสู่
แผนพฒันา
ทอ้งถิ่น

ส านักปลัด (งาน
แผน)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    6.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

งบประมาณ

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร

5 อุดหนุน องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นในพื้นที่อ าเภอแม่เมาะ 
ตามโครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นในระดับอ าเภอ 
อ าเภอแม่เมาะ จังหวดัล าปาง

เพื่ออุดหนุนศูนย์บริการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นระดับอ าเภอ

สนับสนุนกิจกรรมและ
การด าเนินงานของ
ศูนย์บริการร่วม

30,000 ร้อยละของ
กิจกรรมในการ
ด าเนินการของ
ศูนย์ปฏบิติัการฯ

การด าเนินการ
ของศูนย์ฯ มี
ประสิทธภิาพ
และเกิด
ประโยชน์ต่อ
ประชาชนและ
หน่วยงานของ 
อปท. ในพื้นที่

   ส านักปลัด 
(ฝุายอ านวยการ) /
 อบต.สบปาูด

รวม 5 โครงการ  -  - 0 0 0 0 220,000  -  -  - 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมสนับสนุน

ฌาปนกิจสงเคราะหต์ าบล     
แม่เมาะ

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ฌาปนกิจ
สงเคราะห ์พ.ศ. 2545

กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห ์
ประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 50 คน

20,000 ประชาชน ร้อย
ละ 80 ที่เข้าร่วม
มีความพงึพอใจ
ในรูปแบบกิจกรรม

กลุ่มฌาปนกิจ
สงเคราะหแ์ละ
ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจใน พ.ร.บ.
 ฌาปนกิจ
สงเคราะห ์พ.ศ. 
2545

กองสวสัดิการ
สังคม

รวม 1 โครงการ  -  - 20,000  -  -  - 

    6.5 แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2564)

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 4 เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเ้ปน็สังคมแหง่การเรยีนรูฯ้
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 5 การบรหิารและพัฒนาองค์กร

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
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เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง
(แบบ ผ.02/1)

โครงการพัฒนาที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนพัฒนาชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้างระบบระบาย

น้ า บา้นเลขที่ 134 ถึงบา้นเลขที่
 140 บา้นหว้ยเปด็ หมู่ที่ 1 ต.
แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อบรรเทาปญัหาน้ าทว่ม
ขังในชุมชน

(1) โดยท าการก่อสร้าง
รางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60 
เมตร ความยาว 94.00 
เมตร และอื่นๆ  (2) ตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ

480,000 ประชาชนใน
หมู่บา้นที่ได้รับ
ผลกระทบจาก
ปญัหาน้ าทว่มขัง 
ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชน
ได้รับการ
แก้ไขปญัหา
น้ าทว่มขังใน
หมู่บา้น

แผนพฒันา
หมู่บา้น 

บา้นหว้ยเปด็
 หมู่ที่ 1

กองช่าง

งบประมาณ

                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนพัฒนาชุมชน

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 5 สรา้งเสรมิและพัฒนาจังหวัดล าปางใหม้ีความพรอ้มรองรบัการเปน็ศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเปน็ระบบ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ

(พ.ศ. 2561 - 2565)

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02/1

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 48
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ า ต้ังแต่หวัสะพานถึงแยกหน้า
วดัมงคลเกษตร บา้นหว้ยเปด็ 
หมู่ที่ 1 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 
จ.ล าปาง

เพื่อบรรเทาปญัหาน้ าทว่ม
ขังในชุมชน

(1) โดยท าการก่อสร้าง
วางทอ่ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60 เมตร ความยาวรวม
บอ่พกั 550.00 เมตร 
และอื่นๆ  (2) ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
แม่เมาะ

2,800,000 ประชาชนใน
หมู่บา้นที่ได้รับ
ผลกระทบจาก
ปญัหาน้ าทว่มขัง 
ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชน
ได้รับการ
แก้ไขปญัหา
น้ าทว่มขังใน
หมู่บา้น

แผนพฒันา
หมู่บา้น 

บา้นหว้ยเปด็
 หมู่ที่ 1

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงถนนสายบา้น
หว้ยรากไม้ หมู่ที่ 2 เชื่อมบา้น
เวยีงสวรรค์ หมู่ที่ 9 ต.แม่เมาะ 
อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อปรับปรุงถนนใหม้ี
สภาพพร้อมใช้งานและมี
ความปลอดภยัในการ
สัญจรและลดการเกิด
อุบติัเหตุ

(1) โดยท าการปแูอสฟลัท์
ติกคอนกรีต ขนาดกวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 300.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน
ไม่น้อยกวา่ 1,500 ตาราง
เมตร และอื่นๆ (2) ตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ

500,000 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 80 
มีความพงึพอใจ
ต่อโครงการ
ก่อสร้างดังกล่าว 
อยู่ในระดับดี

ประชาชนที่
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้
สะดวก มี
ความ
ปลอดภยั 
และลดการ
เกิดอุบติัเหตุ

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
หว้ยรากไม ้

หมู่ที่ 2

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 49
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

4 โครงการติดต้ังไฟส่องสวา่งโซล่า
เซลล์ สนามกีฬาประจ าหมู่บา้น
 บา้นหว้ยรากไม้ หมู่ที่ 2 ต.แม่
เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อเพิ่มแสงสวา่งภายใน
สนามฟตุซอล ใหส้ามารถ
ใช้งานได้อย่างเหมาะสม

(1) โดยท าการติดต้ังไฟ
ส่องสวา่งโซล่าเซลล์ LED 
300 w จ านวน 10 จุด 
และอื่นๆ (2) ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
แม่เมาะ

500,000 ประชาชนที่ใช้
สนามกีฬา ร้อย
ละ 80 มีความ
พงึพอใจต่อ
โครงการดังกล่าว
อยู่ในระดับดี

สนามกีฬามี
แสงสวา่งที่
เพยีงพอต่อ
การใช้งาน

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
หว้ยรากไม ้

หมู่ที่ 2

กองช่าง

5 โครงการปรับปรุงถนนภายใน
หมู่บา้น สายบา้นนายผัด นนท์
เต็ม ถึงโรงงานปั้นบล็อกนาง
จันทร์ฉาย บา้นหว้ยรากไม้ หมู่
ที่ 2 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.
ล าปาง

เพื่อปรับปรุงถนนใหม้ี
สภาพพร้อมใช้งานและมี
ความปลอดภยัในการ
สัญจรและลดการเกิด
อุบติัเหตุ

(1) โดยท าการปแูอสฟลัท์
ติกคอนกรีต กวา้ง 4.50 
เมตร ยาว 1,235.00 เมตร
 หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่รวมกันไม่น้อยกวา่ 
5,557.50 ตารางเมตร 
และอื่นๆ  (2) ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
แม่เมาะ

1,900,000 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 80 
มีความพงึพอใจ
ต่อโครงการ
ก่อสร้างดังกล่าว 
อยู่ในระดับดี

ประชาชนที่
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้
สะดวก มี
ความ
ปลอดภยั 
และลดการ
เกิดอุบติัเหตุ

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
หว้ยรากไม ้

หมู่ที่ 2

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 50
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

6 โครงการปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายภายในหมู่บา้น บา้น
หว้ยรากไม้ หมู่ที่ 2 ต.แม่เมาะ 
อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายในหมู่บา้นให้
เหมาะสม ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างทั่วถึง

(1) โดยปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายภายใน
หมู่บา้น จ านวน 1 ระบบ 
และอื่นๆ  (2) ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
แม่เมาะ

500,000 ประชาชนใน
หมู่บา้น ร้อยละ 
80 ต่อโครงการ
ดังกล่าวอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนได้
รับทราบ
ข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
หว้ยรากไม ้

หมู่ที่ 2

กองช่าง

7 โครงการปรับปรุงอาคาร สนาม
ฟตุซอล บา้นหว้ยรากไม้ หมู่ที่ 2
 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อใหอ้าคารสนามฟตุ
ซอลมีความเหมาะสม 
ปลอดภยัในการใช้งาน

(1) โดยท าการติดต้ังกัน
สาดหน้าจั่วหลังคา ความ
ยาวไม่น้อยกวา่ 24.00 
เมตร จ านวน 2 จุด และ
อื่นๆ (2) ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลแม่เมาะ

500,000 ประชาชนที่ใช้
สนามฟตุซอล 
ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนมี
สนามฟตุซอล
 ในการออก
ก าลังกาย
อย่างได้
มาตรฐาน

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
หว้ยรากไม ้

หมู่ที่ 2

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 51
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

8 โครงการปรับปรุงถนนภายใน
หมู่บา้น สายบา้นนนายโกศล 
ก าลังมากถึงทางแยกบา้นเวยีง
สวรรค์ บา้นหว้ยรากไม้ หมู่ที่ 2
 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อปรับปรุงถนนใหม้ี
สภาพพร้อมใช้งานและมี
ความปลอดภยัในการ
สัญจรและลดการเกิด
อุบติัเหตุ

(1) โดยท าการปแูอสฟลัท์
ติกคอนกรีต จุดที่ 1 กวา้ง
 5.00 เมตร ยาว 450.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กวา่ 2,250.00 ตาราง
เมตร จุดที่ 2 กวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 260 เมตร หนา
 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมกันไม่น้อยกวา่ 
1,300.00 ตารางเมตร 
และอื่นๆ (2) ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
แม่เมาะ

1,200,000 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 80 
มีความพงึพอใจ
ต่อโครงการ
ก่อสร้างดังกล่าว 
อยู่ในระดับดี

ประชาชนที่
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้
สะดวก มี
ความ
ปลอดภยั 
และลดการ
เกิดอุบติัเหตุ

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
หว้ยรากไม ้

หมู่ที่ 2

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 52
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

9 โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผา
ศพที่ควบคุมมลพษิ บา้นหางฮุง
 หมู่ที่ 3 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 
จ.ล าปาง

เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่
ประกอบกิจกรรม
ฌาปนกิจที่เหมาะสมและ
ได้มาตรฐาน ลดมลพษิใน
อากาศ

(1) โดยท าการก่อสร้าง
อาคารเมรุเผาศพที่
ควบคุมมลพษิ จ านวน 1 
หลัง และอื่นๆ  (2) ตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ

3,500,000 ประชาชนใน
หมู่บา้น ร้อยละ 
80 ต่อโครงการ
ดังกล่าวอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนมี
สถานที่
ประกอบ
กิจกรรม
ฌาปนกิจที่
ได้มาตรฐาน

แผนพฒันา
หมู่บา้น 

บา้นหางฮุง 
หมู่ที่ 3

กองช่าง

10 โครงการปรับปรุงพื้นที่ลาน
ประปาหมู่บา้น บา้นเมาะสถานี
 หมู่ที่ 4 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 
จ.ล าปาง

เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่
ประกอบกิจกรรมต่างๆ
ของหมู่บา้น

(1) โดยการปรับพื้นที่และ
เทลานคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณลานประปา
หมู่บา้น หนาเฉล่ีย 0.10 
เมตร พื้นที่รวมกันไม่น้อย
กวา่ 1,300.00 ตาราง
เมตร และอื่นๆ (2) ตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ

500,000 ประชาชนใน
หมู่บา้น ร้อยละ 
80 ต่อโครงการ
ดังกล่าวอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนมี
สถานที่
ส าหรับ
ประกอบ
กิจกรรมของ
ทางหมู่บา้น

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
เมาะสถานี

หมู่ที่ 4

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 53
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

11 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบา้นนางเจียม อินเตชะ 
บา้นเมาะสถานี หมู่ที่ 4 ต.แม่
เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อปรับปรุงถนนใหม้ี
สภาพพร้อมใช้งานและมี
ความปลอดภยัในการ
สัญจรและลดการเกิด
อุบติัเหตุ และบรรเทา
ปญัหาน้ าทว่มขังในชุมชน

(1) โดยท าการร้ือพื้นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม
และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวถนน กว้าง 3.30-3.70 
เมตร ยาว 32.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  
หรือมพีื้นที่รวมกนัไมน่อ้ย
กว่า 113.20 ตารางเมตร 
และเทพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 2.20 เมตร 
ยาว 2.50 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่
รวมกนัไมน่อ้ยกว่า 5.50 
ตารางเมตร (2) กอ่สร้าง
รางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 
เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 
35.00 เมตร และอืน่ๆ  (3)
 ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลแมเ่มาะ

250,000 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 80 
มีความพงึพอใจ
ต่อโครงการ
ก่อสร้างดังกล่าว 
อยู่ในระดับดี

ประชาชนที่
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้
สะดวก มี
ความ
ปลอดภยั 
และลดการ
เกิดอุบติัเหตุ

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
เมาะสถานี

หมู่ที่ 4

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 54
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

12 โครงการเปล่ียนฝาบอ่พกัและ
ฝารางระบายน้ า บา้นเมาะ
สถานี หมู่ที่ 4 ต.แม่เมาะ อ.แม่
เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อสร้างความปลอดภยั
ทางถนน ลดการเกิด
อุบติัเหตุ

(1) โดยท าการเปล่ียนฝา
เหล็กบอ่พกั ขนาด 1.10 x
 1.10 เมตร จ านวน 2 ฝา 
(2) เปล่ียนฝาเหล็กราง
ระบายน้ า ขนาดกวา้ง 
0.50 เมตร ความยาวรวม
 230.00 เมตร (3) ขุด
ลอกดินภายในรางระบาย
น้ า (4) ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลแม่เมาะ

500,000 ประชาชนใน
หมู่บา้น ร้อยละ 
80 ต่อโครงการ
ดังกล่าวอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนที่
ใช้ถนน มี
ความ
ปลอดภยั 
และลดการ
เกิดอุบติัเหตุ

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
เมาะสถานี

หมู่ที่ 4

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 55
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

13 โครงการปรับปรุงถนนที่ท ากิน
หมู่บา้น สายบา้นนายโปรา บา้น
เมาะสถานี หมู่ที่ 4 ต.แม่เมาะ 
อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อปรับปรุงถนนใหม้ี
สภาพพร้อมใช้งานและมี
ความปลอดภยัในการ
สัญจรและลดการเกิด
อุบติัเหตุ

(1) โดยท าการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 เมตร กวา้ง 
7.00 เมตร ยาว 230.00 
เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน
ไม่น้อยกวา่ 920.00 
ตารางเมตร และอื่นๆ (2)
 ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

500,000 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 80 
มีความพงึพอใจ
ต่อโครงการ
ก่อสร้างดังกล่าว 
อยู่ในระดับดี

ประชาชนที่
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้
สะดวก มี
ความ
ปลอดภยั 
และลดการ
เกิดอุบติัเหตุ

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
เมาะสถานี

หมู่ที่ 4

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 56
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

14 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสามแยกเขื่อน 
บา้นเมาะสถานี หมู่ที่ 4 ต.แม่
เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อปรับปรุงถนนใหม้ี
สภาพพร้อมใช้งานและมี
ความปลอดภยัในการ
สัญจรและลดการเกิด
อุบติัเหตุ

(1) โดยท าการร้ือถนน 
คสล. เดิม หนา 0.15 
เมตร กวา้ง 7.00 เมตร 
ยาว 210.00 เมตร หรือมี
พื้นที่รวมกันไม่น้อยกวา่ 
1,470 ตารางเมตร (2) เท
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 
0.20 เมตร กวา้ง 7.00 
เมตร ยาว 210.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กวา่ 1,470.00 ตาราง
เมตร และอื่นๆ  (3) ตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ

1,000,000 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 80 
มีความพงึพอใจ
ต่อโครงการ
ก่อสร้างดังกล่าว 
อยู่ในระดับดี

ประชาชนที่
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้
สะดวก มี
ความ
ปลอดภยั 
และลดการ
เกิดอุบติัเหตุ

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
เมาะสถานี

หมู่ที่ 4

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 57
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

15 โครงการขยายไหล่ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
สนามกีฬาหมู่บา้น บา้นเมาะ
สถานี หมู่ที่ 4 ต.แม่เมาะ อ.แม่
เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อขยายไหล่ถนนใหม้ี
สภาพพร้อมใช้งานและมี
ความปลอดภยัในการ
สัญจรและลดการเกิด
อุบติัเหตุ

(1) โดยท าการขยาย
ไหล่ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา 0.15 เมตร 
กวา้ง 3.00-8.00 เมตร 
ยาวรวม 67.40 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กวา่ 240.00 เมตร หรือ 
(2) ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

1,300,000 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 80 
มีความพงึพอใจ
ต่อโครงการ
ก่อสร้างดังกล่าว 
อยู่ในระดับดี

ประชาชนที่
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้
สะดวก มี
ความ
ปลอดภยั 
และลดการ
เกิดอุบติัเหตุ

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
เมาะสถานี

หมู่ที่ 4

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 58
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

16 โครงการปรับปรุงระบบส่งจ่าย
น้ าประปาหมู่บา้น บา้นเมาะ
สถานี หมู่ที่ 4 ต.แม่เมาะ อ.แม่
เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค บริโภคอย่าง
เพยีงพอ

(1) โดยท าการเปล่ียนทอ่
ประปา P.V.C. เดิม เปน็
ทอ่ PE ชนิดความ
หนาแน่นสูง PE 100 PN 
8 (SDR 21) 
TIS.982-2556 ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 75 มม. 
ความยาวไม่น้อยกวา่ 
2,300 เมตร และอื่นๆ 
หรือ (2) ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลแม่เมาะ

500,000 ประชาชนใน
หมู่บา้น ร้อยละ 
80 ต่อโครงการ
ดังกล่าวอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนได้
มีน้ าใช้
อุปโภค 
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง และ
เพยีงพอ

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
เมาะสถานี

หมู่ที่ 4

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 59



60

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

17 โครงการขยายไหล่ถนน สาย
บา้นปงชัย ซอย 7 ถึงบา้นใหม่
มงคล ซอย 14  ต.แม่เมาะ อ.
แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อขยายไหล่ถนนใหม้ี
สภาพพร้อมใช้งานและมี
ความปลอดภยัในการ
สัญจรและลดการเกิด
อุบติัเหตุ

(1) โดยท าการขยาย
ไหล่ถนนเทคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 1.00 
เมตร ยาว 2,405.00 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กวา่ 2,405.00 ตาราง
เมตร และอื่นๆ (2) ตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ

1,300,000 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 80 
มีความพงึพอใจ
ต่อโครงการ
ก่อสร้างดังกล่าว 
อยู่ในระดับดี

ประชาชนที่
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้
สะดวก มี
ความ
ปลอดภยั 
และลดการ
เกิดอุบติัเหตุ

แผนพฒันา
หมู่บา้น 

บา้นปงชัย 
หมู่ที่ 5

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 60



61

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

18 โครงการปรับปรุงผิวถนน สาย
แผ่นดินหวดิ - หว้ยรากไม้ บา้น
ปงชัย หมู่ที่ 5 ต.แม่เมาะ อ.แม่
เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อปรับปรุงถนนใหม้ี
สภาพพร้อมใช้งานและมี
ความปลอดภยัในการ
สัญจรและลดการเกิด
อุบติัเหตุ

(1) โดยท าการปแูอสฟลัท์
ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 
กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
330.00 เมตร ช่วงที่ 2 
กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
113.00 เมตร ช่วงที่ 3 
กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
86.00 เมตร ช่วงที่ 4 
กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
383.00 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมกันไม่น้อยกวา่ 
4,976.00 ตารางเมตร 
และอื่นๆ  (2) ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
แม่เมาะ

1,700,000 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 80 
มีความพงึพอใจ
ต่อโครงการ
ก่อสร้างดังกล่าว 
อยู่ในระดับดี

ประชาชนที่
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้
สะดวก มี
ความ
ปลอดภยั 
และลดการ
เกิดอุบติัเหตุ

แผนพฒันา
หมู่บา้น 

บา้นปงชัย 
หมู่ที่ 5

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 61
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

19 โครงการปรับปรุงผิวถนน ซอย 
28 บา้นปงชัย หมู่ที่ 5 ต.แม่
เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อปรับปรุงถนนใหม้ี
สภาพพร้อมใช้งานและมี
ความปลอดภยัในการ
สัญจรและลดการเกิด
อุบติัเหตุ

(1) โดยท าการปรับปรุงผิวถนน
 ซอย 28 ช่วงที่ 1 ปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเป็นแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ขนาดกว้าง 2.50 
เมตร ยาว 69.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมกันไม่น้อยกว่า 172.00 
ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ปรับปรุง
ถนนหินคลุกเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมกันไม่น้อยกว่า 975.00 
ตารางเมตร  ช่วงที่ 3 ปรับปรุง
ถนนหินคลุกเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมกันไม่น้อยกว่า 544.00 
ตารางเมตร และอื่นๆ  (2) 
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ

900,000 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 80 
มีความพงึพอใจ
ต่อโครงการ
ก่อสร้างดังกล่าว 
อยู่ในระดับดี

ประชาชนที่
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้
สะดวก มี
ความ
ปลอดภยั 
และลดการ
เกิดอุบติัเหตุ

แผนพฒันา
หมู่บา้น 

บา้นปงชัย 
หมู่ที่ 5

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 62
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

20 โครงการปรับปรุงถนนสายหว้ย
น้ างาม-ครัวลุยทุ่ง บา้นปงชัย 
หมู่ที่ 5 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 
จ.ล าปาง

เพื่อปรับปรุงถนนใหม้ี
สภาพพร้อมใช้งานและมี
ความปลอดภยัในการ
สัญจรและลดการเกิด
อุบติัเหตุ

(1) โดยท าการปรับปรุง
ถนนลูกรังเปน็ถนนหนิ
คลุกบดอัดแน่น กวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 1,280 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 
เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน
ไม่น้อยกวา่ 6,400 ตาราง
เมตร และอื่นๆ (2) 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
แม่เมาะ

500,000 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 80 
มีความพงึพอใจ
ต่อโครงการ
ก่อสร้างดังกล่าว 
อยู่ในระดับดี

ประชาชนที่
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้
สะดวก มี
ความ
ปลอดภยั 
และลดการ
เกิดอุบติัเหตุ

แผนพฒันา
หมู่บา้น 

บา้นปงชัย 
หมู่ที่ 5

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 63
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

21 โครงการปรับปรุงระบบระบาย
น้ าข้ามถนนบริเวณหว้ยต้นก้าว
 บา้นปงชัย หมู่ที่ 5 ต.แม่เมาะ 
อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อบรรเทาปญัหาน้ าทว่ม
ขังในชุมชน

(1) โดยท าการวางทอ่
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 
เมตร ยาว 28.00 เมตร 
จ านวน 1.00 แถว และ
อื่นๆ  (2) ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลแม่เมาะ

200,000 ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบน้ า
ทว่มขัง ร้อยละ 
80 มีความพงึ
พอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชน
ได้รับการ
แก้ไขปญัหา
น้ าทว่มขังใน
หมู่บา้น

แผนพฒันา
หมู่บา้น 

บา้นปงชัย 
หมู่ที่ 5

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 64
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

22 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ า สายหน้าวดัหว้ยคิงถึง
บริเวณบา้นนางจ าเนียร ชมภู
สืบ บา้นหว้ยคิง หมู่ที่ 6 ต.แม่
เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อบรรเทาปญัหาน้ าทว่ม
ขังในชุมชน

(1) โดยท าการก่อสร้าง
รางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร
 ยาว 332.00 เมตร (2) 
วางทอ่ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.30 เมตร จ านวน 39.00
 ทอ่น และอื่นๆ หรือ (3) 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

1,700,000 ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบน้ า
ทว่มขัง ร้อยละ 
80 มีความพงึ
พอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชน
ได้รับการ
แก้ไขปญัหา
น้ าทว่มขังใน
หมู่บา้น

แผนพฒันา
หมู่บา้น 

บา้นหว้ยคิง
 หมู่ที่ 6

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 65
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

23 โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผา
ศพที่ควบคุมมลพษิตาม
มาตรฐาน บา้นหว้ยคิง หมู่ที่ 6 
ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่
ประกอบกิจกรรม
ฌาปนกิจที่เหมาะสมและ
ได้มาตรฐาน ลดมลพษิใน
อากาศ

(1) โดยท าการก่อสร้าง
อาคารเมรุเผาศพที่
ควบคุมมลพษิมาตรฐาน 
ขนาดตัวอาคาร กวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 10.00 
เมตร จ านวน 1 หลัง (2) 
ขยายเขตไฟฟาูเข้าพื้นที่  
(3) ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

3,500,000 ประชาชนใน
หมู่บา้น ร้อยละ 
80 ต่อโครงการ
ดังกล่าวอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนมี
สถานที่
ประกอบ
กิจกรรม
ฌาปนกิจที่
ได้มาตรฐาน

แผนพฒันา
หมู่บา้น 

บา้นหว้ยคิง
 หมู่ที่ 6

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างอาคาร
ประกอบพธิฌีาปนสถาน บา้น
หว้ยคิง หมู่ที่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่
เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่
ประกอบกิจกรรม
ฌาปนกิจที่เหมาะสม

(1) โดยท าการก่อสร้าง
อาคารประกอบพธิฌีาปน
สถาน ขนาดกวา้ง 10.00 
เมตร ยาว 16.00 เมตร 
(2) ชายคากันสาด ขนาด
กวา้ง 10.00 เมตร ยาว 
16.00 เมตร จ านวน 1 
หลัง  (3) ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลแม่เมาะ

2,500,000 ประชาชนใน
หมู่บา้น ร้อยละ 
80 ต่อโครงการ
ดังกล่าวอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนมี
สถานที่
ประกอบ
กิจกรรม
ฌาปนกิจ

แผนพฒันา
หมู่บา้น 

บา้นหว้ยคิง
 หมู่ที่ 6

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 66



67

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

25 โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ า
เพื่อการเกษตรด้วยพลังงาน
แสงอาทติย์ บา้นหว้ยคิง หมู่ที่ 6
 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อใหป้ระชาชนและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ได้อย่าง
เพยีงพอ ลดการใช้พลังงาน

(1) โดยท าการปรับปรุง
ระบบสูบน้ าเพื่อ
การเกษตรด้วยพลังงาน
แสงอาทติย์ 1 ระบบ  (2)
 ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

500,000 ประชาชนและ
เกษตรกร ร้อยละ
 80 ต่อโครงการ
ดังกล่าวอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชน
และ
เกษตรกรมี
น้ าใช้ได้อย่าง
เพยีงพอ ลด
การใช้พลังงาน

แผนพฒันา
หมู่บา้น 

บา้นหว้ยคิง
 หมู่ที่ 6

กองช่าง

26 โครงการปรับปรุงเสถียรภาพ
คันสระเก็บน้ า บา้นใหม่นาแขม
 หมู่ที่ 7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 
จ.ล าปาง

เพื่อปรับปรุงสถานที่จัด
กิจกรรมได้อย่างเหมาะสม
 และปลอดภยั

(1) โดยท าการสร้าง
ขั้นบนัไดพร้อมทางเดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง
ไม่น้อยกวา่ 5.80 เมตร 
ยาว 56.00 เมตร และ
อื่นๆ  (2) ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลแม่เมาะ

2,000,000 ประชาชนใน
หมู่บา้น ร้อยละ 
80 ต่อโครงการ
ดังกล่าวอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนมี
สถานที่จัด
กิจกรรมได้
อย่าง
เหมาะสม 
และปลอดภยั

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
ใหม่นาแขม 

หมู่ที่ 7

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 67



68

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

27 โครงการขยายไหล่ทาง พร้อม
ระบบระบายน้ า ซอย 6-13 
(สายบน) บา้นใหม่นาแขม หมู่ที่
 7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.
ล าปาง

เพื่อขยายไหล่ถนนใหม้ี
สภาพพร้อมใช้งานและมี
ความปลอดภยัในการ
สัญจรและลดการเกิด
อุบติัเหตุ

(1) โดยท าการเทคอนกรีต
เสริมเหล็กขยายไหล่ถนน 
ขนาดกวา้ง 1.00 - 2.00 
เมตร ความยาวรวมบอ่พกั
 447.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน
ไม่น้อยกวา่ 795.00 
ตารางเมตร (2) โดยการ
วางทอ่ คสล. มอก. ชั้น 3 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร  จ านวน 420.00 
เมตร (3) ก่อสร้างบอ่พกั 
คสล. รวมฝาปดิ จ านวน 
30 บอ่พกั และอื่นๆ (4) 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

1,300,000 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 80 
มีความพงึพอใจ
ต่อโครงการ
ก่อสร้างดังกล่าว 
อยู่ในระดับดี

ประชาชนที่
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้
สะดวก มี
ความ
ปลอดภยั 
และลดการ
เกิดอุบติัเหตุ

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
ใหม่นาแขม 

หมู่ที่ 7

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 68



69

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

28 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในบริเวณศูนย์
สามวยั บา้นใหม่นาแขม หมู่ที่ 7
 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อใหป้รับปรุงพื้นที่ให้
สามารถจัดกิจกรรมได้
อย่างเหมาะสม

(1) โดยท าการก่อสร้าง
ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกวา้งเฉล่ีย 
12.00 เมตร ความยาวไม่
น้อยกวา่ 16.00 เมตร 
หนา 0.125 เมตร หรือมี
พื้นที่เฉล่ียไม่น้อยกวา่ 
192.00 ตารางเมตร (2) 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

200,000 ประชาชนใน
หมู่บา้น ร้อยละ 
80 ต่อโครงการ
ดังกล่าวอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนมี
สถานที่จัด
กิจกรรมได้
อย่าง
เหมาะสม 
และปลอดภยั

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
ใหม่นาแขม 

หมู่ที่ 7

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 69



70

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

29 โครงการปรับปรุงถนนบริเวณ
อาคารพาณิชย์ สายหน้าร้าน
ทองคุณากร บา้นเมาะหลวง 
หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 
จ.ล าปาง

เพื่อปรับปรุงถนนใหม้ี
สภาพพร้อมใช้งานและมี
ความปลอดภยัในการ
สัญจรและลดการเกิด
อุบติัเหตุ

(1) โดยท าการซ่อมสร้าง
และปรับปรุงผิวถนนด้วย
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจร กวา้ง 
17.00 เมตร ยาว 297.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 
เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่
น้อยกวา่ 5,049.00 ตาราง
เมตร พร้อมงานตีเส้น
จราจร (2) ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
แม่เมาะ

1,576,000 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 80 
มีความพงึพอใจ
ต่อโครงการ
ก่อสร้างดังกล่าว 
อยู่ในระดับดี

ประชาชนที่
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้
สะดวก มี
ความ
ปลอดภยั 
และลดการ
เกิดอุบติัเหตุ

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
เมาะหลวง 

หมู่ที่ 8

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 70
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

30 โครงการปรับปรุงถนนบริเวณ
อาคารพาณิชย์ สายหน้าร้าน
ข้าวสารปาูวรรณา บา้นเมาะ
หลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่
เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อปรับปรุงถนนใหม้ี
สภาพพร้อมใช้งานและมี
ความปลอดภยัในการ
สัญจรและลดการเกิด
อุบติัเหตุ

(1) โดยท าการซ่อมสร้าง
และปรับปรุงผิวถนนด้วย
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจร กวา้ง 
17.00 เมตร ยาว 298.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 
เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่
น้อยกวา่ 5,066.00 ตาราง
เมตร พร้อมงานตีเส้น
จราจร (2) ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
แม่เมาะ

1,582,000 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 80 
มีความพงึพอใจ
ต่อโครงการ
ก่อสร้างดังกล่าว 
อยู่ในระดับดี

ประชาชนที่
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้
สะดวก มี
ความ
ปลอดภยั 
และลดการ
เกิดอุบติัเหตุ

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
เมาะหลวง 

หมู่ที่ 8

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 71



72

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

31 โครงการปรับปรุงถนนพร้อม
ขยายไหล่ทาง (บา้นม่อน) บา้น
เมาะหลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ 
อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อปรับปรุงถนนใหม้ี
สภาพพร้อมใช้งานและมี
ความปลอดภยัในการ
สัญจรและลดการเกิด
อุบติัเหตุ

(1) โดยท าการปรับปรุง
ขยายไหล่ทางด้วยแอส
ฟลัทติ์กคอนกรีต ขนาด
ไหล่ทางกวา้ง SLOPE 
เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร  
ยาวรวม 1,880.00 เมตร 
หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กวา่ 1,880.00 ตาราง
เมตร และอื่นๆ (2) ตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ

498,000 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 80 
มีความพงึพอใจ
ต่อโครงการ
ก่อสร้างดังกล่าว 
อยู่ในระดับดี

ประชาชนที่
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้
สะดวก มี
ความ
ปลอดภยั 
และลดการ
เกิดอุบติัเหตุ

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
เมาะหลวง 

หมู่ที่ 8

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 72



73

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

32 โครงการปรับปรุงถนนพร้อม
ขยายไหล่ทาง สายปาุไม้ - ซอย
หอนาขาม บา้นเมาะหลวง หมู่ที่
 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.
ล าปาง

เพื่อปรับปรุงถนนใหม้ี
สภาพพร้อมใช้งานและมี
ความปลอดภยัในการ
สัญจรและลดการเกิด
อุบติัเหตุ

(1) โดยท าการปรับปรุง
ขยายไหล่ทางด้วยแอส
ฟลัทติ์กคอนกรีต ขนาด
ไหล่ทางกวา้ง SLOPE 
เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร 
ยาวรวม 3,200.00 เมตร 
หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กวา่ 3,200.00 ตาราง
เมตร  (2) ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลแม่เมาะ

850,000 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 80 
มีความพงึพอใจ
ต่อโครงการ
ก่อสร้างดังกล่าว 
อยู่ในระดับดี

ประชาชนที่
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้
สะดวก มี
ความ
ปลอดภยั 
และลดการ
เกิดอุบติัเหตุ

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
เมาะหลวง 

หมู่ที่ 8

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 73



74

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

33 โครงการปรับปรุงถนนพร้อม
ขยายไหล่ทาง สายข้าง
มหาวทิยาลัยชีวติ-บา้นนาย
วทิยา บา้นเมาะหลวง หมู่ที่ 8 
ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อปรับปรุงถนนใหม้ี
สภาพพร้อมใช้งานและมี
ความปลอดภยัในการ
สัญจรและลดการเกิด
อุบติัเหตุ

(1) โดยท าการปรับปรุง
ผิวถนนและขยายไหล่ทาง
ด้วยแอสฟลัทติ์กคอนกรีต
 ขนาดผิวจราจรรวมไหล่
ทางกวา้ง 9.00 เมตร ยาว
 318.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมกันไม่น้อยกวา่ 
2,862.00 ตารางเมตร 
พร้อมงานตีเส้นจราจร (2)
 ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

1,100,000 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 80 
มีความพงึพอใจ
ต่อโครงการ
ก่อสร้างดังกล่าว 
อยู่ในระดับดี

ประชาชนที่
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้
สะดวก มี
ความ
ปลอดภยั 
และลดการ
เกิดอุบติัเหตุ

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
เมาะหลวง 

หมู่ที่ 8

กองช่าง

34 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ
 บริเวณหน้าบา้นสมหวงั บา้น
เมาะหลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ 
อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อปรับปรุง
สวนสาธารณะใหม้ีความ
สวยงาม ร่ืนรมย์

(1) โดยท าการปรับปรุง
ทางเดินออกก าลังกาย (2)
 ติดต้ังอุปกรณ์ออกก าลัง
กาย (3) ปลูกต้นไม้ (4) 
อื่นๆ (5) ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลแม่เมาะ

1,500,000 ประชาชนที่มาใช้
บริการ
สวนสาธารณะ 
ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนมี
สถานที่
ส าหรับ
พกัผ่อน
หย่อนใจ

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
เมาะหลวง 

หมู่ที่ 8

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 74
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

35 โครงการติดต้ัง GUARD RAIL 
เสาหลักลาย และสัญญาณ
จราจรภายในหมู่บา้น บา้น
เมาะหลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ 
อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อติดต้ัง GUARD RAIL 
เสาหลักลาย และ
สัญญาณจราจร สร้าง
ความปลอดภยั และลด
การเกิดอุบติัเหตุ

(1) โดยท าการติดต้ัง 
GUARD RAIL เสาหลัก
ลาย และสัญญาณจราจร 
ในจุดเส่ียง เช่น ซอยทาง
ขึ้นประปา (ข้างบา้นลุง
เพชร) , ข้างศาลา
อเนกประสงค์ฝ่ังตะวนัตก,
 ร่องน้ าไหล่ทางสายหน้า
บา้นนายดี เทพจักร์ค า, 
ถนนทางลงข้างวดัทุ่ง
กล้วย - ฌาปนสถาน และ
จุดอื่นๆ ภายในหมู่บา้น
เมาะหลวง  (2) ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
แม่เมาะ

255,000 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 80 
มีความพงึพอใจ
ต่อโครงการ
ก่อสร้างดังกล่าว 
อยู่ในระดับดี

ประชาชนที่
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้
สะดวก มี
ความ
ปลอดภยั 
และลดการ
เกิดอุบติัเหตุ

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
เมาะหลวง 

หมู่ที่ 8

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 75



76

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

36 โครงการปรับปรุงระบบระบาย
น้ าของอาคารออกก าลังกาย 
(บา้นทุ่งกล้วย) บา้นเมาะหลวง 
หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 
จ.ล าปาง

เพื่อบรรเทาปญัหาน้ าทว่ม
ขังในชุมชน

(1) โดยท าการก่อสร้าง
รางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมฝาปดิ
ตะแกรงเหล็ก ขนาดทอ้ง
รางกวา้งเฉล่ีย 0.40 เมตร
 ความยาวรวมไม่น้อยกวา่
 57.00 เมตร และอื่นๆ 
(2) ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

255,000 ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบน้ า
ทว่มขัง ร้อยละ 
80 มีความพงึ
พอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชน
ได้รับการ
แก้ไขปญัหา
น้ าทว่มขังใน
หมู่บา้น

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
เมาะหลวง 

หมู่ที่ 8

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 76



77

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

37 โครงการปรับปรุงอาคารออก
ก าลังกาย (บา้นทุ่งกล้วย) บา้น
เมาะหลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ 
อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อใหม้ีสถานที่ในการ
ออกก าลังกายที่เหมาะสม

(1) โดยท าการติดต้ังกนั
สาดด้านข้างและด้านหนา้
อาคาร พื้นที่รวมไมน่อ้ย
กว่า 54.00 ตารางเมตร (2)
 ร้ือพื้นอาคารเดิมท าการ
บดอดัพื้นและเทคอนกรีน
เสริมเหล็กใหม ่หนา 0.10 
เมตร พื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า
 336.00 ตารางเมตร และ
อืน่ๆ  (3) ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลแมเ่มาะ

300,000 ประชาชนที่ใช้
อาคารออกก าลัง
กาย ร้อยละ 80 
มีความพงึพอใจ
ต่อโครงการอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนมี
สถานที่
ส าหรับออก
ก าลังกายได้
อย่าง
เหมาะสม

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
เมาะหลวง 

หมู่ที่ 8

กองช่าง

38 โครงการปรับปรุงระบบระบาย
น้ า ซอย 18 (บา้นทุ่งกล้วย) 
บา้นเมาะหลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่
เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อบรรเทาปญัหาน้ าทว่ม
ขังในชุมชน

(1) โดยท าการก่อสร้าง
รางระบายน้ า ค.ส.ล. 
พร้อมฝาปดิ ขนาดทอ้ง
รางกวา้งเฉล่ีย 0.40 เมตร
 ความยาวรวมไม่น้อยกวา่
 265.00 เมตร (2) ตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ

750,000 ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบน้ า
ทว่มขัง ร้อยละ 
80 มีความพงึ
พอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชน
ได้รับการ
แก้ไขปญัหา
น้ าทว่มขังใน
หมู่บา้น

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
เมาะหลวง 

หมู่ที่ 8

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 77
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

39 โครงการปรับปรุงระบบระบาย
น้ า บริเวณอาคารพาณิชย์ บา้น
เมาะหลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ 
อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อบรรเทาปญัหาน้ าทว่ม
ขังในชุมชน

(1) โดยท าการก่อสร้าง
รางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมฝาปดิ 
ขนาดทอ้งรางกวา้งเฉล่ีย 
0.40 เมตร ความยาว 
89.00 เมตร (2) วางทอ่
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
พร้อมบอ่พกั ความยาว
รวม92.00 เมตร (3) 
ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กตัวว ี
ขนาดทอ้งรางกวา้งเฉล่ีย 
0.40 เมตร ความยาว 
182.00 เมตร และอื่นๆ  
(4) ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

700,000 ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบน้ า
ทว่มขัง ร้อยละ 
80 มีความพงึ
พอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชน
ได้รับการ
แก้ไขปญัหา
น้ าทว่มขังใน
หมู่บา้น

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
เมาะหลวง 

หมู่ที่ 8

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 78
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

40 โครงการปรับปรุงอาคารออก
ก าลังกายบา้นเมาะหลวง หมู่ที่ 
8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.
ล าปาง

เพื่อใหม้ีสถานที่ในการ
ออกก าลังกายที่เหมาะสม

(1) โดยท าการติดต้ังราว
กั้นสแตนเลสพร้อมประตู 
ความยาวรวมไม่น้อยกวา่ 
37.00 เมตร พร้อมลงหนิ
คลุกบดอัดแน่นบริเวณ
ลานด้านหน้าและด้านข้าง
อาคาร หนาเฉล่ีย 0.20 
เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกวา่
 757.00 ตารางเมตร 
และอื่นๆ  (2) ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
แม่เมาะ

230,000 ประชาชนที่ใช้
อาคารออกก าลัง
กาย ร้อยละ 80 
มีความพงึพอใจ
ต่อโครงการอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนมี
สถานที่
ส าหรับออก
ก าลังกายได้
อย่าง
เหมาะสม

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
เมาะหลวง 

หมู่ที่ 8

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 79
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

41 โครงการปรับปรุงถนน ซอย.13
 ล าหว้ยไคร้ 2 บา้นเมาะหลวง 
หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 
จ.ล าปาง

เพื่อปรับปรุงถนนใหม้ี
สภาพพร้อมใช้งานและมี
ความปลอดภยัในการ
สัญจรและลดการเกิด
อุบติัเหตุ

(1) โดยท าการปยูางแอส
ฟลัทติ์กคอนกรีต จุดที่ 1 
ขนาดกวา้ง 4.80 เมตร 
ยาว 243.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.05 เมตร จุดที่ 2 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 114.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่รวมกันไม่น้อยกวา่ 
1,622.40 ตารางเมตร 
และอื่นๆ (2) ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
แม่เมาะ

500,000 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 80 
มีความพงึพอใจ
ต่อโครงการ
ก่อสร้างดังกล่าว 
อยู่ในระดับดี

ประชาชนที่
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้
สะดวก มี
ความ
ปลอดภยั 
และลดการ
เกิดอุบติัเหตุ

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
เมาะหลวง 

หมู่ที่ 8

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 80
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

42 โครงการปรับปรุงพื้นอาคาร
อเนกประสงค์ บา้นเวยีงสวรรค์
 หมู่ที่ 9 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 
จ.ล าปาง

เพื่อปรับปรุงพื้นอาคารให้
มีสภาพพร้อมใช้งานและมี
ความปลอดภยั

(1) โดยท าการร้ือ
กระเบื้องปพูื้นเดิมและปู
พื้นด้วยแผ่นลามิเนต มี
พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 244.00 
ตารางเมตร และอื่นๆ  (2)
 ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

150,000 ประชาชนใน
หมู่บา้น ร้อยละ 
80 ต่อโครงการ
ดังกล่าวอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนมี
สถานที่
ส าหรับ
ประกอบ
กิจกรรมของ
ทางหมู่บา้น

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
เวยีงสวรรค์ 

หมู่ที่ 9

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 81
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

43 โครงการปรับปรุงผิวถนนแอส
ฟลัทติ์กคอนกรีตภายในหมู่บา้น
 บา้นเวยีงสวรรค์ หมู่ที่ 9 ต.แม่
เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อปรับปรุงถนนใหม้ี
สภาพพร้อมใช้งานและมี
ความปลอดภยัในการ
สัญจรและลดการเกิด
อุบติัเหตุ

(1) โดยท าการปยูางแอส
ฟลัทติ์กคอนกรีต จุดที่ 1 
ซอยโปยูเซียน 1 บริเวณ
บา้นนางอุบล ปิ๋วสวสัด์ิ 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00
 เมตร ยาว 84.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กวา่ 420.00 ตารางเมตร 
จุดที่ 2 สายบา้นนายน้อย 
เผ่าทหาร ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 4.50 - 6.00 เมตร 
ยาว 149 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมกันไม่น้อยกวา่ 
749.50 ตารางเมตร และ
อื่นๆ (2) รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบล
แม่เมาะ

373,000 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 80 
มีความพงึพอใจ
ต่อโครงการ
ก่อสร้างดังกล่าว 
อยู่ในระดับดี

ประชาชนที่
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้
สะดวก มี
ความ
ปลอดภยั 
และลดการ
เกิดอุบติัเหตุ

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
เวยีงสวรรค์ 

หมู่ที่ 9

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 82
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

44 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
บา้นเวยีงสวรรค์ หมู่ที่ 9 ต.แม่
เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อปรับปรุงสนามกีฬาให้
มีความเหมาะสม

(1) โดยการปพูื้นสนาม
ฟตุบอลโดยปหูญ้าเทยีม 
(2) ติดต้ังโคมไฟพลังงาน 
พร้อมเสาเหล็กรอบสนาม
กีฬา และอื่นๆ (3) ตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ

2,500,000 ประชาชนที่
สนามกีฬาฯ ร้อย
ละ 80 มีความ
พงึพอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนมี
สถานที่
ส าหรับออก
ก าลังกายได้
อย่าง
เหมาะสม

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
เวยีงสวรรค์ 

หมู่ที่ 9

กองช่าง

45 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ า สายศาลา 1 ถึงบา้นฉลอง
ราช บา้นเวยีงสวรรค์ หมู่ที่ 9 
ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อบรรเทาปญัหาน้ าทว่ม
ขังในชุมชน

(1) โดยท าการวางทอ่
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด Dia. 0.80 
เมตร ความยาวรวมบอ่
พกัคอนกรีตเสริมเหล็ก 
950.00 เมตร และอื่นๆ 
(2) ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

2,200,000 ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบน้ า
ทว่มขัง ร้อยละ 
80 มีความพงึ
พอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชน
ได้รับการ
แก้ไขปญัหา
น้ าทว่มขังใน
หมู่บา้น

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
เวยีงสวรรค์ 

หมู่ที่ 9

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 83
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

46 โครงการปรับปรุงระบบระบาย
น้ า บริเวณซอย.3 ถึงซอย.6 
บา้นใหม่มงคล หมู่ที่ 10 ต.แม่
เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อบรรเทาปญัหาน้ าทว่ม
ขังในชุมชน

(1) โดยท าการวางทอ่
คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.
ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
พร้อมบอ่พกั ความยาว
รวมไม่น้อยกวา่ 445.00 
เมตร พร้อมถมดินไหล่ทาง
 กวา้งเฉล่ีย 3.00 เมตร 
และอื่นๆ  (2) ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
แม่เมาะ

1,440,000 ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบน้ า
ทว่มขัง ร้อยละ 
80 มีความพงึ
พอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชน
ได้รับการ
แก้ไขปญัหา
น้ าทว่มขังใน
หมู่บา้น

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
ใหม่มงคล 
หมู่ที่ 10

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 84
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

47 โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ า
เข้าพื้นที่การเกษตรในครัวเรือน 
 บา้นใหม่มงคล หมู่ที่ 10 ต.แม่
เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อใหป้ระชาชนและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ได้อย่าง
เพยีงพอ

(1) โดยท าการเปล่ียนทอ่ 
PE ชนิดความหนาแน่นสูง
 PE 100 PN 8 (SDR 21)
 TIS.982-2556 ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 90.00
 มม. ความยาวไม่น้อยกวา่
 1,040.00 เมตร พร้อม
อุปกรณ์เชื่อมต่อ และอื่นๆ
  (2) ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

380,000 ประชาชนและ
เกษตรกรที่ใช้น้ า 
ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชน
และ
เกษตรกรมี
น้ าใช้ได้อย่าง
เพยีงพอ

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
ใหม่มงคล 
หมู่ที่ 10

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 85
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

48 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ า ซอย 8 บา้นนาแขมพฒันา 
หมู่ที่ 11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 
จ.ล าปาง

เพื่อบรรเทาปญัหาน้ าทว่ม
ขังในชุมชน

(1) โดยท าการวางทอ่
ระบายน้ า จุดที่ 1 บริเวณ
ทางแยกบา้นเวยีงสวรรค์ 
ถึงล าหว้ย วางทอ่ระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร
 ความยาวรวมบอ่พกั 
173.00 เมตร จุดที่ 2 
บริเวณทางแยกซอย
หวายหวานถึงล าหว้ย 
วางทอ่ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60 เมตร ความยาวรวม
บอ่พกั 165.00 เมตร 
และอื่นๆ (2) รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ

1,000,000 ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบน้ า
ทว่มขัง ร้อยละ 
80 มีความพงึ
พอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชน
ได้รับการ
แก้ไขปญัหา
น้ าทว่มขังใน
หมู่บา้น

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น 

บา้นนาแขม
พัฒนา หมูท่ี่

 11

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 86
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

49 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ า ซอย 5 บริเวณบา้นนายชาญ
 สีช๊อค บา้นนาแขมพฒันา หมู่ที่
 11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.
ล าปาง

เพื่อบรรเทาปญัหาน้ าทว่ม
ขังในชุมชน

(1) โดยท าการวางทอ่
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 
เมตร ความยาวรวมบอ่พกั
 17.00 เมตร และอื่นๆ 
(2) ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

100,000 ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบน้ า
ทว่มขัง ร้อยละ 
80 มีความพงึ
พอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชน
ได้รับการ
แก้ไขปญัหา
น้ าทว่มขังใน
หมู่บา้น

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น 

บา้นนาแขม
พัฒนา หมูท่ี่

 11

กองช่าง

50 โครงการปรับปรุงถนนสาย
หลังฌาปนสถานเทศบาลต าบล
แม่เมาะ บา้นนาแขมพฒันา 
หมู่ที่ 11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 
จ.ล าปาง

เพื่อปรับปรุงถนนใหม้ี
สภาพพร้อมใช้งานและมี
ความปลอดภยัในการ
สัญจรและลดการเกิด
อุบติัเหตุ

(1) โดยท าการปยูางแอส
ฟลัทติ์กคอนกรีต กวา้ง 
4.50 เมตร ยาว 168.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กวา่ 756.00 ตารางเมตร 
และอื่นๆ  (2) ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
แม่เมาะ

260,000 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 80 
มีความพงึพอใจ
ต่อโครงการ
ก่อสร้างดังกล่าว 
อยู่ในระดับดี

ประชาชนที่
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้
สะดวก มี
ความ
ปลอดภยั 
และลดการ
เกิดอุบติัเหตุ

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น 

บา้นนาแขม
พัฒนา หมูท่ี่

 11

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 87
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

51 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ า ซอย 5/1 บา้นนาแขม
พฒันา หมู่ที่ 11 ต.แม่เมาะ อ.
แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อบรรเทาปญัหาน้ าทว่ม
ขังในชุมชน

(1) โดยท าการวางทอ่
ระบายน้ า คสล. ขนาด 
0.60 เมตร ชั้น 3 ความ
ยาวรวมบอ่พกั 242.00 
เมตร และอื่นๆ (2) ตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ

700,000 ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบน้ า
ทว่มขัง ร้อยละ 
80 มีความพงึ
พอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชน
ได้รับการ
แก้ไขปญัหา
น้ าทว่มขังใน
หมู่บา้น

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น 

บา้นนาแขม
พัฒนา หมูท่ี่

 11

กองช่าง

52 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ า ซอย 5/2 บา้นนาแขม
พฒันา หมู่ที่ 11 ต.แม่เมาะ อ.
แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อบรรเทาปญัหาน้ าทว่ม
ขังในชุมชน

(1) โดยท าการวางทอ่
ระบายน้ า คสล. ขนาด 
0.60 เมตร ชั้น 3 ความ
ยาวรวมบอ่พกั 2 ฝ่ังๆละ 
229.00 เมตร และอื่นๆ  
(2) ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

1,700,000 ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบน้ า
ทว่มขัง ร้อยละ 
80 มีความพงึ
พอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชน
ได้รับการ
แก้ไขปญัหา
น้ าทว่มขังใน
หมู่บา้น

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น 

บา้นนาแขม
พัฒนา หมูท่ี่

 11

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 88
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

53 โครงการขยายไหล่ทาง บริเวณ
หน้าโรงเรียนวดับา้นแขม บา้น
นาแขมพฒันา หมู่ที่ 11 ต.แม่
เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อขยายไหล่ถนนใหม้ี
สภาพพร้อมใช้งานและมี
ความปลอดภยัในการ
สัญจรและลดการเกิด
อุบติัเหตุ

(1) โดยท าการขยายไหล่
ทาง จากเดิมเปน็คอนกรีต
เสริมเหล็ก หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร มีพื้นที่รวมกัน
ไม่น้อยกวา่ 804.00 
ตารางเมตร และอื่นๆ  (2)
 ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

500,000 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 80 
มีความพงึพอใจ
ต่อโครงการ
ก่อสร้างดังกล่าว 
อยู่ในระดับดี

ประชาชนที่
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้
สะดวก มี
ความ
ปลอดภยั 
และลดการ
เกิดอุบติัเหตุ

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น 

บา้นนาแขม
พัฒนา หมูท่ี่

 11

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 89
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

54 โครงการปรับปรุงถนนภายใน
หมู่บา้น บา้นเวยีงหงส์ล้านนา 
หมู่ที่ 12 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 
จ.ล าปาง

เพื่อปรับปรุงถนนใหม้ี
สภาพพร้อมใช้งานและมี
ความปลอดภยัในการ
สัญจรและลดการเกิด
อุบติัเหตุ

(1) โดยท าการปรับปรุงถนนภายใน
หมู่บ้าน จดุที่ 1 สายหน้าอ่างเก็บ
เก็บน้ าบ้านเวยีงหงสล์า้นนา โดย
การปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ขนาดกวา้งเฉล่ีย 5.00 
เมตร ยาวไมน่้อยกวา่ 360.00 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 1,800 ตารางเมตร 
พร้อมตีเส้นจราจร จดุที่ 2 สาย
หน้าบ้านยายลอด ปิมปา (โซน 3) 
โดยการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ขนาดกวา้งเฉล่ีย 5.40 
เมตร ยาวไมน่้อยกวา่ 100.00 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 540 ตารางเมตร 
พร้อมตีเส้นจราจร จดุที่ 3 สาย
หน้าบ้านนางค าน้อย ปกแก้ว โดย
การปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ขนาดกวา้งเฉล่ีย 5.50 
เมตร ยาวไมน่้อยกวา่ 303.00 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 1,666.50 ตารางเมตร 
พร้อมตีเส้นจราจร  (2) 
รายละเอยีดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลแมเ่มาะ

1,310,000 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 80 
มีความพงึพอใจ
ต่อโครงการ
ก่อสร้างดังกล่าว 
อยู่ในระดับดี

ประชาชนที่
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้
สะดวก มี
ความ
ปลอดภยั 
และลดการ
เกิดอุบติัเหตุ

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น บา้น

เวียงหงส์
ล้านนา หมูท่ี่

 12

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 90
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

55 โครงการก่อสร้างฝาปดิราง
ระบายน้ าในหมู่บา้น โซน 3 
บา้นเวยีงหงส์ล้านนา หมู่ที่ 12 
ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อลดการเกิดอุบติัเหตุ
ทางถนน

(1) โดยท าการเทคอนกรีต
เสริมเหล็ก หนาเฉล่ีย 
0.12 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กวา่ 720.00 ตารางเมตร 
และอื่นๆ  (2) ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
แม่เมาะ

820,000 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 80 
มีความพงึพอใจ
ต่อโครงการ
ก่อสร้างดังกล่าว 
อยู่ในระดับดี

ประชาชนที่
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้
สะดวก มี
ความ
ปลอดภยั 
และลดการ
เกดิอบุติัเหตุ

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น บา้น

เวียงหงส์
ล้านนา หมูท่ี่

 12

กองช่าง

55 โครงการ  -  - 0 0 0 0 56,259,000  -  -  - 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 91
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการขุดลอกล าหว้ยไคร้

พร้อมก่อสร้างพนังปอูงกันตล่ิง
พงั บริเวณสะพานหน้าวดั บา้น
ปงชัย หมู่ที่ 5 ต.แม่เมาะ อ.แม่
เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อใหป้ระชาชนและ
เกษตรกรในพื้นที่มีน้ าใช้
อย่างเพยีงพอ และ
ปอูงกันตล่ิงพงั

(1) โดยท าการขุดลอกล า
หว้ยไคร้ ขนาดกว้าง 6.00 -
 8.00 เมตรโดยเฉล่ีย ยาว 
180.00 เมตร ลึกจากท้อง
หว้ยเดิม 1.00 เมตรโดย
เฉล่ีย (2) ท าการเรียงหนิ
ใหญ่ กว้าง 3.00 เมตร ยาว
 15.00 เมตร หรือมพีื้นที่
รวมกนัไมน่อ้ยกว่า 45.00 
ตารางเมตร และอืน่ๆ  (3) 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลแมเ่มาะ

200,000 ประชาชนและ
เกษตรกรในพื้นที่
 ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการ อยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนใน
พื้นที่และ
เกษตรกร 
ร้อยละ 80 มี
ความพงึ
พอใจต่อ
โครงการ
ก่อสร้าง
ดังกล่าว อยู่
ในระดับดี

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
ปงชัย หมู่ที่ 5

กองช่าง

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.2 แผนงานการเกษตร

งบประมาณ

                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 5 สรา้งเสรมิและพัฒนาจังหวัดล าปางใหม้ีความพรอ้มรองรบัการเปน็ศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเปน็ระบบ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แบบ ผ. 02/1

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 92
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.2 แผนงานการเกษตร

งบประมาณ

2 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ า 
หลังวดัเมาะหลวง บา้นเมาะ
หลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่
เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อใหป้ระชาชนและ
เกษตรกรในพื้นที่มีน้ าใช้
อย่างเพยีงพอ

(1) โดยท าการขุดลอกสระ
น้ าเดิมใหม้ีขนาดปากกวา้ง
เฉล่ีย 56.00 เมตร 82.00 
เมตร และ 60.00 เมตร 
ยาวเฉล่ีย 78.00 เมตร 
และ 132.00 เมตร ลึก
เฉล่ีย 4.00 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่
 12,255.00 ลูกบาศก์เมตร
 (2) ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

495,000 ประชาชนและ
เกษตรกรในพื้นที่
 ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการ อยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนใน
พื้นที่และ
เกษตรกร 
ร้อยละ 80 มี
ความพงึ
พอใจต่อ
โครงการ
ก่อสร้าง
ดังกล่าว อยู่
ในระดับดี

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
เมาะหลวง 

หมู่ที่ 8

กองช่าง

 2 โครงการ  -  - 0 0 0 0 695,000  -  -  - 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 93



เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง
(แบบ ผ.02/2)

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
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แบบ ผ. 02/2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล

พร้อมระบบ บา้นเมาะหลวง 
หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 
จ.ล าปาง

เพื่อใหม้ีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค บริโภค
 และใช้ในกิจการของ
ราษฎรบา้นเมาะหลวง

(1) ขดุเจาะบ่อบาดาล (2)
 ถงัพกัน้ าใส (3) ระบบ
กรองน้ า (4) ติดต้ังหอถงั
สูง (3) ระบบส่ง-จา่ยน้ า 
หรือ (4) ตามแบบแปลน
ของ อบจ.ล าปาง ก าหนด

  2,500,000 ร้อยละ 70 
ชองผู้ใช้น้ ามี
ความพงึพอใจ
ต่อโครงการ
ดังกล่าว

มีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภค

อบจ.

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

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2564)

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 5 สรา้งเสรมิและพัฒนาจังหวัดล าปางใหม้ีความพรอ้มรองรบัการเปน็ศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเปน็ระบบ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 94
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แบบ ผ. 02/2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงผิวถนนโดย

การปยูางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต
 ถนนสายซอย 14 บา้นใหม่
มงคล หมู่ที่ 10 ไป บา้นปงชัย
 หมู่ที่ 5 ต าบลแม่เมาะ อ าเภอ
แม่เมาะ จังหวดัล าปาง

เพื่อเปน็การปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนใหม้ี
สภาพที่ดี มั่นคง และ
ใช้งานได้ถาวร

โดยการปยูางแอสฟลัทติ์ก 
คอนกรีต ขนาดกวา้ง 5.00 
เมตร ความยาวจาก Sta 
0+000 ที่พกิัด E570103, N
 2021186 และ sta 1+243
 ที่พกิัด E571188, N 
2021104  ความหนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่
น้อยกวา่ 6,215.00 ตาราง
เมตร หรือรายละเอียดตาม
แบบแปลนของ อบจ.ล าปาง

2,200,000 ประชาชนที่ใช้
ถนนเส้นทาง
ดังกล่าว ร้อย
ละ 60 มี
ความพงึพอใจ
ต่อโครงการ
อยู่ในระดับดี

ถนนได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมใหม้ี
สภาพที่ดี 
มั่นคง และใช้
งานได้ถาวร

อบจ.ล าปาง

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2564)

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 5 สรา้งเสรมิและพัฒนาจังหวัดล าปางใหม้ีความพรอ้มรองรบัการเปน็ศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเปน็ระบบ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 95
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

2 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต โดยวธิ ี
Pavement In-Place 
Recycling เชื่อมระหวา่งบา้น
เมาะหลวง หมู่ที่ 8 ต าบล    
แม่เมาะ - ต าบลบา้นดง 
อ าเภอแมเมาะ จังหวดัล าปาง

เพื่อเปน็การปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนใหม้ี
สภาพที่ดี มั่นคง และ
ใช้งานได้ถาวร

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟลัทติ์ก 
คอนกรีต โดยวธิ ี
Pavement In-Place 
Recycling เชื่อมระหวา่ง
บา้นเมาะหลวง หมู่ที่ 8 
ต าบลแม่เมาะ - ต าบลบา้น
ดง อ าเภอแม่เมาะ จังหวดั
ล าปาง ขนาดผิวจราจร 
กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 730 
เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 4,380 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของ อบจ.ล าปาง

2,000,000 ประชาชนที่ใช้
ถนนเส้นทาง
ดังกล่าว ร้อย
ละ 60 มี
ความพงึพอใจ
ต่อโครงการ
อยู่ในระดับดี

ถนนได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมใหม้ี
สภาพที่ดี 
มั่นคง และใช้
งานได้ถาวร

อบจ.ล าปาง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 96
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

3 โครงการซ่อมสร้างถนนผิว
จราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
โดยวธิ ีPavement In - 
Recyling บา้นเวยีงสวรรค์ 
หมู่ที่ 9 ต าบลแม่เมาะ อ าเภอ
แม่เมาะ จังหวดัล าปาง

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนใหม้ีสภาพที่ดี 
มั่นคง และใช้งานได้
อย่างเหมาะสม

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟลัทติ์กคอ
นกรีต โดยวธิ ีPavement 
In-Place Recycling บา้น
เวยีงสวรรค์ หมู่ที่ 9 ต าบล
แม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ 
จังหวดัล าปาง ขนาดถนน
กวา้ง 7.00 เมตร ยาว 
460.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่
น้อยกวา่ 3,220.00 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของ อบจ.ล าปาง

  1,500,000 ประชาชนที่ใช้
ถนนเส้นทาง
ดังกล่าว ร้อย
ละ 60 มี
ความพงึพอใจ
ต่อโครงการ
อยู่ในระดับดี

ถนนมีสภาพที่
ดี สามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวก

อบจ.

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

4 โครงการปรับปรุงถนนภายใน
หมู่บา้น สายบา้นนายผัด นนท์
เต็ม ถึงโรงงานปั้นบล็อกนาง
จันทร์ฉาย บา้นหว้ยรากไม้ 
หมู่ที่ 2 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 
จ.ล าปาง

เพื่อปรับปรุงถนนใหม้ี
สภาพพร้อมใช้งานและ
มีความปลอดภยัในการ
สัญจรและลดการเกิด
อุบติัเหตุ

(1) โดยท าการปแูอสฟลัทติ์ก
 คอนกรีต กวา้ง 4.50 เมตร
 ยาว 1,235.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมกันไม่น้อยกวา่ 
5,557.50 ตารางเมตร และ
อื่นๆ  (2) ตามแบบแปลน
ของ อบจ.ล าปาง

1,900,000 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 
80 มคีวามพงึ
พอใจต่อ
โครงการ
กอ่สร้าง
ดังกล่าว อยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนที่ใช้
ถนนสัญจรไปมา
ได้สะดวก มี
ความปลอดภยั 
และลดการเกดิ
อบุติัเหตุ

อบจ.ล าปาง

5 โครงการปรับปรุง
หอ้งปฏบิติัการ
การประกอบอาหารส าหรับ
เด็กปฐมวยั

1.เพื่อจัด
สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนที่เอื้อต่อเรียนรู้
2.เพื่อใหค้รูและเด็กใช้
ในการจัดกิจกรรม
ประกอบอาหาร 
(Cooking)
3.เพื่อใหเ้ด็กมี
พฒันาการที่เหมาะสม
กับวยั

(1) ก่อสร้าง/ปรับปรุงห้อง
ประกอบอาหารส าหรับเด็ก
ปฐมวัย จ านวน 1 แห่ง (2) ติดต้ัง
เคาน์เตอร์ครัว ขนาด กว้าง 60 
ซม. ยาว 4.40 ม. สูง 60 ซม. (3)
 ติดต้ังเคาน์เตอร์ล้างจาน ขนาด 
กว้าง 60 ซม. ยาว 4.40 ม. สูง 
60 ซม. (4) ติดต้ังเคาน์เตอร์
กลางห้อง จ านวน 3 ตัว ขนาด 
กว้าง 60 ซม. ยาว 4.20 ม.สูง 60
 ซม. (5) ติดต้ังชั้นลอยวางของ 
ขนาด กว้าง 35 ซม. กว้าง 4.40 
ม. สูง 40 ซม.

300,000 ประชาชน
ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใจ
ในระบบการ
บริหารจัดการ
ด้านอาคาร
สถานที่ของ 
ร.ร.เทศบาล
แม่เมาะ

โรงเรียนมีห้อง
จัดกิจกรรม
ประกอบอาหาร 
(Cooking) 
ส าหรับ
เด็กปฐมวัยที่
ส่งเสริม
พัฒนาการของ
เด็กปฐมวัยอย่าง
ครบถ้วนมี
มาตรฐาน
ปลอดภัยส าหรับ
เด็กปฐมวัย

กองทนุรอบ
โรงไฟฟา้ฯ 

โรงไฟฟา้แมเ่มาะ

รวม 5 โครงการ  -  - 7,600,000  -  -  - 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 98
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แบบ ผ. 02/2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการควบคุมและปอ้งกัน

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19)

1. เพื่อเปน็การควบคุม
และปอ้งกนัการแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019     
2. เพื่อใหป้ระชาชนเขต
เทศบาลต าบลแมเ่มาะ
เข้าถึงและรับการฉีด
วัคซีนได้โดยเร็วและ
ทั่วถึง 3. เพื่อสร้าง
ภมูคุ้ิมกนัหมู ่(Herd 
immunity) ใหก้บั
ประชาชนในเขตเทศบาล

จัดหาวคัซีนปอ้งกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
(โควดิ-19) จ านวน 20,000 
โดส ส าหรับประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลแม่เมาะ 
จ านวน 10,000 คน

20,000,000 ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในเขตเทศบาล
ได้รับการฉีด
วคัซีนปอ้งกัน
โควดิ-19

1. ลดความเส่ียง
ในการติดเชื้อ
โรคและลด
ความรุนแรง
ของโรคที่อาจ
เกดิขึ้นกบั
ประชาชนกลุ่ม
เส่ียง 2. 
ประชาชน
สามารถกลับมา
ด ารงวิถีชีวิตได้
อย่างปกติ
โดยเร็ว

กองทนุรอบ
โรงไฟฟา้ฯ 

โรงไฟฟา้แมเ่มาะ

รวม 1 โครงการ  -  - 20,000,000  -  -  - 

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย
    4.2 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2564)

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 4 เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเ้ปน็สังคมแหง่การเรยีนรูฯ้
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 99



100
แบบ ผ. 02/2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมทกัษะ

คณิตศาสตร์โดยใช้จินตคณิต
ส าหรับเด็กปฐมวยั

1. เพื่อใหเ้ด็กและครูมี
ทกัษะพื้นฐานในการ
เรียนคณิตศาสตร์
โดยใช้จินตคณิตในการ
เรียนการสอนที่ลาก
หลาย
 2. เพี่อใหเ้ด็กมีสมาธ ิ
มีความเชื่อมั่นในตนเอง

เด็กชั้นอนุบาล ปทีี่ 1–3 
และครู โรงเรียนเทศบาลแม่
เมาะร้อยละ 100 ได้ฝึกฝน
วธิคิีดทางคณิตศาสตร์ที่
หลากหลาย โดยใช้จินตคณิต

247,500 เด็กชั้นอนุบาล
 ปทีี่ 1–3 
และครู 
โรงเรียน ทต.
แม่เมาะ ร้อย
ละ 80 ได้
ฝึกฝนวธิคิีด
ทาง
คณิตศาสตร์ที่
หลากหลาย
โดยใช้จินต
คณิต

1. เด็กและครู
มทีักษะพื้นฐาน
ในการเรียน
คณิตศาสตร์
โดยใช้
จินตคณิตใน
การเรียนการ
สอนที่
หลากหลาย
2. เด็กมสีมาธิ 
มคีวามเชือ่มัน่
ในตนเอง

กองทนุรอบ
โรงไฟฟา้ฯ 

โรงไฟฟา้แมเ่มาะ

รวม 1 โครงการ  -  - 247,500     -  -  - 

5. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษาและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
    5.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2564)

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 4 เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหเ้ปน็สังคมแหง่การเรยีนรูฯ้
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 100



เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

บญัชีครุภณัฑ์ (แบบ ผ.03)
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เพ่ิมเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 6,500 บาท มี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) ตู้เก็บแฟม้เอกสาร 4
 ชั้น บานเล่ือนกระจก (2) ขนาดไม่น้อยกวา่ กวา้ง 916
 มม. X (ลึก) 458 มม. X (สูง) 1,830 มม. (3) จัดหา
โดยสืบราคาทอ้งตลาด หรือ (4) ตามความจ าเปน็และ
เหมาะสม

13,000 13,000    ส านักปลัด    
(งานนิติการ)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เพ่ิมเตมิและเปลี่ยนแปลง ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแมเ่มาะ อ าเภอแมเ่มาะ จังหวัดล าปาง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 101



102

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เครือ่งปรบัอากาศ แบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 
30,000 BTU จ านวน 3 เคร่ือง ราคา 39,700 บาท  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ (1) ขนาดที่ก าหนดเปน็
ขนาดไม่ต่ ากวา่ 30,000 บทียีู (2) ราคาที่ก าหนดเปน็
ราคาที่รวมค่าติดต้ัง (3) ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟา้เบอร์ 
5 (4) เคร่ืองปรับอากาศที่มีความสามารถในการท า
ความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บทียีู ต้องได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมและฉลาก
ประหยัดไฟฟา้เบอร์ 5 (5) ต้องเปน็เคร่ืองปรับอากาศ
ที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน (6) มี
ความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ (7) 
การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวติช์ 1 ตัว ทอ่ทองแดงไป
กลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
(8) ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ส านัก
งบประมาณ (9) ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

119,100 ส านักปลัด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

3 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 15,000 
บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้(1)เปน็อุปกรณ์ที่มีความสามารถเปน็ Printer, 
Copier , Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน (2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
นอ้ยกวา่ 600x600 dpi (3) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่นอ้ย
กวา่ 18 หนา้ต่อนาท ี(ppm) (4) มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่นอ้ย
กวา่ 18 หนา้ต่อนาท ี(ppm) (5) มีหนว่ยความจ า (Memory) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 256 
MB (6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ (7) มีความละเอียดในการ
สแกนสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 1,200 x 1,200 dpi (8) มีถาดปอ้นเอกสารอัตโนมัติ (Auto 
Document Feed) (9) สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า (10) สามารถท า
ส าเนาได้สูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 99 ส าเนา (11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 
เปอร์เซ็นต์ (12) มีช่องเชือ่มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวนไม่นอ้ย
กวา่ 1 ช่อง (13) มีช่องเชือ่มต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย
 Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ (14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกวา่ 150 แผ่น (15) 
สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom เปน็อุปกรณ์ที่มีความสามารถเปน็ 
Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน (2) มีความละเอียดใน
การพิมพ์ไม่นอ้ยกวา่ 600x600 dpi (3) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ 
A4 ไม่นอ้ยกวา่ 18 หนา้ต่อนาท ี(ppm) (4) มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ 
A4 ไม่นอ้ยกวา่ 18 หนา้ต่อนาท ี(ppm) (5) มีหนว่ยความจ า (Memory) ขนาดไม่นอ้ย
กวา่ 256 MB (6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ (7) มีความละเอียด
ในการสแกนสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 1,200 x 1,200 dpi (8) มีถาดปอ้นเอกสารอัตโนมัติ 
(Auto Document Feed) (9) สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า (10) 
สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 99 ส าเนา (11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 
400 เปอร์เซ็นต์ (12) มีช่องเชือ่มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวนไม่
นอ้ยกวา่ 1 ช่อง (13) มีช่องเชือ่มต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน 
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ (14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกวา่ 
150 แผ่น (15) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom (16) ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ หรือ (17)
 ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

15,000 15,000     ส านักปลัด    
(ฝ่ายอ านวยการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

4 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
 งานวางแผน
สถิติและวชิาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จอ LED  FULL COLOR พรอ้มติดตั้ง จ านวน 2 ปา้ย
 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) จอแสดงภาพ LED 
full color display แบบใช้ภายนอกอาคาร(Outdoor)
 ความละเอียด P10  (2) จอแสดงภาพ LED full 
color display แบบ P10  มีขนาดของตัวปา้ย ไม่น้อย
กวา่ 1.90 x 1.90 เมตร (3) คุณสมบติัเปน็แบบใช้งาน 
นอกอาคาร ( outoor ) มีความคงทนสูง (4) สามารถ
แสดงภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว ตัวอักษรวิง่ ได้เปน็อย่าง
น้อย (5) มีจ านวน Pixels Density ไม่น้อยกวา่ 
10,000 dots (6) มีค่าความสวา่งไม่น้อยกวา่ 5,500 
cd ต่อ ตารางเมตร (7) มีค่า Number of Color ไม่
น้อยกวา่ 16 bit (8) มีค่า Half Bright Angle ใน
แนวนอนไม่น้อยกวา่ 140 องศา ในแนวต้ังไม่น้อยกวา่ 
70 องศา
(9) มีมุมมองในแนวนอนไม่น้อยกวา่ 160 องศา และ 
แนวต้ัง ไม่น้อยกวา่ 140 องศา (10) มีค่า Contrast 
Ratio 2500:1 (11) อายุการใช้งานไม่ต่ ากวา่ 50,000 
ชั่วโมง (12) สามารถใช้งานได้ในที่อุณหภมูิ -20 องศา 
ถึง 50 องศา หรือ (13) จัดหาโดยสืบราคาทอ้งตลาด 
หรือ (14) ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

300,000      ส านักปลัด  
(งานประชาสัมพนัธ)์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

5 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
 งานวางแผน
สถิติและวชิาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เครื่องอากาศยานไร้คนขบั (โดรน) ส าหรับถ่ายภาพใน
อากาศ  จ านวน 1 ชุด จ านวน 43,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้(1) เปน็เคร่ืองบนิบงัคับด้วย
วิทยุ (Drone) แบบปกีใบพัดหมนุ ไมน่อ้ยกว่า 4 ใบพัด 
(2) มกีล้องส าหรับบนัทึกภาพนิง่ ความละเอยีดไมน่อ้ย
กว่า 12 ล้านพิเซล(3) สามารถบนัทึกภาพวีดีโอ ความ
ละเอยีดไมน่อ้ยกว่า 4K (4) มรีะบบซูมแบบดิจิตอล ไม่
นอ้ยกว่า 4 เท่า (5) มรีะบบเซ็นเซอร์ ไมน่อ้ยกว่า 2 
จุดส าคัญ (6) มรีะบบกนัส่ันแบบ 3 แกน (7) มรีะยะการ
ส่งสัญญาณภาพไกลสูงสุดไมน่อ้ยกว่า 10 กโิลเมตร (8) 
มพีื้นที่เกบ็ข้อมลูภายในตัวเคร่ืองไมน่อ้ยกว่า 8 GB (9) 
สามารถบนิได้นานสูงสุดไมน่อ้ยกว่า 30 นาที (10)  
รองรับหนว่ยความจ าแบบ Micro SD ได้
(11)  มรีีโมทส าหรับควบคุมการท างาน (12) แบตเตอร่ี 
ส าหรับใช้งาน (13)  สายชาร์จ (14)  อปุกรณ์ส าหรับ
เชือ่มต่อ (15) จัดหาโดยสืบราคาท้องตลาด  (16) ตาม
ความจ าเปน็และเหมาะสม

43,000     ส านักปลัด   
(งานประชาสัมพนัธ)์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

6 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
 งานวางแผน
สถิติและวชิาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ชุดโต๊ะท างานเข้ามุม จ านวน 1 ชุดๆ ละ 6,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) โต๊ะท างานไม้ (1.1)
 ผลิตจากไม้พาร์ติเคิลบอร์ด (1.2) มี 2 ล้ินชัก (1.3) 
หน้าโต๊ะ หนา 25 มม. ปดิผิวเมลามีน (1.4) ขนาดโต๊ะ 
กวา้ง 120 x (ล) 60 x (ส) 75 ซม. จ านวน 1 ตัว (2) 
โต๊ะวางคอมพวิเตอร์ ขนาด (ก) 80 x (ล) 60 x (ส) 75 
ซม. จ านวน 1 ตัว (3) โต๊ะต่อมุม ขนาด  (ก) 65 x (ล) 
65 x (ส) 75 ซม. จ านวน 1 ตัว (4) จัดหาโดยสืบราคา
ทอ้งตลาด หรือ (5) ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

6,000      ส านักปลัด  
(งานประชาสัมพนัธ)์

7 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
 งานวางแผน
สถิติและวชิาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทบึ จ านวน 1 ตู้ๆ ละ 
4,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) ขนาด
ไม่น้อยกวา่ (ย) 118 x (ล) 40 x (ส) 87 ซม. (2) มีแผ่น
ชั้นจ านวน 2 แผ่น ปรับระดับได้ (3) จัดหาโดยสืบ
ราคาทอ้งตลาด หรือ (4) ตามความจ าเปน็และ
เหมาะสม

4,000      ส านักปลัด  
(งานประชาสัมพนัธ)์

8 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
 งานวางแผน
สถิติและวชิาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะวางคอมพิวเตอร ์จ านวน 1 ตัวๆ ละ 1,900 บาท 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) ขนาด 
(ย) 80 x (ก) 60 x (ส) 75 ซม.(2) มีชั้นส าหรับวาง 
CPU ล่าง (3) จัดหาโดยสืบราคาทอ้งตลาด หรือ (4) 
ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

1,900     ส านักปลัด  
(งานแผนฯ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

9 แผนงานรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
วทิยาศาสตร์
การแพทย์

เครือ่งอัดอากาศแรงดันสูง ขนาด 300 บาร ์จ านวน 1
 เคร่ือง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
ดังนี้ (1) เคร่ืองยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกวา่
 5 แรงม้า สายเคปล้าทนความร้อน สามารถอัดอากาศ
ได้ไม่น้อยกวา่ 90 ลิตร/นาท ีหรือ (2) จัดหาโดยสืบ
ราคาจากทอ้งตลาด หรือ (3) ตามความจ าเปน็และ
เหมาะสม

500,000    ส านักปลัด    
(งานปอ้งกันฯ)

10 แผนงานรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง

รถบรรทกุน้ า ขนาด 6 ล้อ สามารถบรรทกุน้ าได้ 
6,000 ลิตร แบบถังกลม จ านวน 1 คัน โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) ขนาด 6 ตัน 
6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 6,000 ซีซี หรือ
ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 170 กิโลวตัต์ (2) 
แบบบรรทกุน้ า (3) จุน้ าได้ไม่น้อยกวา่ 6,000 ลิตร (4) 
น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทกุไม่ต่ ากวา่ 12,000 
กิโลกรัม (5) เปน็ราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ หรือ (6) 
ตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ส านักงบประมาณ หรือ (7)
 ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

2,633,000   ส านักปลัด    
(งานปอ้งกัน)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

11 แผนงานรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน * 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้่อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 1 เคร่ือง
 ราคา 17,000 บาท  โดยมคุีณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) มี
หนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่อ้ยกว่า 4 แกนหลัก (4 
core) มคีวามเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน่อ้ยกว่า 3 
GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หนว่ย และมเีทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน 1 หนว่ย (2) หนว่ยประมวลผลกลาง
 (CPU) มหีนว่ยความจ าเปน็แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกนัขนาดไมน่อ้ยกว่า 4 MB (3) มี
หนว่ยความจ าหลัก (RAM) ชนดิ DDR4 หรือดีกว่า มขีนาด
ไมน่อ้ยกว่า 4 GB (4) มหีนว่ยจัดเกบ็ข้อมลู ชนดิ SATA 
หรือดีกว่า มขีนาดความจุไมน่อ้ยกว่า 1 TB หรือชนดิ Solid
 State Drive ขนาดความจุไมน่อ้ยกว่า 250 GB จ านวน 1 
หนว่ย (5) ม ีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หนว่ย (6) มี
ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไมน่อ้ยกว่า 1 
ช่อง (7) มชี่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไมน่อ้ยกว่า 3 ช่อง (8) มแีปน้พมิพแ์ละเมา้ส์ (9) มี
จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หนว่ย 
(10) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ หรือ (11) ตามความ
จ าเปน็และเหมาะสม

        17,000   ส านักปลัด    
(งานปอ้งกัน)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

12 แผนงานรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 
7,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) เป็นอุปกรณ์ที่มี
ความสามารถเป็น Printer} Copier} Scanner และ Fax ภายใน
เคร่ืองเดียวกัน (2) เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต (3) มีความ
ละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi (4) มี
ความเร็วในการพิมพ์ขาวด า ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27
 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) (5) มี
ความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) (6) สามารถแสกน
เอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ (7) มีความละเอียดในการแส
กนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi (8) มี
ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) (9) 
สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า (10) สามารถท า
ส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา (11) สามารถย่อและขยาย
ได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ (12) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ
 USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (13) มีช่อง
เชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้
งานผ่านเครือข่ายไร้สาย WI-FI (IEEE 802.11b, g, n) ได้ (14) 
มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น (15) สามารถใช้ได้กับ
 A4, Letter, Legal และ Custom (16) ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  (17) ตามความจ าเป็นและเหมาะสม

7,500   ส านักปลัด    
(งานปอ้งกัน)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

13 แผนงานรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

กล้องโทรทศัน์วงจรปดิชนิดเครอืข่าย แบบมุมมอง
คงที ่ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภยัทั่วไปและงานอื่นๆ จ านวน 12 
เคร่ืองๆ ละ 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี้ (1) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปดิของกระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (2) ราคาพร้อมติดต้ัง หรือ (3)
 ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

264,000   ส านักปลัด    
(งานปอ้งกัน)

14 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เลื่อยยนต์ บารย์าว ขนาดไม่น้อยกว่า 11 น้ิว จ านวน
 2 เคร่ืองๆ ละ 8,500 บาท โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) เคร่ืองยนต์ 2 
จังหวะ ไม่น้อยกวา่ 0.74 แรงม้า (2) แผ่นบงัคับโซ่มี
ความยาวไม่น้อยกวา่ 11 นิ้ว (3) สตาร์ทง่ายด้วยระบบ
 CDI (4) ปรับต้ังความตึงของโซ่ได้  (5) เมื่อเกิดปญัหา
เคร่ืองสามารถหยุดท างานอัตโนมัติ  (6) เคร่ืองมือ
ส าหรับถอดประกอบ (7) จัดหาโดยสืบราคาทอ้งตลาด
 หรือ (8) ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

17,000   ส านักปลัด    
(งานปอ้งกัน)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

15 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
 งานบริหารงาน
คลัง

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เครือ่งปรบัอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)
 จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 39,700 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน
 ขนาด 30,000 บทียีู (2) ราคาที่ก าหนดเปน็ราคาที่
รวมค่าติดต้ัง (3) เคร่ืองปรับอากาศที่มีความสามารถ
ในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บทียีู ต้อง
ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมและ
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 (4) ต้องเปน็
เคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน
เดียวกัน (5) มีความหน่วงเวลาการท างานของ
คอมเพรสเซอร์หรือ (6) ตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์
จากส านักงบประมาณ หรือ (7) ตามความจ าเปน็และ
เหมาะสม

79,400       กองคลัง   
(งานจัดเก็บรายได้)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

16 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
 งานบริหารงาน
คลัง

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครือ่งพิมพ์เลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาท)ี จ านวน 2 
เคร่ืองๆ ละ 8,900 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษระ
เฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) มีความละเอียดในการพมิพไ์ม่
น้อยกวา่ 1,200 x 1,200 dpi (2) มีความเร็วในการ
พมิพส์ าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกวา่ 28 หน้าต่อนาท ี
(ppm) (3) สามารถพมิพเ์อกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
(4) มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกวา่ 128
 MB (5) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง (6) มีช่อง
เชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อกยวา่ 1 ช่อง
 หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g,n) ได้ (7) มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่
น้อยกวา่ 250 แผ่น (8) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, 
Legal และ Custom หรือ (9) ตามประกาศเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม หรือ (10) ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

8,900 8,900      กองคลัง    
(งานจัดเก็บรายได้, 

งานพัสดุ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

17 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
 งานบริหารงาน
คลัง

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครือ่งพิมพ์เลเซอรห์รอื LED ขาวด า ชนิด Network
 ส าหรบักระดาษขาว A3 จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 
54,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) มี
ความละเอียดในการพมิพไ์ม่น้อยกวา่ 1,200x1,200 
dpi (2) มีความเร็วในการพมิพส์ าหรับกระดาษ A4 ไม่
น้อยกวา่ 35 หน้าต่อนาท ี(ppm) (3) มีความเร็วใน
การพมิพส์ าหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกวา่ 18 หน้าต่อ
นาท ี(4) มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกวา่
 256 MB (5) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกวา่ไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง (6) มีช่องเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง (7) มี
ถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกวา่ 250 แผ่น (8) สามารถ
ใช้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom หรือ (9)
 ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม หรือ (10) ตามความจ าเปน็และ
เหมาะสม

54,000      กองคลัง    
(งานแผนที่ฯ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

18 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
 งานบริหารงาน
คลัง

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 
เคร่ืองๆละ 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  (1) มี
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
 และ 8 แกนเสมือน (8Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
จานวน 1 หน่วย (2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ  (Level) 
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB (3) มีหน่วยความจ าหลัก 
(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB (4) มี
หน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย (5) มีจอภาพที่รองรับความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า
 12 นิ้ว (6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง (7) มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ 
VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง (8) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
 (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (9) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE
 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth หรือ (10) ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือ (11) ตามความจ าเป็นและเหมาะสม

22,000      กองคลัง    
(งานการเงินฯ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 114
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

19 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
 งานบริหารงาน
คลัง

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 
130,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) มีหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 Core) หรือดีกว่า
ส าหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จ านวนไม่น้อยกว่า
 1 หน่วย (2) หน่วยประมวลผล (CPU) รองรับการประมวผล
แบบ 64 bit มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ไม่น้อยกว่า 11 MB (3) มี
หน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 16 GB (4) สนับสนุนการท างาน RAID ไม่น้อยกว่า 
RAID 0, 1, 5 (5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS 
หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาที 
หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 200 GB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย (6) มี DVD-ROM 
หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก 
(External) จ านวน 1 หน่วย (7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง (8) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
17 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย (9) มี Poweพ Supply แบบ 
Redundant หรือ Hot Swap จ านวน 2 หน่วย  หรือ (10) ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ (11) ตามความจ าเป็นและเหมาะสม

130,000 130,000      กองคลัง    
(งานแผนที่ฯ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

20 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
 งานบริหารงาน
คลัง

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง

รถบรรทกุ (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คันๆ
ละ 854,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
 (1) ขนาด 1 ตัน (2) ชนิดขับเคล่ือน 2 ล้อ (3) 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 110 กิโลวตัต์  (4) แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ (5) เปน็กระบะส าเร็จรูป  (6) หอ้งโดยสาร
เปน็แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู (7) เปน็ราคารวม
เคร่ืองปรับอากาศ (8) ราคารวมภาษสีรรพสามิต หรือ 
(9) ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ส านัก
งบประมาณ หรือ (10) ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

854,000 กองคลัง

21 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
 งานบริหารงาน
คลัง

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จ านวน 1 ตู้ๆ ละ
 3,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) ขนาด
ไม่น้อยกวา่ (ย) 88 x (ล) 40.7 x (ส) 88 ซม. (2) มี
แผ่นชั้น ท าจากเหล็ก จ านวน 2 แผ่น หรือ (3) จัดหา
โดยสืบราคาทอ้งตลาด หรือ (4) ตามความจ าเปน็และ
เหมาะสม

3,500      กองคลัง    
(งานพัสดุฯ)

22 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
 งานบริหารงาน
คลัง

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีรบัแขก จ านวน 3 ตัวๆ ละ 2,900 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) ที่นั่งเบาะหนัง มีพนักพงิ 
มีที่วางแขน ขาตัวซี หรือ (2) จัดหาโดยสืบราคา
ทอ้งตลาด หรือ (3) ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

8,700      กองคลัง    
(งานจัดเก็บฯ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

23 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
 งานบริหารงาน
คลัง

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 4 ตัวๆ ละ 5,800 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) เก้าอี้ส านักงานพนักพงิสูง
 (2) หุ้มผ้า (3) มีที่วางแขนแบบเหล็ก ชุบโครเมียม (4)
 หุ้มด้วยหนัง PVC (5) ปรับสูง ต่ า ด้วยโช๊คไฮโดรลิค 
(6) ขาอลูมิเนียมขัดเงา (7) มีล้อเล่ือน 5 ล้อ (8) ขนาด
ไม่น้อยกวา่ (ก) 63 x (ล) 68 x (ส) 115 ซม. หรือ (9) 
จัดหาโดยสืบราคาทอ้งตลาด หรือ (10) ตามความ
จ าเปน็และเหมาะสม

11,600 11,600      กองคลัง    
(งานจัดเก็บฯ, งาน

การเงินฯ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 117
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

24 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
 งานบริหารงาน
คลัง

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ เครื่องวัดระยะเลเซอร์ จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 40,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) เป็นเคร่ืองวัดระยะทางด้วย
แสงเลเซอรื แบบมือถือ (2) ความถูกต้ัองในการวัดระยะทางไม่
เกิน +/- 1.0 มม. (3) สามารถวัดระยะทางได้ ระหว่าง 0.05- 
200.00 เมตร (ขึ้นอยู่กับพื้นผิวและสีของวัตถุที่วัดระยะ) (4) 
อ่านค่าการวัดระยะได้ละเอียดถึง 1 มม. (5) มีเซ็นเซอร์วัดมุม 
ช่วงการวัด +/- 360 องศา ความแม่นย า +/- 0.2 องศา (6) 
หน้าจอขนาดใหญ่ แสดงผลได้ 4 บรรทัด มีระบบให้แสงสว่าง
เพื่อดูข้อมูลในที่มืดได้ (7) สามารถวัดระยะทางได้ทั้งมาตรา
เมตริก (หน่วยเมตร) และระบบอังกฤษ (หน่วยนิ้ว, ฟุต) (8) 
สามารถต้ังหน่วยเวลาการวัดระยะทางได้ (9) เก็บค่าการวัดได้ 
30 ค่า (10) มีฟังก์ชั่นช่วยในการท างาน ดังนี้ เช่น (10.1) 
ค านวณหาค่าต่ าสุด/สูงสดุ และวัดค่าต่อเนื่อง (10.2) ค านวณหา
พื้นที่และปริมาตร (10.3) ค านวณบวก/ลบค่าที่วัดได้ (10.4) 
ก าหนดช่วงระยะที่ต้องกาน (10.5) ค านวณหาความสูง/ความ
กว้างโดยใช้รูปสามเหล่ียมและใช้การวัดมุมเอียงของวัตถุได้ 
(10.6) ค านวณหาพื้นที่ส่ีเหล่ียมด้านไม่เท่า (ส่ีเหล่ียมคางหมู) 
(10.7) วัดความสูงวัตถุ เช่น ต้นไม้ (10.8) วัดความลาดเอียง เช่น
 หลังคาบ้าน (10.9) ฟังก์ชั่น Height Profile Measurements 
(11) มี Bluetooth Smart เพื่อการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Smart 
Phone (12) แบตเตอร่ี 1 ชุด สามารถวัดระยะทางได้ประมาณ 
5,000 คร้ัง (13) มีกล้องเล็งแบบมองเห็นภาพระบบ Digital 
และมีฟังก์ชั่น zoom เพื่อดึงภาพให้ใกล้เข้ามาได้ (14) ได้
มาตรฐานการป้องกันน้ าและฝุ่น IP65 (15) มีสายคล้องมือและ
ซองบรรจุเคร่ือง (16) แบตเตอร์ร่ี อัลคาไลน์ ชนิด AA 1.5 V. 2 
ก้อน (17) คู่มือการใช้งาน (18) จัดหาโดยสืบราคาท้องตลาด 
หรือ (19) ตามความจ าเป็นและเหมาะสม

40,000      กองคลัง    
(งานแผนที่ฯ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

25 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง

รถบรรทกุ (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คันๆ
ละ 854,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
 (1) ขนาด 1 ตัน (2) ชนิดขับเคล่ือน 2 ล้อ (3) 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 110 กิโลวตัต์  (4) แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ (5) เปน็กระบะส าเร็จรูป  (6) หอ้งโดยสาร
เปน็แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู (7) เปน็ราคารวม
เคร่ืองปรับอากาศ (8) ราคารวมภาษสีรรพสามิต หรือ 
(9) ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ส านัก
งบประมาณ หรือ (10) ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

854,000 กองสวสัดิการสังคม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 119



120

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

26 แผนงาน
การศึกษา งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน 1 
เคร่ืองๆละ 15,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1)เป็น
อุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ
 Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน (2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 600x600 dpi (3) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด า
ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) (4) มี
ความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm) (5) มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อย
กว่า 256 MB (6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) 
ได้ (7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 
1,200 dpi ( มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document 
Feed) (9) สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ ทั้งสีและขาวด า (10) 
สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา (11) สามารถ
ย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ (12) มีช่องเชื่อมต่อ 
(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง (13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,
 g, n) ได้ (14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น (15) 
สามารถใช้ได้กับ A4,Letter, Legal และ Custom (16) ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ (17) ตามความจ าเป็นและเหมาะสม

        17,000 กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 120
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

27 แผนงาน
การศึกษา งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 15,000 
บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้(1)เปน็อุปกรณ์ที่มีความสามารถเปน็ Printer, 
Copier , Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน (2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
นอ้ยกวา่ 600x600 dpi (3) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่นอ้ย
กวา่ 18 หนา้ต่อนาท ี(ppm) (4) มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่นอ้ย
กวา่ 18 หนา้ต่อนาท ี(ppm) (5) มีหนว่ยความจ า (Memory) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 256 
MB (6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ (7) มีความละเอียดในการ
สแกนสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 1,200 x 1,200 dpi (8) มีถาดปอ้นเอกสารอัตโนมัติ (Auto 
Document Feed) (9) สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า (10) สามารถท า
ส าเนาได้สูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 99 ส าเนา (11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 
เปอร์เซ็นต์ (12) มีช่องเชือ่มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวนไม่นอ้ย
กวา่ 1 ช่อง (13) มีช่องเชือ่มต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย
 Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ (14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกวา่ 150 แผ่น (15) 
สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom เปน็อุปกรณ์ที่มีความสามารถเปน็ 
Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน (2) มีความละเอียดใน
การพิมพ์ไม่นอ้ยกวา่ 600x600 dpi (3) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ 
A4 ไม่นอ้ยกวา่ 18 หนา้ต่อนาท ี(ppm) (4) มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ 
A4 ไม่นอ้ยกวา่ 18 หนา้ต่อนาท ี(ppm) (5) มีหนว่ยความจ า (Memory) ขนาดไม่นอ้ย
กวา่ 256 MB (6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ (7) มีความละเอียด
ในการสแกนสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 1,200 x 1,200 dpi (8) มีถาดปอ้นเอกสารอัตโนมัติ 
(Auto Document Feed) (9) สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า (10) 
สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 99 ส าเนา (11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 
400 เปอร์เซ็นต์ (12) มีช่องเชือ่มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวนไม่
นอ้ยกวา่ 1 ช่อง (13) มีช่องเชือ่มต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน 
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ (14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกวา่ 
150 แผ่น (15) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom (16) ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ หรือ (17)
 ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

        15,000 กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 121
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

28 แผนงาน
การศึกษา งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครือ่งพิมพ์ชนิดเลเชอร ์หรอื LED สี ชนิด Network
 แบบที่ 1 (18 หน้า/นาท)ี จ านวน 2 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 10,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
(1) มีความละเอียดในการพมิพไ์ม่น้อยกวา่ 600x600 
dpi (2) มีความเร็วในการพมิพข์าวด าส าหรับกระดาษ 
A4 ไม่น้อยกวา่ 18 หน้าต่อนาท ี(ppm) (3) มีความเร็ว
ในการพมิพสี์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกวา่ 18 หน้า
ต่อนาท ี(ppm) (4) สามารถพมิพเ์อกสารกลับหน้า
อัตโนมัติได้ (5) มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่
น้อยกวา่ 128 MB  (6) มีช่องเชื่อมตัว (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง 
(7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา่ จ านวน
ไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11 b, g, n) ได้ (8) มีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกวา่ 150 แผ่น (9) สามารถใช้ได้กับ
 A4, Letter, Legal และ Custom (10) ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพวิเตอร์ (11) ตามความจ าเปน็และ
เหมาะสม

10,000         10,000 กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 122
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

29 แผนงาน
การศึกษา งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 น้ิว จ านวน 1 
เคร่ือง ราคา 3,700 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี้ (1) มีขนาดไม่น้อยกวา่ 21.5 นิ้ว (2) รองรับความ
ละเอียดกรแสดงผลไม่น้อยกวา่ 1,920x1,080 pixel 
(3) มี Refresh Rate ไม่น้อยกวา่ 60 Hz (4) มี 
Contrast Ration ไม่น้อยกวา่ 600: 1 (5) ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพวิเตอร์  (6) ตามความจ าเปน็และ
เหมาะสม

          3,700 กองการศึกษาฯ

30 แผนงาน
การศึกษา งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน พนักพิงสูง จ านวน 2 ตัวๆละ 3,800 
บาท โดยมีคุณลักษณะเบื้องต้น ดังนี(้1)เก้าอี้ท างาน
แบบมีพนักพงิชนิดบหุนังเทยีม มีที่วางแขน โครงเหล็ก
ชุบโครเมียมด้านบนบทุบัด้วยหนังเทยีม สามารถปรับ
ระดับสูงต่ าด้วยโช๊คไฮโดรลิคปรับขาอลูมิเนียม มี
ล้อเล่ือน 5 ล้อ ขนาดไม่น้อยกวา่(ก) 65 x (ล) 68 X (ส)
 106-116 ซม. (2) จัดหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด 
(3) ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

          7,600 กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 123
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

31 แผนงาน
การศึกษา งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัวๆละ 3,600 บาท โดยมี
คุณลักษณะเบื้องต้น ดังนี(้1)เก้าอี้ท างานแบบมีพนักพงิ
ชนิดบหุนังเทยีม มีที่วางแขน โครงเหล็กชุบโครเมียม
ด้านบนบทุบัด้วยหนังเทยีม สามารถปรับระดับสูงต่ า
ด้วยโช๊คไฮโดรลิคปรับขาอลูมิเนียม มีล้อเล่ือน 5 ล้อ 
ขนาดไม่น้อยกวา่(ก) 65 x (ล) 68 X (ส) 96-105 ซม. 
(2) จัดหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด (3) ตามความ
จ าเปน็และเหมาะสม

          3,600 กองการศึกษาฯ

32 แผนงาน
การศึกษา งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะพับพลาสติก HDPE สีขาว จ านวน 10 ตัวๆ ละ 
2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะเบื้องต้น ดังนี้ (1) โต๊ะ
พบัพลาสติก HDPE สีขาว (2) ขาโต๊ะขาเหล็กสีเทา พบั
เก็บได้ ขนาดไม่น้อยกวา่ (ก) 74 x (ย) 180 x (ส) 73 
ซม. (3) จัดหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด (4) ตาม
ความจ าเปน็และเหมาะสม

        25,000 กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 124
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

33 แผนงาน
การศึกษา งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง

รถบรรทกุ (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คันๆ
ละ 854,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
 (1) ขนาด 1 ตัน (2) ชนิดขับเคล่ือน 2 ล้อ (3) 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 110 กิโลวตัต์  (4) แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ (5) เปน็กระบะส าเร็จรูป  (6) หอ้งโดยสาร
เปน็แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู (7) เปน็ราคารวม
เคร่ืองปรับอากาศ (8) ราคารวมภาษสีรรพสามิต หรือ 
(9) ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ส านัก
งบประมาณ หรือ (10) ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

854,000 กองการศึกษาฯ

34 แผนงาน
การศึกษา งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โทรศัพทส์ านักงาน จ านวน 4 เคร่ืองๆ ละ 600 บาท  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ (1) โทรศัพทร์ะบบสายเด่ียว ใช้
งานง่ายและสะดวก (2) ปรับระดับเสียงกร่ิงได้ 3 ระดับ
 (3) ปรับระดับเสียงสนทนา 6 ระดับ (4) ปรับระดับ
เสียงสนทนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ (5) เลือกใช้งานได้
ระบบพลัส์และโทน (6) รองรับจ านวนสายเรียกเข้าได้ 
1 สาย (7) ปุ่ม Redial โทรทวนซ้ าหมายเลขโทรออก
ล่าสุดได้ง่าย (8) จัดหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด (9) 
ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

          2,400 กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 125
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

35 แผนงาน
การศึกษา งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสว่น (ราคารวมค่าตดิตั้ง) 
แบบแขวน ขนาด 32,000 บทียีู จ านวน 4 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 42,300 บาท โดยมคุีณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
 (1) ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาดไมต่่ ากว่า 32,000 บทียีู (2) 
ราคาที่ก าหนดเปน็ราคาที่รวมค่าติดต้ัง (3) 
เคร่ืองปรับอากาศที่มคีวามสามารถในการท าความเย็นขนาด
ไมเ่กนิ 40,000 บทียีูต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อตุสาหะกรรม และฉลากประหยัดไฟฟา้เบอร์ 5 
(4) ต้องเปน็เคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด 
ทั้งหนว่ยส่งความเย็นและหนว่ยระบายความร้อนจาก
โรงเรียนเดียวกนั (5) มคีวามหนว่งเวลาการท างานของ
คอมเพรสเซอร์ (6) การจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาดอื่นๆ 
(นอกจากข้อ 3) นอกเหนอจากการพจิารณาด้านราคาแล้ว 
เพื่อเปน็การประหยัดพลังงาน ควรพจิารณาจัดซ้ือเคร่ือง
ปรบอากาศที่มค่ีาประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล  
(SEER) สูงกว่า (7) การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ (7.1) แบบ
แยกส่วน ประกอบด้วยอปุกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ทอ่
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเ่กนิ 15 
เมตร (8) ค่าติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่า
ติดต้ังแยกจากราคาเคร่ืองปรับอากาศ) (8.1) ชนดิต้ังพื้น
หรือชนดิแขวน ขนาดไมต่่ ากว่า 13,000 บทียีู 4,000 บาท 
(9) ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ส านกังบประมาณ 
หรือ (10) ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

-       169,200 กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 126
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

36 แผนงาน
การศึกษา งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียด
จอภาพ 1,920 x 1,080 พิกเซล ขนาด 40 น้ิว 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 7,500 บาท  โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้ (1) ระดับความละเอียด เปน็ความ
ละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1,920 x 1,080 พกิ
เซล (2) ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาดจอภาพขั้นต่ า 40 นิ้ว 
(3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight (4)
 ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกวา่ 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อ
สัญญาณภาพและเสียง (5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกวา่ 1
 ช่อง รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์ (6) มี
ตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว (7) ตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ ส านักงบประมาณ หรือ (8) ตาม
ความจ าเปน็และเหมาะสม

          7,500 กองการศึกษาฯ / 
สระวา่ยน้ า

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 127
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

37 แผนงาน
การศึกษา งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 
7,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) เป็นอุปกรณ์ที่มี
ความสามารถเป็น Printer} Copier} Scanner และ Fax ภายใน
เคร่ืองเดียวกัน (2) เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต (3) มีความ
ละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi (4) มี
ความเร็วในการพิมพ์ขาวด า ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27
 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) (5) มี
ความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) (6) สามารถแสกน
เอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ (7) มีความละเอียดในการแส
กนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi (8) มี
ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) (9) 
สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า (10) สามารถท า
ส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา (11) สามารถย่อและขยาย
ได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ (12) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ
 USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (13) มีช่อง
เชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้
งานผ่านเครือข่ายไร้สาย WI-FI (IEEE 802.11b, g, n) ได้ (14) 
มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น (15) สามารถใช้ได้กับ
 A4, Letter, Legal และ Custom (16) ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  (17) ตามความจ าเป็นและเหมาะสม

          7,500 กองการศึกษาฯ / 
สระวา่ยน้ า

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 128
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

38 แผนงาน
การศึกษา งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานไม้  จ านวน 1 โต๊ะๆ ละ 3,800 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ (1) โต๊ะท างานไม้ ผลิตจากไม้พาร์ติ
เคิลบอร์ด หนาไม่น้อยกวา่ 25 มม. ปดิผิว FOIL มีที่
วางคีย์บอร์ด และ CPU ล่าง (2) ขนาดไม่น้อยกวา่ (ก) 
120 x (ล) 60 x (ส) 75 เซนติเมตร  (2) จัดหาโดยสืบ
ราคาจากทอ้งตลาด หรือ (3) ตามความจ าเปน็และ
เหมาะสม

          3,800 กองการศึกษาฯ / 
สระวา่ยน้ า

39 แผนงาน
การศึกษา งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีท างานแบบมีพนักพิงชนิดบหุนังเทยีม จ านวน 1
 ตัวๆ ละ 2,300 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ (1) เก้าอี้
ท างานแบบมีพนักพงิชนิดบหุนังเทยีม มีที่วางแขน ขา
เหล็กชุบโครเมียม มีล้อ (2) จัดหาโดยสืบราคาจาก
ทอ้งตลาด หรือ (3) ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

          2,300 กองการศึกษาฯ / 
สระวา่ยน้ า

40 แผนงาน
การศึกษา งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะรบัแขกไม้สักทอง พรอ้มท าสี จ านวน 1 ชุดๆ ละ 
30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ (1) โต๊ะรับแขกไม้
สักทอง พร้อมท าสี (2) จัดหาโดยสืบราคาจาก
ทอ้งตลาด หรือ (3) ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

        30,000 กองการศึกษาฯ / 
ศูนย์วฒันธรรมฯ

41 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ชั้นวางโทรทศัน์ จ านวน 8 ตัวๆ ละ 2,000 บาท โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) มีขนาด
 สูง 70 x กวา้ง 120 x ลึก 50 cm (2) จัดหาโดยสืบ
ราคาจากทอ้งตลาด หรือ (3) ตามความจ าเปน็และ
เหมาะสม

        16,000 กองการศึกษาฯ / 
ศพด.ทต.แม่เมาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

42 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสว่น (ราคารวมค่าตดิตั้ง) 
แบบแขวน ขนาด 30,000 บทียีู จ านวน 4 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 47,200 บาท โดยมคุีณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
 (1) ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาดไมต่่ ากว่า 30,000 บทียีู (2) 
ราคาที่ก าหนดเปน็ราคาที่รวมค่าติดต้ัง (3) 
เคร่ืองปรับอากาศที่มคีวามสามารถในการท าความเย็นขนาด
ไมเ่กนิ 40,000 บทียีูต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อตุสาหะกรรม และฉลากประหยัดไฟฟา้เบอร์ 5 
(4) ต้องเปน็เคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด 
ทั้งหนว่ยส่งความเย็นและหนว่ยระบายความร้อนจาก
โรงเรียนเดียวกนั (5) มคีวามหนว่งเวลาการท างานของ
คอมเพรสเซอร์ (6) การจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาดอื่นๆ 
(นอกจากข้อ 3) นอกเหนอจากการพจิารณาด้านราคาแล้ว 
เพื่อเปน็การประหยัดพลังงาน ควรพจิารณาจัดซ้ือเคร่ือง
ปรบอากาศที่มค่ีาประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล  
(SEER) สูงกว่า (7) การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ (7.1) แบบ
แยกส่วน ประกอบด้วยอปุกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ทอ่
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเ่กนิ 15 
เมตร (8) ค่าติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่า
ติดต้ังแยกจากราคาเคร่ืองปรับอากาศ) (8.1) ชนดิต้ังพื้น
หรือชนดิแขวน ขนาดไมต่่ ากว่า 13,000 บทียีู 4,000 บาท 
(9) ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ส านกังบประมาณ 
หรือ (10) ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

      188,800 กองการศึกษาฯ / 
ศพด.ทต.แม่เมาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 130
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

43 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน บอรด์ปดิประกาศตู้ประจก ก ามะหยี่ ขนาด 90 x 
180 ซม. แบบขาตั้งยึดพ้ืนพรอ้มโครงหลังคา 2 หน้า
 จ านวน 1 บอร์ดๆละ 30,000 บาท โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) บอร์ดปดิประกาศตู้
ประจก ก ามะหยี่ ขนาด 90 x 180 ซม. แบบขาต้ังยึด
พื้นพร้อมโครงหลังคา 2 หน้า (2) จัดหาโดยสืบราคา
จากทอ้งตลาด หรือ (3) ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

        30,000 กองการศึกษาฯ / 
ศพด.ทต.แม่เมาะ

44 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เครือ่งถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) ความเรว็
 40 แผ่นต่อนาท ีจ านวน 1 เคร่ืองๆละ 180,000 บาท
 โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) 
ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาดความเร็วขั้นต่ า (2) เปน็
ระบบมัลติฟงัก์ชั่น (3) เปน็ระบบกระดาษธรรมดา 
ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้ (4) ตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ส านักงบประมาณ หรือ (5) ตามความจ าเปน็
และเหมาะสม

      180,000 กองการศึกษาฯ / 
ศพด.ทต.แม่เมาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 131
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

45 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน * 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้่อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 4 เคร่ือง
 ราคา 17,000 บาท  โดยมคุีณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) มี
หนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่อ้ยกว่า 4 แกนหลัก (4 
core) มคีวามเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน่อ้ยกว่า 3 
GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หนว่ย และมเีทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน 1 หนว่ย (2) หนว่ยประมวลผลกลาง
 (CPU) มหีนว่ยความจ าเปน็แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกนัขนาดไมน่อ้ยกว่า 4 MB (3) มี
หนว่ยความจ าหลัก (RAM) ชนดิ DDR4 หรือดีกว่า มขีนาด
ไมน่อ้ยกว่า 4 GB (4) มหีนว่ยจัดเกบ็ข้อมลู ชนดิ SATA 
หรือดีกว่า มขีนาดความจุไมน่อ้ยกว่า 1 TB หรือชนดิ Solid
 State Drive ขนาดความจุไมน่อ้ยกว่า 250 GB จ านวน 1 
หนว่ย (5) ม ีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หนว่ย (6) มี
ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไมน่อ้ยกว่า 1 
ช่อง (7) มชี่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไมน่อ้ยกว่า 3 ช่อง (8) มแีปน้พมิพแ์ละเมา้ส์ (9) มี
จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หนว่ย 
(10) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ หรือ (11) ตามความ
จ าเปน็และเหมาะสม

        68,000 กองการศึกษาฯ / 
ศพด.ทต.แม่เมาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

46 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน 3 เคร่ืองๆละ 15,000 
บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้(1)เปน็อุปกรณ์ที่มีความสามารถเปน็ Printer, 
Copier , Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน (2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
นอ้ยกวา่ 600x600 dpi (3) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่นอ้ย
กวา่ 18 หนา้ต่อนาท ี(ppm) (4) มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่นอ้ย
กวา่ 18 หนา้ต่อนาท ี(ppm) (5) มีหนว่ยความจ า (Memory) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 256 
MB (6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ (7) มีความละเอียดในการ
สแกนสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 1,200 x 1,200 dpi (8) มีถาดปอ้นเอกสารอัตโนมัติ (Auto 
Document Feed) (9) สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า (10) สามารถท า
ส าเนาได้สูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 99 ส าเนา (11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 
เปอร์เซ็นต์ (12) มีช่องเชือ่มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวนไม่นอ้ย
กวา่ 1 ช่อง (13) มีช่องเชือ่มต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย
 Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ (14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกวา่ 150 แผ่น (15) 
สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom เปน็อุปกรณ์ที่มีความสามารถเปน็ 
Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน (2) มีความละเอียดใน
การพิมพ์ไม่นอ้ยกวา่ 600x600 dpi (3) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ 
A4 ไม่นอ้ยกวา่ 18 หนา้ต่อนาท ี(ppm) (4) มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ 
A4 ไม่นอ้ยกวา่ 18 หนา้ต่อนาท ี(ppm) (5) มีหนว่ยความจ า (Memory) ขนาดไม่นอ้ย
กวา่ 256 MB (6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ (7) มีความละเอียด
ในการสแกนสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 1,200 x 1,200 dpi (8) มีถาดปอ้นเอกสารอัตโนมัติ 
(Auto Document Feed) (9) สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า (10) 
สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 99 ส าเนา (11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 
400 เปอร์เซ็นต์ (12) มีช่องเชือ่มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวนไม่
นอ้ยกวา่ 1 ช่อง (13) มีช่องเชือ่มต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน 
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ (14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกวา่ 
150 แผ่น (15) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom (16) ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ หรือ (17)
 ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

        45,000 กองการศึกษาฯ / 
ศพด.ทต.แม่เมาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

47 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น
งานครัว

ผ้าม่านเวทพีรอ้มอุปกรณ ์จ านวน 1 ชุดๆละ 80,000 
บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) ติดต้ังผ้าม่าน
เวทพีร้อมอุปกรณ์ ขนาด 10.15 x 3 เมตร (2) จัดหา
โดยสืบราคาจากทอ้งตลาด หรือ (3) ตามความจ าเปน็
และเหมาะสม

        80,000 กองการศึกษาฯ / 
ศพด.ทต.แมเ่มาะ

48 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และ
วทิยุ

ตู้ล าโพง แบบแขวน 5 น้ิว 2 ทาง สีด า 35 W จ านวน
 21 คู่ 42 ตัว คู่ละ 2,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้ (1) ตู้ล าโพง แบบแขวน 5 นิ้ว ทางสีด า 
35 W (2) จัดหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด หรือ (3) 
ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

        42,000 กองการศึกษาฯ / 
ร.ร.เทศบาลแมเ่มาะ

49 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และ
วทิยุ

พาวเวอรม์ิกซ์ ช่วยสอน จ านวน 21 เคร่ืองๆ ละ 
1,950 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) พาว
เวอร์มิกซ์ช่วยสอน (2) จัดหาโดยสืบราคาจาก
ทอ้งตลาด หรือ (3) ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

        40,950 กองการศึกษาฯ / 
ร.ร.เทศบาลแมเ่มาะ

50 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และ
วทิยุ

ไมโครโฟนไรส้าย จ านวน 21 ชุดๆละ 2,300 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) ไมโครโฟนไร้สาย 
(2) จัดหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด หรือ (3) ตาม
ความจ าเปน็และเหมาะสม

        48,300 กองการศึกษาฯ / 
ร.ร.เทศบาลแมเ่มาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 134
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

51 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และ
วทิยุ

ชุดเครือ่งเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง ขนาด 18 น้ิว   
จ านวน 2 ชุดๆละ 11,900 บาท โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้ (1) ชุดเคร่ืองเสียงเคล่ือนที่แบบลากจูง 
ขนาด 18 นิ้ว (2) จัดหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด 
หรือ (3) ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

        23,800 กองการศึกษาฯ / 
ร.ร.เทศบาลแมเ่มาะ

52 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้องถ่ายรปูแบบบนัทกึวีดีโอ จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 
23,900 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
(1) ระบบออโต้โฟกัส Dual Pixel CMOS AF (2) 
ระบบออโต้โฟกัส 45- point All Cross-type (3) 
รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย Wi-Fi, NFC และ 
Bluetooth (4) จัดหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด หรือ 
(5) ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

        23,900 กองการศึกษาฯ / 
ร.ร.เทศบาลแมเ่มาะ

53 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษา จักรพันรมิ แบบธรรมดา จ านวน 1 คันๆละ 13,400 
บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
(1) แบบธรรมดา ชนิด 1 เข็ม 3 ด้าย ใช้มอเตอร์ไฟฟา้ 
ราคาพร้อมโต๊ะ (2) ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
ส านักงบประมาณ หรือ (3) ตามความจ าเปน็และ
เหมาะสม

        13,400 กองการศึกษาฯ / 
ร.ร.เทศบาลแมเ่มาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 135
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

54 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น
งานครัว

เครือ่งตัดหญา้แบบข้อแข็ง จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 
9,500  บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขปดังนี้ (1) เปน็แบบสะพาย (2) เคร่ืองยนต์ขนาด
ไม่น้อยกวา่ 1.4  แรงม้า (3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่
น้อยกวา่ 30  ซีซี  (4) พร้อมใบมีด  (5) ตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ ส านักงบประมาณ หรือ (6) ตาม
ความจ าเปน็และเหมาะสม

        19,000 กองการศึกษาฯ / 
ร.ร.เทศบาลแมเ่มาะ

55 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น
งานครัว

เครือ่งตัดหญา้แบบล้อจักรยาน จ านวน 2 เคร่ืองๆละ
12,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขปดังนี้ (1) เปน็เคร่ืองหญ้าตัดแบบเข็น (2) 
เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกวา่ 5  แรงม้า  (3) ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26  นิ้ว (4) รัศมีตัด
หญ้าได้กวา้งไม่น้อยกวา่  20  นิ้ว (5) ความจุถังน้ ามัน
เคร่ืองยนต์ไม่น้อยกวา่ 1.50 ลิตร (6) ตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ ส านักงบประมาณ หรือ (7) ตาม
ความจ าเปน็และเหมาะสม

        24,000 กองการศึกษาฯ / 
ร.ร.เทศบาลแมเ่มาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 136
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

56 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เครือ่งเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 น้ิว จ านวน  2  
ตัวๆละ 5,500  บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขปดังนี้  (1) ขนาด 5 นิ้ว (125 มิลลิเมตร) 
ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟา้ ขนาดไม่น้อยกวา่ 1,000  วตัต์  
ความเร็วรอบไม่น้อยกวา่ 10,000 รอบต่อวนิาท ี(2) 
ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ส านักงบประมาณ 
หรือ (3) ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

        11,000 กองการศึกษาฯ / 
ร.ร.เทศบาลแมเ่มาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 137
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

57 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 7 เคร่ืองๆละ 7,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
(1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , 
Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน (2) เป็นเคร่ืองพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต  (3) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi    (4) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 
ภาพต่อนาที (ipm) (5) มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ
 A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที 
(ipm) (6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ (7) 
มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ
 600 x 1,200 dpi (8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto 
Document Feed) (9) สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและ
ขาวด า -สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา (10) 
สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ (11) มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง (12) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า
 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n) ได้ (13) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 
แผ่น (14) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(15) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ หรือ (16) ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม

        52,500 กองการศึกษาฯ / 
ร.ร.เทศบาลแมเ่มาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 138
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

58 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 6 
เคร่ืองๆ ละ 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  (1) มี
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
 และ 8 แกนเสมือน (8Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
จานวน 1 หน่วย (2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ  (Level) 
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB (3) มีหน่วยความจ าหลัก 
(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB (4) มี
หน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย (5) มีจอภาพที่รองรับความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า
 12 นิ้ว (6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง (7) มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ 
VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง (8) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
 (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (9) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE
 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth (10) ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือ (11) ตามความจ าเป็นและเหมาะสม

      132,000 กองการศึกษาฯ / 
ร.ร.เทศบาลแมเ่มาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
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140

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

59 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน พัดลมติดผนัง  ขนาด 18 น้ิว จ านวน 20 ตัวๆละ 
2,500 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขปดังนี้ (1) พดัลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว (2) จัดหา
โดยสืบราคาจากทอ้งตลาด หรือ (3) ตามความจ าเปน็
และเหมาะสม

        50,000 กองการศึกษาฯ / 
ร.ร.เทศบาลแมเ่มาะ

60 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สนาม เครื่องเลน่สนาม จ านวน 1 ชุดๆละ 400,700 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ (1)  สะพานปทูรงตัว ขนาดไมน่อ้ยกว่า 
220X70X80 ซม. จ านวน 1 ชุด (2) กระดานล่ืนบา้น 2 ชั้น
 ขนาดไมน่อ้ยกว่า 170X300X170 ซม. จ านวน 1 ชุด (3) 
บา้นนอ้ยในฝัน  (มร้ัีว) ขนาดไมน่อ้ยกว่า 130x160x110 
ซม.จ านวน 1 ชุด (4) ชุดสนกุสุดมหศัจรรย์ ขนาดไมน่อ้ย
กว่า 160x410x110 ซม.จ านวน 1 ชุด (5) มา้กระดก 6 ที่
นั่ง พื้นที่ใช้งาน ไมน่อ้ยกว่า 190x190x40 ซม.จ านวน 1 ชุด
    (6) อโุมงค์ผีเส้ือ  (ทอ่ยาว) ขนาดไมน่อ้ยกว่า 
120x300x130 ซม. จ านวน 1 ชุด (7) อโุมงค์เต่ายักษ ์
ขนาดไมน่อ้ยกว่า 140x300x130 ซม. จ านวน 1 ชุด (8) ชุด
รวมพลังปนีปา่ย ขนาดไมน่อ้ยกว่า 130x410x160 ซม 
จ านวน 1 ชุด (9) บา้นนอ้ย 2 ชั้น จ านวน 1 ชุด (10) ไม้
กระดกรูปมา้ ขนาดไมน่อ้ยกว่า 20 x 140 x 50 ซม. จ านวน
 2 ชุด (11) ไมก้ระดกรูปช้าง ขนาดไมน่อ้ยกว่า 20 x 140 x
 50 ซม. จ านวน 2 ชุด (12)ติดต้ังพร้อมใช้งาน (2) จัดหา
โดยสืบราคาจากทอ้งตลาด หรือ (3) ตามความจ าเปน็และ
เหมาะสม

      400,700 กองการศึกษาฯ / 
ร.ร.เทศบาลแมเ่มาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

61 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เครือ่งมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ์ระดับ XGA  ขนาด 
3500 ANSI Lumens  จ านวน 7 เคร่ือง ราคาเคร่ือง
 ละ 28,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
(1)เปน็เคร่ืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับ
อุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพวิเตอร์และวดีิโอ (2) ใช้
 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือ ระบบ 
DLP (3) ระดับ XGA เปน็ระดับความละเอียดของภาพ 
(4) ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาดค่าความส่องสวา่งขั้นต่ า 
(ANSI Lumens) (5) ติดต้ังพร้อมใช้งาน (6) ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ หรือ (7) ตามความ
จ าเปน็และเหมาะสม

      196,000 กองการศึกษาฯ / 
ร.ร.เทศบาลแม่เมาะ

62 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จอรบัภาพ ชนิดแขวนมือดึง (wall screen) ขนาด
เส้นทแยงมุม 120 น้ิว หรอื 72 x 96 น้ิว  จ านวน 7 
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 6,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้ (1) จอรับภาพ ชนิดแขวนมือดึง (wall 
screen) ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว หรือ 72 x 96 นิ้ว
 (2) จัดหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด หรือ (3) ตาม
ความจ าเปน็และเหมาะสม

        45,500 กองการศึกษาฯ / 
ร.ร.เทศบาลแม่เมาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

63 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เครือ่งปรบัอากาศ แบบตั้งพ้ืนหรอืแบบแขวน (ระบบ 
Inverter) ขนาด 24,000 บทียีู จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ
 42,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) 
ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาดไม่ต่ ากวา่ 24,000 บทียีู (2) 
ราคาที่ก าหนดเปน็ราคารวมค่าติดต้ัง (3) ได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมและฉลาก
ประหยัดไฟฟา้เบอร์ 5 (4) ต้องเปน็เคร่ืองปรับอากาศ
ที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน (5) มี
ความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ (6) 
ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ส านักงบประมาณ 
หรือ (7) ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

85,000        กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

64 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน พัดลมดูดอากาศแบบติดกระจก ขนาด 8 น้ิว พรอ้ม
ติดตั้ง จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 2,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) ขนาด 200 มิลลิเมตร (2)
 แรงดันไฟฟา้/แรงดันความถี่ 220V 50Hz (3) 
ก าลังไฟฟา้ 27 W (4) จัดหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด
 หรือ (5) ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

5,000          กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

65 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
วทิยาศาสตร์
การแพทย์

เครือ่งวัดค่าความเปน็กรด-ด่างของน้ า (pH Meter)
 แบบปากกาดิจิตอล จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 4,000 
บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) แบบปากกา
ดิจิตอล (2) มีจอแสดงผลแบบ LCD (3) สามารถวดั
ช่วงค่า pH ได้ 0-14 (4) มีแบตเตอร่ีพร้อมใช้งาน (5) 
จัดหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด หรือ (6) ตามความ
จ าเปน็และเหมาะสม

4,000          กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

66 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
วทิยาศาสตร์
การแพทย์

เครือ่งวัดค่าความกระด้างของน้ า (Hardness 
Meter) แบบพกพาดิจิตอล จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 
4,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  (1) มี
จอแสดงผลแบบ LCD (2) ช่วงการวดัความกระด้าง
ของน้ า 0.00 - 2.70 ppm (มิลลิกรัมต่อลิตร) (3) มี
แบตเตอร่ีพร้อมใช้งาน (4) จัดหาโดยสืบราคาจาก
ทอ้งตลาด หรือ (5) ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

4,000          กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

67 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
วทิยาศาสตร์
การแพทย์

เครือ่งวัดค่าคลอรนีของน้ า (Chlorine Meter) 
แบบพกพาดิจิตอล จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 4,000 บาท
 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  (1) มีจอแสดงผลแบบ
 LCD (2) ช่วงการวดัค่าคลอรีน 0.00 - 2.50 ppm 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) (3) มีแบตเตอร่ีพร้อมใช้งาน (4) 
จัดหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด หรือ (5) ตามความ
จ าเปน็และเหมาะสม

4,000          กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

68 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครือ่งคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 1* 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่้อยกวา่ 19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 22,000 
บาท  โดยมคุีณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
 ไมน่้อยกวา่ 6 แกนหลัก (6 core) โดยมคีวามเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไมน่้อยกวา่ 2.9 GHz  และมเีทคโนโลยเีพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใชค้วามสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย (2) หน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจ าเป็นแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกนัขนาดไมน่้อยกวา่ 12 MB (3) มหีน่วย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมคุีณลักษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือดีกวา่ 
ดังนี้ (3.1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ า ขนาดไมน่้อยกวา่ 2 GB หรือ (3.2) มหีน่วยประมวลผล
เพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใชห้น่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด
ไมน่้อยกวา่ 2 GB หรือ (3.3) มหีน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใชห้น่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไมน่้อย
กวา่ 2 GB (4) มหีน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มี
ขนาดไมน่้อยกวา่ 8 GB (5) มหีน่วยจดัเกบ็ขอ้มลู ชนิด SATA หรือดีกวา่ 
ขนาดความจไุมน่้อยกวา่ 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความ
จไุมน่้อยกวา่ 250 GB จ านวน 1 หน่วย (6) ม ีDVD-RW หรือดีกวา่ 
จ านวน 1 หน่วย (7) มชีอ่งเชื่อมต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface)
 แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไมน่้อยกวา่ 1 ชอ่ง (8) 
มชีอ่งเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไมน่้อยกวา่ 3 ชอ่ง 
(9) มแีป้นพิมพ์และเมา้ส์ (10) มจีอแสดงภาพขนาดไมน่้อยกวา่ 19 นิ้ว 
จ านวน 1 หน่วย (11) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จดัหาอปุกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ หรือ (12) ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม

22,000        กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

69 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครือ่งพิมพ์แบบฉีดหมึก พรอ้มติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 4,300 
บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) เปน็
เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink 
Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต (2) มีความละเอียด
ในการพมิพไ์ม่น้อยกวา่ 1,200 x 1,200 dpi (3) มี
ความเร็วในการพมิพร่์างขาวด าส าหรับกระดาษ ขนาด
 A4 ไม่น้อยกวา่ 20 หน้าต่อนาท ี(ppm) sinv 8.8 
ภาพต่อนาท ี(4) มีความเร็วในการพมิพร่์างสีส าหรับ
กระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกวา่ 10 หน้าต่อนาท ี(ppm)
 หรือ 5 ภาพต่อนาท ี(ipm) (5) มีช่องเชื่อมต่อ 
(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อย
กวา่ 1 ช่อง (6) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกวา่ 50 
แผ่น (7) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ 
Custom (8) เปน็อุปกรณ์ที่มีความสามารถ Printer, 
Copier, Scanner ภายในเคร่ืองเดียวกัน หรือ (9)  
ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม หรือ (10) ตามความจ าเปน็และ
เหมาะสม

4,300          กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

70 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เครือ่งตัดเหล็ก แบบมือถือ จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 
17,200 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) 
เคร่ืองตัดเหล็กขนาด 2.50 มิลลิเมตร (2) ขับด้วย
มอเตอร์ไฟฟา้ ขนาดไม่น้อยกวา่ 350 วตัต์ (3) ขนาดที่
ก าหนดเปน็ขนาดความหนาขั้นต่ าของแผ่นเหล็กที่ตัดได้
 (4) ตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ
 หรือ (5) ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

17,200 กองช่าง

71 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เลื่อยยนต์ บารย์าว ขนาดไม่น้อยกว่า 11 น้ิว จ านวน
 2 เคร่ืองๆ ละ 8,500 บาท โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) เคร่ืองยนต์ 2 
จังหวะ ไม่น้อยกวา่ 0.74 แรงม้า (2) แผ่นบงัคับโซ่มี
ความยาวไม่น้อยกวา่ 11 นิ้ว (3) สตาร์ทง่ายด้วยระบบ
 CDI (4) ปรับต้ังความตึงของโซ่ได้  (5) เมื่อเกิดปญัหา
เคร่ืองสามารถหยุดท างานอัตโนมัติ  (6) เคร่ืองมือ
ส าหรับถอดประกอบ (7) จัดหาโดยสืบราคาทอ้งตลาด
 หรือ (8) ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

17,000 กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

72 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เลื่อยยนต์ บารย์าว ขนาดไม่ต่ ากว่า 20 น้ิว จ านวน 1
 ตัวๆ ละ 28,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) เปน็เคร่ืองยนต์ 2 จังหวะ หรือ 
4 จังหวะ ระบบคาร์บเูรเตอร์ (2) มีก าลังแรงม้า ไม่
น้อยกวา่ 4 แรงม้า (3) มีบาร์โซ่ยาวไม่น้อยกวา่ 20 นิ้ว 
(4) มีระบบปอ้งกันการส่ันสะเทอืน ท างานนุ่มนวล ช่วย
ใหผู้้ใช้ท างานนานขึ้น (5) ตัวเคร่ืองพร้อมอุปกรณ์
เคร่ืองมือบ ารุงรักษาเบื้องต้น มีคู่มือการใช้งาน (6) มี
การรับประกันสินค้าไม่น้อยกวา่ 6 เดือน หรือ (7) 
จัดหาโดยสืบราคาทอ้งตลาด หรือ (8) ตามความ
จ าเปน็และเหมาะสม

28,000 กองช่าง

73 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 น้ิว จ านวน 1 
เคร่ือง ราคา 3,700 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี้ (1) มีขนาดไม่น้อยกวา่ 21.5 นิ้ว (2) รองรับความ
ละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกวา่ 1,920x1,080 pixel 
(3) มี Refresh Rate ไม่น้อยกวา่ 60 Hz (4) มี 
Contrast Ration ไม่น้อยกวา่ 600: 1 (5) ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพวิเตอร์  (6) ตามความจ าเปน็และ
เหมาะสม

3,700 กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

74 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น
งานครัว

เครือ่งตัดหญา้ แบบข้อแข็ง จ านวน 4 เคร่ืองๆ ละ 
9,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) เปน็
เคร่ืองตัดหญ้างแบบสะพาย (2) เคร่ืองยนต์ขนาดไม่
น้อยกวา่ 1.4 แรงม้า (3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อย
กวา่ 30 ซีซี (4) พร้อมใบมีด (5) ตามบญัชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ส านักงบประมาณ (6) ตามความจ าเปน็และ
เหมาะสม

38,000 กองช่าง

- - - 1,707,000 7,479,850 -

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)
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